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Γκρεμίζεται το
πέτρινο στη Βούλα;
Κραυγές αγωνίας από κατοίκους της Βούλας, δεχθήκαμε, όταν είδαν το μοναδικό ίσως παραδοσιακό
κτίριο με την πέτρινη κόκκινη πέτρα να ...γκρεμίζεται.

Τιμητική διάκριση

€

Η “Eκκλησία της Ελλάδος” ορέγεται το
κτήμα του Ασκληπιείου Βούλας
Mε προσφυγή της, ζητάει γη και ύδωρ!

σελίδα 3

Το κτίριο το έχει μισθώσει ο Δήμος ΒΒΒ προκειμένου να αποτελέσει τοπόσημο για την περιοχή και
ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα σεβαστεί την
...πέτρα και θα αφήσει τον κορμό του ίδιο, για να
κοσμεί την καρδιά της Βούλας.
Σύντομα όμως θα έχουμε νεότερα.

“Διευθέτηση ρέματος
Κόρμπι” και απόβλητα
στη θάλλασα
της Βάρκιζας!
σελίδα 15

Και δεύτερο μεγάλο ΟΧΙ του Δήμου Μαρκοπούλου
μέσα από ευρεία Λαϊκή συνέλευση
σελίδα 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αναβληθηκε
η συζήτηση επέκτασης
της μαρίνας Βουλιαγμένης
σελίδα 7

Νέες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στην
Ευρυάλη Βούλας
σελίδα 7

Ο Μητροπολίτης
Γλυφάδας, απαντά
σελίδα 6

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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Ενιαίο σύστημα επιλογής προϊσταμένων σε Δημόσια Διοίκηση και ΟΤΑ
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, υπέγραψε σήμερα (26.6.20) εγκύκλιο με την οποία παρέχονται
οδηγίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων, που αφορούν
στις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής
των προϊσταμένων, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.
4674/2020).
Οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην ορθολογική
και αποτελεσματική στελέχωση των θέσεων ευθύνης και,
συνακόλουθα, στην άσκηση διοίκησης, στη βάση σύγχρονων πρακτικών, αφορούν στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και στη δημιουργία ενός συστήματος επιλογής
προϊσταμένων με κοινά κριτήρια σε Κεντρική Διοίκηση και
ΟΤΑ.
Ειδικότερα προβλέπεται μεταξύ άλλων:
· Η εργασιακή απόδοση των υποψηφίων, όπως προκύπτει
από τις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας 3ετίας σε όλα
τα επίπεδα θέσεων ευθύνης, ή
· Η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων ευθύνης, τουλάχι-

Διαβάστε ακόμη
Εντατικοποίηση των ελέγχων στα
ΒΒΒ για μέτρα κορονοϊού
Σελ. 6
“Πράσινο φως” για άρδευση στα Μεσόγεια
Σελ. 8
με επαναχρησιμοποίηση νερού

Η ελευθερία της σκέψης & Ρ. Φεραίος
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Δημοτολογικές και
ληξιαρχικές πράξεις
με ένα κλικ στους Δήμους
Από 10 Ιουνίου 2020 παρέχεται σταδιακά από το
Υπουργείο Εσωτερικών η δυνατότητα online έκδοσης δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων.
Κάθε πολίτης μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να έχει
στον υπολογιστή του πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, γεννήσεως ή ιθαγένειας μέσω της
ηλεκτρονικής πύλης https://reg.services.gov.gr/ με
τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet.

Δωρεά 20 υποτροφίες
διετούς φοίτησης
σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
από την Περιφέρεια Αττικής
Η Περιφέρεια Αττικής και ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΣΒΙΕ, μετά από συνεργασία προσφέρει σε είκοσι (20) πολίτες των οκτώ Περιφερειακών
Ενοτήτων της Αττικής, δωρεάν φοίτηση στην ειδικότητα της επιλογής τους. Βασικό κριτήριο για την
επιλογή τους θα είναι να ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) και να είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου.
Επίσης κάθε πολίτης που θα υποβάλει την αίτησή
του και θα συγκεντρώσει τουλάχιστον 200 μόρια,
θα δικαιούται αυτομάτως υποτροφία 50% στα δίδακτρα φοίτησής του.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση
τους έως και την Παρασκευή 11/9/2020 στην ιστοσελίδα της ΣΒΙΕ:
https://www.sbie.edu.gr/programma-ypotrofiwn-perifereias-attikis-kai-iek-svie

Σελ. 9

6 Καρυάτιδες στο Λονδίνο ζητούν να
πάρουν την 7η!
Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια

στον επιπέδου Τμήματος στα επίπεδα προϊσταμένων Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.
2.Ως προς τις ομάδες κριτηρίων τυπικών προσόντων και εργασιακής εμπειρίας:
· Σταθμισμένη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διδακτορικός τίτλος
σπουδών)
· Μοριοδότηση και των μη συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων, καθώς η απόκτηση οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αποδεικνύει ικανότητες και
δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός έργων, η διαχείριση
χρόνου και πίεσης, καθώς και η κριτική σκέψη, ανεξαρτήτως
γνωστικού αντικειμένου, με μικρότερη στάθμιση
· Μείωση μοριοδότησης των σεμιναρίων προς αποφυγή του
φαινομένου της συγκέντρωσης πιστοποιήσεων για ιδιοτελείς λόγους και αλυσιτελείς ως προς τον επιδιωκόμενο
σκοπό που άπτεται πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος
· Καλύτερη στάθμιση του επιπέδου της γνώσης των ξένων
γλωσσών

· Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται διακριτά, ξεχωριστά ο χρόνος που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης και
ξεχωριστά ο χρόνος που έχει διανυθεί με την ιδιότητα του
υπαλλήλου, ενώ διαβαθμίζεται η μοριοδότηση σε θέσεις ευθύνης ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο
· Ο υπολογισμός για το χρόνο υπηρεσίας και σε θέσεις ευθύνης μοριοδοτείται σε μήνες έναντι ετών.
3.Εναρμόνιση των διατάξεων του Κώδικα ΟΤΑ όσον αφορά
στις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τη διαδικασία και τα όργανα
επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α’
με τις αντίστοιχες προβλέψεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Σελ. 11

Μηχανικό εξοπλισμό βιοαποβλήτων
από Περιφέρεια σε Λαυρεωτική και
Σαρωνικό
Σελ. 12
Εξ ΙστοριοΑφυπνίσεως άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης
Σελ. 14
“Στα Δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ, με τη Ζανέτ Δόγκα
Σελ. 17
Στο κύλισμα της ...μπάλας Σελ. 23

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ευρυάλη Βούλας
O Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός
Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας είναι
ένας από τους αρχαιότερους
συλλόγους της Βούλας. Ιδρύθηκε το 1983 και έκτοτε έχει μια
σταθερή, καθαρή δράση στα τοπικά θέματα της Βούλας με πολλές
και
ενδιαφέρουσες
εκδηλώσεις.
Παράλληλα έχει ένα χορευτικό
παραδοσιακών χορών που εμπλουτίζει εκδηλώσεις σε όλο το
Δήμο ΒΒΒ.
Από τα ιδρυτικά του μέλη ο

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

Ησαΐας Βασιλειάδης και ο Κώστας Βενετσάνος που έχουν τιμηθεί από το σύλλογο.
Πριν από τρεις περίπου μήνες σε
Τακτική Εκλογική συνέλευση
εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Πρόσφατα, για “προσωπικούς
λόγους” όπως γράφουν, τρία
από τα μέλη του Δ.Σ. - Δ. Καμπισιουλη, Ι. Βασιλοπούλου και
Αλεξ. Δημητρακοπούλου- παραιτήθηκαν από το Δ.Σ., ενώ ο
πρόεδρος Δημ. Ζησιμόπουλος

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

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου
(Διακριτικός τίτλος)

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

παραιτήθηκε μόνο από το
αξίωμα του προέδρου και παραμένει απλό μέλος.
Ετσι το Διοικητικό Συμβούλιο κάλεσε τα επιλαχόντα μέλη και
συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα
με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος. Αναντίνα Τσιριγώτη
Αντιπρόεδρος. Στέλιος Σάλούστρος
Γραμματέας. Γωγώ Βικελή
Ταμιας. Εφη Τριανταφύλλου
Μέλη. Δ. Ζησιμόπουλος και
Ελένη Κόκκορη.

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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Η “Eκκλησία της Ελλάδος” ορέγεται το
κτήμα του Ασκληπιείου Βούλας
Mε προσφυγή της, ζητάει γη και ύδωρ!
Το Ασκληπιείο Νοσοκομείο σε κίνδυνο. Τελικά
είναι πάρα πολύ εκείνοι που επωφθαλιούν τις
στρεμματικές εκτάσεις που λειτουργεί το Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, χτισμένο και διατηρημένο μέχρι σήμερα, κυρίως, από τις δωρεές των
πολιτών, που άφηναν και αφήνουν την περιουσία
τους για να προσφέρουν καλύτερη υγεία στο κοινωνικό σύνολο.
Για το Ασκληπιείο Γενικό Νοσοκομείο Βούλας
έχουμε γράψει αναρίθμητες φορές, εδώ και
τριάντα χρόνια, στην εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ, αλλά
και παλιότερα στην «Αδέσμευτη Δημαρχία».
Πάντα με καλά λόγια, για τη χρησιμότητά του και
την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο και
πάντα για τη βελτίωσή του, τη διάσωσή του
ακόμη και το καλό του, βεβαίως, προς όφελος
του συνόλου.
Έχουμε αγωνιστεί και έχουμε συμβάλει αποφασιστικά και δυναμικά, για να μην πάει σε ιδιώτες
το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ, συντασσόμενοι με τους εργαζόμενους και το λαό. Με τα δημοσιεύματα και τις
παραινέσεις μας, έχει απασχοληθεί επανειλημμένα το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας (τότε),
έχουν γίνει ερωτήσεις στη Βουλή κ.λπ., κ.λπ.
Σήμερα λοιπόν, ανάμεσα στα μεγάλα ιδιωτικά
συμφέροντα προέκυψε και η “Εκκλησία της Ελλάδος”, που θυμήθηκε ότι το 1925 η πολιτεία
έκανε αναγκαστική απαλλοτρίωση 46 περίπου
στρεμμάτων για να χτιστεί ένα Νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος, μια που την εποχή εκείνη θέριζε η φυματίωση.
Μάλιστα προχώρησε σε προσφυγή στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διότι παρήλθε το τρίμονο από τη
αίτησή τους προς τους συναρμόδιους υπουργούς
για «να προβούν σε έκδοση βεβαιωτικής πράξης
για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε υπέρ του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το εκδοθέν κατόπιν προτάσεως των τότε Υπουργών Γεωργίας
και Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως από
20.3.1925 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄73/24.3.1925)».
Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν το Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου “Εκκλησία της Ελλάδος”, ζη-

τάει ή τα 4 στρέμματα του Ασκληπιείου πίσω ή
κάποια εκατομμύρια ευρώ!
Ντροπή και όνειδος!
Οι μπίζνες που ξεκίνησε η “Εκκλησία της Ελλάδος” της άνοιξαν την όρεξη για το φιλέτο που
λέγεται Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας και βεβαίως όλα τα πράσινα της Βουλιαγμένης, που
πιθανότατα ορέγονται κάποιους ...συμβιβασμούς.

«Προκλητική διεκδίκηση
της Εκκλησίας της Ελλάδος εις βάρος του
Ασκληπιείου Βούλας»
Ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με δελτίο
τύπου και τίτλο «Προκλητική διεκδίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος εις βάρος του Ασκληπιείου Βούλας», σημειώνει:
«Την ανάκληση της υφιστάμενης από το 1925 απαλλοτρίωσης για τμήμα της έκτασης στην οποία ανεγέρθη, στεγάζεται και λειτουργεί το «Ασκληπιείο»
Νοσοκομείο της Βούλας ζητά δικαστικά μετά από 100
χρόνια η διοίκηση του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με την ενέργεια αυτή, η Εκκλησία επί της ουσίας αποκηρύσσει το φιλανθρωπικό της
χαρακτήρα και σε συνδυασμό με την προσπάθεια τσιμεντοποίησης των αδόμητων χώρων πρασίνου της
Βουλιαγμένης, επιδίδεται πλέον σε βιομηχανία αγοροπωλησίας ακινήτων, (real estate).
Ειδικότερα, η εκκλησία ζητάει την άρση της απαλλο-

τρίωσης 46 στρεμμάτων, δηλαδή τη μισή έκταση που
φιλοξενεί το Ασκληπιείο Νοσοκομείο. Θέλει με δικαστική απόφαση να πάρει πίσω τα 46 στρέμματα για να
τα εκποιήσει ή να ζητήσει από το Ελληνικό Δημόσιο
περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί
στην αξία της έκτασης και που αν δοθούν θα στερηθούν από τα κονδύλια που διατίθενται για τη δημόσια
υγεία.
Θεωρούμε αυτή την πράξη της Εκκλησίας μέγιστη
πρόκληση για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα
καθώς αν η δικαστική τους επιδίωξη πετύχει ουσιαστικά σηματοδοτεί την οριστική διάλυση του Ασκληπιείου Βούλας αφήνοντας χωρίς Γενικό Νοσοκομείου
όλη την Νοτιοανατολική Αττική, μία περιοχή με περισσότερο από 1 εκ. πληθυσμό.
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αποδοκιμάζει και καταγγέλλει τη συγκεκριμένη
επιδίωξη της διοίκησης του του Νομικού Προσώπου
της Εκκλησίας της Ελλάδος και απαιτεί την άμεση
απόσυρση της.
Σε διαφορετική περίπτωση δηλώνει ότι ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης θα εξαντλήσει κάθε νομική
ενέργεια για να αναστρέψει και να ματαιώσει τέτοιου
είδους σχεδιασμούς. Πλην όμως η κοινωνική κατακραυγή και η περιφρόνηση τους κόσμου προς τους εμπνευστές και τους υπηρέτες της συγκεκριμένης
“πρωτοβουλίας” θα είναι ασφαλώς καθολική, οριστική και μη αναστρέψιμη».

Δημόσια η έκταση του Ασκληπιείου
Συνέχεια στη σελ. 6
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«ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟ»
της Τζεραλντίν Άρον
Από την Τετάρτη 8 Ιουλίου και κάθε Τετάρτη και
Πέμπτη στις 21:00 παρουσιάζεται στον κήπο του Θεάτρου «Χυτήριο» η κωμωδία «Το υπέροχό μου διαζύγιο» της Τζεραλντίν Άρον σε σκηνοθεσία Δημήτρη
Μυλωνά, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.
«Το υπέροχό μου διαζύγιο» το πιο επιτυχημένο έργο
της Τζεραλντίν Άρον που έχει παιχτεί σε 28 χώρες, παρουσιάζεται στην καρδιά της Αθήνας, σε ανοιχτό χώρο,
στον υπέροχο κήπο του Θεάτρου «Χυτήριο» με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη τήρηση όλων των υγειονομικών κανονισμών.
Η Άντζελα, μια γυναίκα γύρω στα πενήντα και μητέρα
μιας έφηβης κόρης, δέχεται αίτηση διαζυγίου από τον
σύζυγό της ο οποίος προτιμά την αγκαλιά νεότερων
γυναικών. Εκτεθειμένη στη μοναξιά που δεν είναι δική
της επιλογή και με την κρίση της ηλικίας να της χτυπά
την πόρτα, η Άντζελα ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας
σε μια προσπάθεια να βρει το βηματισμό της μέσα στο
αναπάντεχο κενό της ζωής της.
Ένας απολαυστικός μονόλογος που κινείται από το
δάκρυ στο γέλιο και φωτίζει με ειλικρίνεια όλες εκείνες
τις κωμικές, τρυφερές, γλυκόπικρες και δραματικές ψυχολογικές μεταπτώσεις μιας καθημερινής ηρωίδας,
μιας γυναίκας σαν κι εμάς που δεν σταματά να διεκδικεί το δικαίωμα στο όνειρο και την ευτυχία.

«ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ»
του Τζόρντι Γκαλθεράν
Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και κάθε Δευτέρα και
Τρίτη στις 21:00 παρουσιάζεται στον κήπο του Θεάτρου «Χυτήριο» η κωμωδία «Το δάνειο» του Τζόρντι
Γκαλθεράν σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά.
Στους δύο ήρωες του έργου απολαμβάνουμε τον Σωτήρη Χατζάκη και τον Δημήτρη Μυλωνά που υπογράφει
και τη σκηνοθεσία. Δύο καλλιτέχνες με σημαντική διαδρομή στο χώρο της υποκριτικής και της σκηνοθεσίας
οι οποίοι συναντιούνται επί σκηνής σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας που συναρπάζει.
Ο Αντόνιο, ένας ήρωας της καθημερινότητας, κουβαλάει στην πλάτη του όλη την απελπισία της οικονομικής κρίσης. Μη διαθέτοντας κανένα άλλο μέσο πειθούς
και αξιοπιστίας αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και
να μπλοφάρει. Κι ενώ ο τεχνοκράτης και συγκροτημένος τραπεζίτης αρχικά τον υποτιμά, σταδιακά παρασύρεται σε ένα ξεκαρδιστικό “man to man” παιχνίδι δίχως
πραγματικό νικητή.
Ξέφρενος ρυθμός, διασκεδαστικές ατάκες, ανατροπές
συνθέτουν μια απολαυστική κι επίκαιρη όσο ποτέ κωμωδία που εμπνέεται από το υπαρξιακό αδιέξοδο που
γεννά η σύγχρονη χρηματοπιστωτική κρίση ενώ με
τρόπο καυστικό κλείνει το μάτι στην «ευρηματικότητα»
του ανθρώπου απέναντι στο επείγον της επιβίωσης.
Τζωρτζίνα Καλέργη

ΕΒΔΟΜΗ

Καλοκαιρινό πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων
υπερψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
Η Περιφέρεια Αττικής υπερψήφισε στο περιφερειακό
συμβούλιο (24.6.20) ένα καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων, προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ, σε
όλη την Αττική.
Το πλέγμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, ανακοινώθηκε δε από την αρμόδια
Αντιπεριφερειάρχη
Πολιτισμού
Ε.
Δουνδουλάκη και τον εντεταλμένο περιφερειακό
σύμβουλο αρμόδιο για θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις Χ. Ρώμα οι οποίοι το επιμελήθηκαν, υπό το
συντονισμό του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.
Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ
του διαστήματος 15 Ιουλίου 2020 - 30 Σεπτεμβρίου
2020 και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Όπως ελέχθη στο Περιφερειακό Συμβούλιο η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ανάγκη ενίσχυσης του
πολιτισμού και της στήριξης των καλλιτεχνών και των
εργαζομένων στο χώρο, που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας του COVID 19, με ταυτόχρονη
όμως διασφάλιση της προάσπισης της δημόσιας
υγείας,
«Με διάθεση σύνθεσης, ενότητας και κατόπιν συνεχών διαβουλεύσεων με τις τοπικές κοινωνίες, τις δημοτικές αρχές, καθώς και πολιτιστικούς φορείς, θα
παρουσιάσουμε αυτό το καλοκαίρι, σε όλους τους πολίτες της Αττικής, πολιτιστικές εκδηλώσεις που διακρίνονται για την ποιότητα, αλλά και τον πλουραλισμό

«Η Σπείρα του
Έρωτα»
Η μουσικό-θεατρική παράσταση «Η
Σπείρα του Έρωτα», με την Ανδρομάχη Δαυλού και τον Άρη Γραικούση, ξεκινάει την καλοκαιρινή
της περιοδεία κάνοντας πρεμιέρα
την Τρίτη 14 Ιουλίου στο Δημοτικό
Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» , ενώ την Πέμπτη
16 Ιουλίου θα παρουσιαστεί στο
Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας.
Πρόκειται για μια μελοποιημένη
συρραφή θεατρικών κειμένων μεγάλων συγγραφέων, που μιλούν
για τον έρωτα και ενώνουν το χθες

τους» επισήμανε κατά την αρχική του εισήγηση ο Γ.
Πατούλης και εξήγησε πως ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίστηκε σε 4 άξονες:
1. Στη σημασία ενίσχυσης της πολιτιστικής ταυτότητας της Αττικής
2. Στην ανάγκη στήριξης των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στο χώρο του πολιτισμού, που δοκιμάζονται εξαιτίας της πανδημίας
3. Στη βούληση της Περιφέρειας για την παροχή πολιτιστικών αγαθών, υψηλής ποιότητας που θα αφήσουν ξεχωριστό πολιτιστικό αποτύπωμα
4. Στην υψηλή προτεραιότητα που δίνει η Διοίκηση
της Περιφέρειας στην προάσπιση της δημόσιας
υγείας, μέσα από την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων που απαιτούνται για τον αποκλεισμό της
πιθανότητας διασποράς του νέου κορωνοϊού.
«Ο πολιτισμός μας ενώνει, πάνω από κόμματα και παρατάξεις. Η προσπάθεια μας αυτή δεν θα είχε αποτελέσματα, χωρίς τις συνεχείς επαφές των
Αντιπεριφερειαρχών με τους Δήμους. Δυστυχώς οι
συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας και η ανάγκη να προστατεύσουμε τη δημόσια
υγεία, δεν επιτρέπουν ούτε σε εμάς ούτε σε κάποιους
Δήμους, να διοργανώσουμε εκδηλώσεις σε όλους
τους πολιτιστικούς χώρους της Αττικής, καθώς κάποιοι από αυτούς δεν πληρούν τις προδιαγραφές που
απαιτούνται για την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών κανόνων ασφάλειας» επεσήμανε ο Γ. Πατούλης.

με το σήμερα ως αντίδοτο της
πρωτόγνωρης και αποστασιοποιημένης πραγματικότητας που βιώνουμε.
Δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες, η
ηθοποιός και σκηνοθέτης Ανδρομάχη Δαυλού και ο διακεκριμένος
πιανίστας και μουσικός Άρης Γραικούσης ένωσαν τις δυνάμεις τους
και δημιούργησαν μια παράσταση
σπάνιας έμπνευσης και απόδοσης.
Η επιθυμία της επανασύνδεσης
των ανθρώπων και του εκμηδενισμού των αποστάσεων που έχουν
μπει ανάμεσά μας το τελευταίο
διάστημα, έφερε στην επιφάνεια
μια παλαιότερη έμπνευση που επεξεργάζονταν εδώ και καιρό οι δύο
δημιουργοί.

Η παράσταση είναι ένας τρυφερός
περίπατος που κοιτάζει τον έρωτα
μέσα σε «σπείρα», ένα σύμβολο
ζωτικής δύναμης,αναγέννησης και
ανανέωσης της ύπαρξής μας. Το
Βυζάντιο, ο Μεσαίωνας, η Αναγέννηση περνούν μπροστά από τα
μάτια μας με τη βοήθεια της μουσικής, της ποίησης και των επιλεγμένων θεατρικών κειμένων.
Η ύπαρξη μιας διαχρονικής γυναίκας
που έζησε, ζει και υπάρχει ανέκαθεν
στο δρόμο της ιστορίας, κινείται
τόσο στο χθες όσο και στο σήμερα
και γίνεται ο καμβάς της παράστασης. Οι σκέψεις, τα γραπτά και η
μουσική διάσημων δημιουργών, συνθέτουν την ιδέα της ίδιας της ύπαρξής μας μέσα στο χρόνο.
Τζωρτζίνα Καλέργη

ΕΒΔΟΜΗ

ΠΑΤΑΜΕ ENTER
ΣΤΟ ONASSIS.ORG
ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ NEW INC
ΤΟΥ NEW MUSEUM, ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Το Ίδρυμα Ωνάση ανάθεσε την επιμέλεια της 8ης εβδομάδας του ENTER στο NEW INC του New Museum, το πρώτο
hub τέχνης, τεχνολογίας και design που έχει δημιουργηθεί
από ένα μουσείο. Το NEW INC, με τη σειρά του, προσκάλεσε πέντε γυναίκες καλλιτέχνες και δημιουργικές τεχνολόγους να μοιραστούν τις δημιουργικές ιδέες του μέσα από
έργα που δημιούργησαν σε 120 ώρες.
Πατήστε ENTER στα έργα των Kristin Lucas, Ari Melenciano, Zhenzhen Qi, Laurel Schwulst, Molly Soda και τα-
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ΤO BIG BANG ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΘΟΡΥΒΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ
#snfccAtHome: music

Το διεθνές μουσικό φεστιβάλ για νεαρούς και περιπετειώδεις θεατές επιστρέφει για να ανατινάξει τις οθόνες
σας με ρυθμό, νότες και μελωδίες, στο Ιδρυμα Ωνάση.
Γιορτάστε τη λήξη της σχολικής χρονιάς, με δύο παραγωγές του Big Bang Festival, το Μαμ Μαμ, ένα μαγικό
δείπνο και το Χρατς Μπαμ.
Διαθέσιμες στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση από τις
26 και τις 30 Ιουνίου αντίστοιχα.

Ανοιξαν οι πύλες
του ΚΠΙΣΝ

ξιδέψτε σε πέντε μεγαλουπόλεις

“Έλα μία βόλτα”
Ο πολιτιστικός σύλλογος Βούλας «ΥΠΑΤΙΑ» οργανώνει πολιτιστική δράση στις 16.7.2020, ημέρα Πέμπτη
στο θέατρο Άλσος για την παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου, “Έλα μία βόλτα”.
Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνείτε με
την Ιφιγένεια Αμοργιανού: 6998958059,
email: ifamour10@yahoo.gr

Χωρίς προκρατήσεις η είσοδος
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
Το ΚΠΙΣΝ είναι και πάλι ανοιχτό και προσβάσιμο από
όλους, έτοιμο να υποδεχτεί το κοινό του, αλλά με
ασφάλεια, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής
και τα πρωτόκολλα προφύλαξης απέναντι στον κορωνοϊό. Είμαστε βέβαιοι ότι οι επισκέπτες μας θα
μας στηρίξουν ακόμη μια φορά σε αυτή μας την
προσπάθεια για τη διασφάλιση της υγείας όλων μας
σε έναν από τους πιο δημοφιλείς δημόσιους χώρους της Αθήνας.

«Παρόντες»
Από το Σάββατο 20 Ιουνίου έως το τέλος Σεπτεμβρίου
το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ) φιλοξενεί στην περίμετρο του Πάρκου τη μεγάλη φωτογραφική έκθεση του δημοσιογραφικού, μη
κερδοσκοπικού οργανισμού iMEdD με τίτλο «Παρόντες». Πρόκειται για 43 έργα φωτορεπορτάζ που κατέγραψαν δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ και
αποτυπώνουν την καθημερινότητα την περίοδο της καραντίνας, αλλά και την επιστροφή στην «κανονικότητα». parontes.imedd.org.

Σάββατο 27 Ιουνίου

"HAPPY SUMMER 2020 ~ code
dress BLACK or, WHITE''
To “Kαλλιτεχνόραμα” Γλυφάδας καλεί την Τετάρτη 1η
Ιουλίου στις 8.30 μ.μ. στο ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ για να
ανταλλάξουμε ευχές καλοκαιρινές και να απολαύσουμε το ποτό μας με ζωντανή μουσική !!!

8 ΧΡΟΝΙΑ Τέχνης και Πολιτισμού
8 ΧΡΟΝΙΑ αφοσίωσης σε κάθε μορφή έκφρασης με
ΤΕΧΝΗ και Πολιτισμό
Φέτος θα είναι όλα απλά λόγω ειδικών συνθηκών ....
όμως με σεβασμό στον εαυτό μας και στον συνάνθρωπο θα συγκεντρωθούμε και θα γιορτάσουμε!!
Είσοδος ελεύθερη
Κατανάλωση υποχρεωτική βάσει καταλόγου ΓΚΟΛΦ
Κρατήσεις συμμετοχών ΕΓΚΑΙΡΑ στα:
690 7454591 (ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ, πρόεδρος)
και στο 6972998744 (ΜΑΡΙΑ ΚΙΑΠΕΚΟΥ, γραμματέας)
Θα κυκλοφορήσει λαχνός των 5 ευρώ (2 λαχνοί δηλαδή) με δώρα από τους καλλιτέχνες και τα καταστήματα της πόλης που μας αγαπούν και μας στηρίζουν!

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

18:30 Circus of Illusions (Επιμελημένο αρχειακό
υλικό του SNFestival)
19:30 Nostos University. 2021 Sneak-Peek (Premiere) – Μια συζήτηση ανάμεσα στους κορυφαίους
σκακιστές Garry Kasparov και Judit Polg r, τον μαθηματικό και πρώην παίκτη ποδοσφαίρου John Urschel, τον ιδρυτή του Chessbase Frederic Friedel και
το κοινό.
20:45 Μετέωρη (Live) - Μια αξέχαστη μουσική βραδιά, υπό την επιμέλεια του Δημήτρη Καμαρωτού και
τη συνοδεία της μεσοφώνου Άννας Παγκάλου.
22:00 Selected Shorts (Premiere) – Το διάσημο Αμερικάνικο ραδιοφωνικό show αναγνώσεων λογοτεχνικών αποσπασμάτων Selected Shorts επιμελείται
ένα επεισόδιο ειδικά για το SNFestival RetroFuture.
22:00 DJ Sets - Βραδινά DJ Set σε συνεργασία με
το Nyege Nyege Festival.

Κυριακή 28 Ιουνίου
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

18:30 Kids’ Hour (Premiere) - Διασκέδαση για όλη
την οικογένεια
19:30 Best of Circus (Επιμελημένο αρχειακό υλικό
του SNFestival)
21:00 ΜΕΛΙSSΕΣ (Premiere) – Ξεσήκωσαν τα πλήθη
στην πρώτη τους εμφάνιση στο SNFestival το 2017
και τώρα επιστρέφουν για να κλείσουν το SNFestival RetroFuture με ένα live στην κορυφή του ΚΠΙΣΝ!
22:00 DJ Sets - Βραδινά DJ Set σε συνεργασία με
το Nyege Nyege Festiva
Ανακαλύψτε το πρόγραμμα του #snfccAtHome
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Η “Εκκλησία της Ελλάδος”
ορέγεται το κτήμα του
Ασκληπιείου Βούλας
Συνέχεια από τη σελ. 3
Η έκταση του Ασκληπιείου πουλήθηκε το 1927 από
την Ελληνική Αεροπορία (δηλαδή το δημόσιο) στον
ΕΕΣ (ΝΠΙΔ) προς 1700 δρχ. το στρέμμα (εγγεγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο Κορωπίου). Την ίδια
ακριβώς περίοδο είχε συμβόλαιο φίλος μου που είχε
αγοράσει (ο πατέρας του) ένα στρέμμα με 20.000
δραχμές, ακριβώς δίπλα από το Ασκληπιείο. Δηλαδή
η τιμή ήταν καθαρώς συμβολική, γιατί το δημόσιο
δεν μπορεί να χαρίσει τίποτα και σε κανέναν ιδιώτη.
Και βέβαια ο ΕΕΣ τότε δεν εθεωρείτο ιδιώτης, αλλά
ήταν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ήταν κάτι
σαν το σημερινό Εθνικό Σύστημα Υγείας, με εθελόντριες νοσοκόμες και γιατρούς που έπαιρναν το μισό
μισθό ως συνεισφορά στο νοσοκομείο!
Γι’ αυτό, πρέπει να ξεσηκωθεί το σύμπαν γι’ αυτή την
απαίτηση της εκκλησίας; Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο
δίνει ζωή στο μισό λεκανοπέδιο της Αττικής. Μην ξεχνάμε ότι καλύπτει όλη την Νοτιοδυτική Αττική και
όλες τις Κυκλάδες.
Ποίος "ἤρξατο χειρῶν ἀδίκων";
Αλλά, παρ’ ότι θα φανούμε κακοί, πρέπει να θυμίσουμε ότι ο δήμαρχος του Δήμου ΒΒΒ, πρώτος
"ἤρξατο χειρῶν ἀδίκων", με την απαίτησή του να
πάρει 5 στρέμματα από το Ασκληπιείο ως ανταποδοτικά.
Γι’ αυτό άλλωστε και υπήρχε το πανό στο μαντρότοιχο του Νοσοκομείου “Δήμαρχε κάτω τα χέρια
από το Ασκληπιείο”, για το οποίο μάλιστα ο δήμαρχο
δήλωνε “υπερήφανος”.
Ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ανέφερε
πολλάκις στα Δημοτικά Συμβούλιο ότι η περιοχή
είναι εντός σχεδίου και ο Δήμος βρίσκεται «στην τελική φάση διαπραγμάτευσης με τον ιδιοκτήτη Ερυθρό Σταυρό, βεβαιωμένης απαίτησης του Δήμου για
ένα κομμάτι 5 στρεμμάτων, τα οποία συζητάμε να
μας παραχωρηθούν κατά τρόπο που να βολεύει και
τις δύο πλευρές».
Και βέβαια δεν έχασε την ευκαιρία η Εκκλησία να το
υπομνήσει σημειώνοντας ότι προκαλεί απορία γιατί
στην καταγγελτική ανακοίνωση του δήμου δεν γίνεται καμία αναφορά για τη δική του διεκδίκηση, έκτασης 5 στρεμμάτων, από το ακίνητο του Ασκληπιείου
Βούλας!!
Οι καιροί είναι πολύ πονηροί και πρέπει να είμαστε
ψιλιασμένοι. Εδώ πρέπει να κληθούν άπαντες οι Σύλλογοι και οι κομματικές οργανώσεις να πάρουν θέση
και να ξεκινήσει ένα κίνημα αντίστασης στην διάλυση του δημόσιου νοσοκομείου του Ασκληπιείου.

ΕΒΔΟΜΗ

O Μητροπολίτης κ. Αντώνιος απαντά
Για το θέμα της προσφυγής της Εκκλησίας της Ελλάδος και σε δημοσιεύματα που αφορούν
τον Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού και ΒΒΒ απαντάει ο Μητροπολίτης κ. Αντώνιος, την
επιστολή την οποία μας κοινοποίησε και δημοσιεύουμε φωτογραφικά.
Σημειώνει μεταξύ άλλων: «για την άσκηση της συγκεκριμένης αγωγής την πρωτοβουλία
είχε η Ιερά Σύνοδος».
Και παρακάτω ξεκαθαρίζει: «Όπως επίσης γνωρίζετε, από της εκλογής μου έπαυσα να είμαι
πλέον διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας».
Και επισημαίνει: «Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώ, ότι η ανάμειξη του ονόματός μου στο θέμα
του “Ασκληπιείου” συνιστά τουλάχιστον άστοχη ενέργεια από μέρους σας, που όμως έχει
ως αποτέλεσμα την κατασυκοφάντησή μου. Δυστυχώς και στο παρελθόν έχετε πράξει το
ίδιο. Και λυπούμαι που χρησιμοποιείτε ένα επίσημο βήμα για να προβάλετε αυθαίρετες απόψεις, δεν θα ήθελα να πιστεύσω και σκόπιμες.
Αλλά με οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα, το αναμάσημα που κάνετε εν σχέσει με την εκλογή
μου, την οποία για δικούς σας λόγους, δεν θέλατε...».
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Και δεύτερο μεγάλο ΟΧΙ του Δήμου Μαρκοπούλου για τη σύνδεση
αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού στο ΚΕΛ Χαμολιάς
από ευρεία Λαϊκή συνέλευση
Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020 και ώρα 19.00, στο υπαίθριο θέατρο της πλατείας ιατρού Πέτρου Παναγιώτου
στο Μαρκόπουλο, συγκλήθηκε Λαϊκή συνέλευση –
ενημέρωση με θέμα «Η μεταφορά των ακαθάρτων
του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού στο
ΚΕΛ Κορωπίου - Παιανίας με τελικό αποδέκτη τη θαλάσσια περιοχή της Χαμολιάς», σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, όπως είχαμε αναφερθεί εκτενώς στο 1135 φύλλο της 6ης
Ιουνίου 2020.
Στη Λαϊκή Συνέλευση έγινε ενημέρωση και ανταλλάγησαν τοποθετήσεις και μετά το πέρας της διαδικασίας αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
Εκφράζεται η πλήρης αντίθεση του Δήμου Μαρκοπούλου στο σχεδιασμό μεταφοράς των ακαθάρτων
του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού στο
ΚΕΛ Κορωπίου - Παιανίας με τελικό αποδέκτη τη θαλάσσια περιοχή της Χαμολιάς.
Ξεκαθαρίζεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο
στους συναρμοδίους Υπουργούς, στην Περιφέρεια

Αττικής, στους εκπροσώπους μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στους Δημάρχους των Δήμων Σαρωνικού,
Παιανίας, Κορωπίου και στην ΕΥΔΑΠ, ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε αυτό το σχεδιασμό και θα πρά-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ξουμε κάθε νόμιμο για την περιβαλλοντική προστασία
της περιοχής μας.
Με πίστη μεγαλύτερη από ποτέ, υποστηρίζουμε την
άποψη ότι ο κάθε Δήμος, πρέπει να διαχειρίζεται τα
βάρη της ανάπτυξης του μόνος του ή με συνεργασίες που θα βασίζονται σε αρχές και αξίες. Συνεργασίες που θα διέπονται από δίκαιη κατανομή βαρών,

Συζήτηση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στην συνοικία Ευρυάλη
από τον Σύλλογο Ευρυάλη Βούλας
Την Δευτέρα 15 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών και κατοίκων της περιοχής για να ανταλλάξουν απόψεις για την εφαρμογή
των κυκλοφοριακων ρυθμίσεων και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικων Υπηρεσιών
Νίκος Βάσης, η προϊσταμένη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δραμη
Ζωή, ο μελετητής Πάνος Παπαδάκος και ο τοπικός σύμβουλος Κλήμης
Στελιος. Η συζήτηση ήταν σε πολύ καλό κλίμα, έγιναν προτάσεις απο
τους κατοίκους και ενστάσεις που θα ληφθούν υποψη (όπως ανέφερε
ο αντιδήμαρχος) από την υπηρεσία στη Β. Φάση.

Ο αποκλεισμός
Ομως τα προβλήματα είναι μεγάλα
και νομίζω ότι δεν μπορούν να περιμένουν τη Β’ φάση. Θα αναφέρω
ένα παράδειγμα.
Η οδός Μεταξά έγινε άνοδος
(προς το βουνό) και πέφτει πάνω
στην πλατεία Ελευθερίας που
κάνει ένα Τ με την οδό Τζαβέλα, η

σεβασμό και ειλικρίνεια.
Λύση στο δήθεν πρόβλημα άρδευσης των καλλιεργειών του κάμπου των Μεσογείων υπάρχει, με την
αποχέτευση του συνόλου του Πόρτο Ράφτη στο ΚΕΛ
Κορωπίου – Παιανίας.

οποία έγινε μονόδρομος από Γλυφάδα προς Βούλα και πέφτει στην
οδό Καραϊσκάκη.
Εκεί γίνεται η λαϊκή αγορά κάθε
Πέμπτη. Όποιος λοιπόν ανεβεί
την οδό Μεταξά θα εγκλωβιστεί
στο Τ της οδού Τζαβέλα γιατί
δεξιά δεν μπορεί να πάει αφού
είναι η λαϊκή αγορά και αριστερά
δεν μπορεί να πάει γιατί απαγορεύεται!!! Φανταστείτε το τρελό

κομφούζιο που θα προκύψει και
την αγανάκτηση του κόσμου και
βέβαια την ταλαιπωρία του.

1) Προσφυγή μέσω νομικών ενεργειών κατά του προτεινόμενου σχεδιασμού σε συνεργασία με νομικά και
περιβαλλοντικά γραφεία, των οποίων η νομική άποψη
θα ζητηθεί άμεσα.
2) Οργάνωση διαμαρτυριών με παρουσία των πολιτών.
3) Παραστάσεις εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στα συναρμόδια Υπουργεία, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, την Περιφέρεια Αττικής, στην ΕΥΔΑΠ και
στους εμπλεκόμενους Δήμους.
4) Αποκλεισμοί των εισόδων του Δήμου μας, ημέρα
Κυριακή, σε ημερομηνίες που θα αποφασιστούν.
5) Οργάνωση συνέντευξης Τύπου για το παραπάνω
ζήτημα.
6) Κοινοποίηση του ψηφίσματος στα εμπλεκόμενα
μέρη.
7) Διαρκής ενημέρωση των πολιτών για την πορεία
του σχεδιασμού και των ενεργειών του Δήμου.
8) Δημοσιοποίηση του ζητήματος στα μέσα ενημέρωσης ως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναβληθηκε η συζήτηση
επέκτασης της μαρίνας
Βουλιαγμένης από το
Περιφερειακό Συμβούλιο
Aναβλήθηκε η συζήτηση για την περιβαλλοντική μελέτη της επέκτασης μαρίνας στον κόλπο της Βουλιαγμένης, με πρόταση του επικεφαλής της
μείζοντος αντιπολίτευσης Γ. Σγουρού.
Ο λόγος, η μεγάλη διάρκεια της συνεδρίασης, η
οποία ξεκίνησε στις 3.30 το μεσημέρι και έκλεισε
στις 11.30 υο βράδυ.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα, γιατί
υπάρχουν πολλά και καταδεικνύει
ότι η μελέτη έγινε λίγο στο ...πόδι.
Αννα Μπουζιάνη

Το θέμα θέλει τουλάχιστον δύο ώρες συζήτηση
επεσήμανε ο Γ. Σγουρός και δεν μπορεί να αναλυθεί. Προτάθηκε δε να είναι πρώτο στην ημερήσια
διάταξη της επόμενης συνεδρίασης όπως και ψηφίστηκε.
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«Πράσινο φως» για σύγχρονη και άρδευση
του κάμπου των Μεσογείων
από τον ΥπΑΑΤ, Μάκη Βορίδη
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Μάκης Βορίδης ανταποκρινόμενος στο αίτημα του
Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσογείων
(ΣΑΣΜΕ), πραγματοποίησε την Τετάρτη 24 Ιουνίου
2020 διευρυμένη σύσκεψη στο Ινστιτούτο Δασικών
Ερευνών Αθηνών με θέμα την Ανασυγκρότηση Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών για τη συλλογή, διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση του νερού για την
άρδευση των αγροτικών εκτάσεων από τους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων.

πάνω στον οποίο θα κινηθεί ο σχεδιασμός για να αποκτήσουν οι αγρότες της περιοχής πρόσβαση σε υδάτινα αποθέματα, ώστε να αντιμετωπιστεί αφενός η
έλλειψη αρδευτικών πόρων, αφετέρου η υφαλμύρωση
του υδροφόρου ορίζοντα τονίζοντας παράλληλα και

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης διεξήχθη ένας ιδιαιτέρως εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα στον
Υπουργό, τους αυτοδιοικητικούς εκπροσώπους της
Ανατολικής Αττικής και στελέχη της ΕΥΔΑΠ και τους
Διεθνούς Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» και διερευνήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης του επεξεργασμένου νερού από τα τοπικά
Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (Παιανίας - Κορωπίου και Αεροδρομίου) για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των παραγωγών της περιοχής.
Ο M. Βορίδης ανέλυσε τα 5 βασικά σημεία του άξονα

Την εντατικοποίηση των ελέγχων ζήτησε σε σύσκεψη με τις αστυνοικές δυνάμεις της περιοχής ο Δήμαρχος των
ΒΒΒ Γρ. Κωνσταντέλλος σε σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε Παρασκευή 26
Ιουνίου.
Ο λόγος, όπως σημειώνεται σε δελτίο
τύπου που μας απέστειλε, είναι γιατί
«τις τελευταίες ημέρες όμως υπήρξαν
καταγγελίες για χαλάρωση των μέτρων
και παρατηρήθηκαν κάποια περιστατικά
που θα μπορούσαν να θεωρηθούν παραβάσεις του νόμου, πιθανώς θέτοντας
σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία».
Έτσι δρομολόγησαν μια σειρά ενεργειών, μία εκ των οποίων ήταν να σταλεί εγγράφως, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου
σε όλα τα καταστήματα της περιοχής,
ενημέρωση, «πως η Δημοτική Αρχή
προτίθεται να εντατικοποιήσει τους
ελέγχους με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, ενώ υπενθύμισε
πως όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες προφύλαξης
της δημόσιας υγείας αλλά και γενικότερα σε όσους επιδεικνύουν συμπεριφορά ή προβαίνουν σε ενέργειες που
αλλοιώνουν την υψηλή ποιότητα ζωής

τα πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη για ολόκληρη
την περιοχή από τη χρήση στις αγροτικές καλλιέρ-

γειες του ανακυκλούμενου νερού που θα έχει υποστεί
και μικροβιακή επεξεργασία.
Τα 5 βασικά σημεία είναι:
• Η αναγκαιότητα σύνταξης μίας ολοκληρωμένης μελέτης για τις αρδευτικές ανάγκες των παραγωγών
της περιοχής.
• Ο συνδυασμός της μελέτης αυτής με τους χρόνους
που απαιτούνται για την περαιτέρω επεξεργασία του
νερού από τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων της περιοχής.
• Η αξιοποίηση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων
του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος».
• Η δημιουργία κλειστών αρδευτικών καναλιών για
την, χωρίς απώλειες, μεταφορά νερού.
• Η συγκρότηση διαχειριστικού φορέα για τη διαχείριση του επεξεργασμένου νερού.
Ο υπουργός Μ. Βορίδης εξήρε, την αναγκαιότητα συνεργασίας όλων των τοπικών φορέων της περιοχής,
προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα της
άρδευσης των αγροτικών γαιών της, με έντονο φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα.

Εντατικοποίηση των ελέγχων
για τα μέτρα του κορονοϊού
στο Δήμο ΒΒΒ

των κατοίκων της πόλης (ηχορύπανση,
παράβαση ωραρίου, μέτρα προφύλαξης
από COVID 19 κ.α.) θα τιμωρούνται με
όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο
ποινές».

Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δημοτικού μηχανισμού, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
παρόντος και του αντιδημάρχου Βασίλη
Παπαμιχαήλ και του συμβούλου του σε

θέματα ασφαλείας Νίκου Κρέζου συζήτησε με όλες αστυνομικές αρχές της
περιοχής.
Οπως σημειώνεται στο δ.τ., η σύσκεψη
πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας και αφού ο Δήμαρχος ευχαρίστησε
τις αστυνομικές αρχές για την πολύ
καλή συνεργασία τους και την άμεση
ανταπόκριση τους στην πρόσκληση, ζήτησε τη περαιτέρω συνδρομή τους
στους ελέγχους των καταστημάτων
αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας
στην πόλη. Όλοι οι παρόντες συμφώνησαν πως οι ιδιαιτερότητες που προκαλεί
η υγειονομική κρίση απαιτούν την εντατικοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών. Συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση
των ελέγχων με μεικτά κλιμάκια της
Ελληνικής και Δημοτικής Αστυνομίας
που θα ξεκινήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Κλείνοντας ο Δήμαρχος επανέλαβε την
πάγια δέσμευση του πως προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η
ασφάλεια των πολιτών, η εφαρμογή
των νόμων και η προστασία της μοναδικής φυσιογνωμίας της πόλης.
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

της ...δικαιοσύνης
Τι γίνεται με τη δικαιοσύνη. Πού είναι η Θέμις; Πού
είναι η Νέμεσις, πού είναι οι λειτουργοί της δικαιοσύνης; Τι τρύπα είναι αυτή που μπάζει από παντού;
Τι να πρωτοπιάσεις.
Υπόθεση Novartis, το σκάνδαλο με τα φάρμακα
που μόνο γι’ αυτό δεν ψάχνουν; Είδαμε μέχρι και

εισαγγελείς να βρίζουν εισαγγελείς. Πολιτικούς να
βρίζουν πολιτικούς. «Σκευωρούς», «Λασπολόγους», “μιζαδόρους”, αλλά το σκάνδαλο άφαντο...
Την υπόθεση του πλοίου Νοοr 1 που μετέφερε δύο
και πλέον τόνους ηρωίνης (το 2014) με εμπλοκή
πολλών και μεγάλων ονομάτων και δικάζεται η
υπόθεση αυτές τις ημέρες, με τον έναν ανακριτή
μετά τον άλλον να μη θέλουν να συμμετέχουν,
προφασιζόμενοι διάφορους λόγους ή ζητώντας
...μετάθεση!
Πώς να αισθανθείς ασφαλής σε μια χώρα που δεν
υπάρχει δικαιοσύνη! Πού ο κάθε αιρετός ή θεσμικός εκπρόσωπος παρανομεί γιατί γνωρίζει ότι δεν
θα διωχθεί. Και αν διωχθεί τα δικαστικά του έξοδα
τα πληρώνει εγώ και εσύ, δηλαδή ο πολίτης. Ο πο-

λίτης που πρέπει να προσφύγει για το δίκηο του,
με δικά του έξοδα στη δικαιοσύνη!!!

Το Ασκληπιείο Νοσοκομείο στις συμπληγάδες πέτρες. Μιά τα ιδιωτικά κοράκια που το επωφθαλμιούν, μια φρέσκα τώρα η Εκκλησία της Ελλάδος που
ζητάει περίπου τη μισή έκταση και βέβαια και ο δήμαρχος των ΒΒΒ που ζητάει 5 στρέμματα, εξ ου και
το πανό που βρίσκεται στην είσοδό του.

Η ελευθερία της σκέψης- ΜΜΕ-Ρ. Φεραίος!
Ο άνθρωπος για να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της
σύγχρονης ζωής του και να ζήσει αξιοπρεπώς, με βάση
τις ηθικές αρχές, σεβόμενος τους συνανθρώπους και το
περιβάλλον του, απαιτείται να έχει τον κατάλληλο προγραμματισμό στις δραστηριότητές του, σχετικά με τα
επαγγελματικά του θέματα, τις αμοιβαιότητες των ανθρωπίνων σχέσεων, εντός και πολλές φορές και εκτός των
εθνικών του συνόρων, και γενικά να γνωρίζει την συνοχή
του σύγχρονου κόσμου!!
Για όλα αυτά είναι απαραίτητη η ολοκληρωμένη, έγκαιρη,
υπεύθυνη και αντικειμενική ενημέρωση, την οποία θα πρέπει να κατανοήσει, να αναλύσει και να αξιοποιήσει με
ελεύθερη σκέψη!!
Ο Ρήγας Βελεστινλής, που είναι γνωστός και με το όνομα
Ρήγας Φεραίος, ο οποίος υπήρξε εθνομάρτυρας και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ισχυριζόταν ότι «ο ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος σκέπτεται
σωστά» και είχε απόλυτο δίκιο!!
Η προσβολή της ελεύθερης σκέψης του ανθρώπου, είναι
η αιτία μυρίων κακών, γιατί περιορίζει, απομονώνει, εγκλωβίζει και το χειρότερο κατευθύνει την σκέψη του, από
συμφέροντα και επιθυμίες άλλων και αυτό συντελείται
από τις λανθασμένες πληροφορίες, που σκοπίμως δημιουργούνται και κυκλοφορούν, ως επί το πλείστον από
άγνωστες πηγές, οι οποίες εξυπηρετούν μεγάλα και παράνομα συμφέροντα!!
Η ενημέρωση της σημερινής εποχής γίνεται κυρίως από
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), τα οποία είναι
υπεύθυνα για τις αληθινές ή τις ψεύτικες ειδήσεις!
Όταν τα ΜΜΕ προβάλλουν επιλεκτικά ορισμένες πτυχές
ενός γεγονότος και σε άλλες περιπτώσεις αποκρύπτουν,
διαστρεβλώνουν και παραποιούν τα γεγονότα, τότε καταδυναστεύουν την ανθρώπινη σκέψη, γιατί προσφέρουν
ένα ανύπαρκτο υπόβαθρο προς δημιουργία και στήριξη
της ορθότητας!!
Στη περίπτωση αυτή δεν προσφέρουν πληροφόρηση,
αλλά χρησιμοποιούν την ενημέρωση για να ελέγχουν και
να επηρεάζουν τις εξελίξεις ή να διαμορφώνουν και να
κατευθύνουν την κοινή γνώμη «κατά το δοκούν»!!
Οι άνθρωποι τότε γίνονται δέσμιοι και εξαρτώμενοι από
τα συμφέροντα όσων κατέχουν και διοικούν τα μέσα
αυτά, τα οποία συνήθως ανήκουν σε μεγάλες ανώνυμες
εταιρείες και αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση κάποιας
προπαγάνδας, καθιστώντας τους πολίτες φρόνιμους και
υπάκουους!
Οι προπαγανδιστικοί σκοποί μπορεί να εξυπηρετούν
πολλά συμφέροντα, όπως πολιτικά, εθνικά, οικονομικά,

κομματικά, θρησκευτικά, εμπορικά κ.α.!!
Τις παλιές εποχές η ενημέρωση γινόταν από τούς τους
δημόσιους κήρυκες, πού διαλαλούσαν στο κοινό με δυνατή φωνή τις ανακοινώσεις της πολιτείας ή άλλες ειδήσεις, ενώ στα χρόνια του Οθωμανικού σκοταδισμού, το
έργο αυτό αναλάμβανε κάποιος δύσμοιρος σκλάβος, περιφερόμενος από χωριό σε χωριό και βάζοντας την παλάμη του στο στόμα φώναζε όσο μπορούσε πιο δυνατά,
εκείνα που του είχαν διατάξει να ανακοινώσει οι κυρίαρχες δυνάμεις του τόπου, στους κατατρεγμένους και καταπιεσμένους Έλληνες, που τελούσαν κάτω από
απάνθρωπο καθεστώς δουλείας ξένων και ντόπιων
«αφεντικών», με μόνη αμοιβή ένα ποτηράκι τσίπουρο ή
ένα κομμάτι ψωμί και αυτοί ονομάζονταν «ντελάληδες»,
λέξη προερχόμενη από την διαστρέβλωση των ελληνικών
λέξεων «δια + λαλώ» = ντε+λαλώ = ντε+λάλης!!
Μερικοί ισχυρίζονται ότι η λέξη «ντελάλης» είναι «ίσως»
τουρκικής προέλευσης, αλλά με τα «ίσως» δεν δίνονται
οι σωστές πληροφορίες, αφού οι άξεστοι και αιμοσταγείς
κατακτητές, όταν είχαν εξορμήσει σαν γηγενείς κάτοικοι, των Μογγολικών στεπών, είχαν λεξιλόγιο μόνο 400
λέξεων, για την μεταξύ τους συνεννόηση και η μοναδική
τροφή τους, ήταν το σφαγμένο αρνί ή κατσίκι που το τοποθετούσαν γδαρμένο και ωμό, ανάμεσα στο σώμα του
αλόγου και του σαμαριού και υφίστατο ένα είδος ταρίχευσης από το αλάτι του ιδρώτα του αλόγου και από την
πίεση του βάρους του καβαλάρη. Και αυτά ήταν τα μόνα
πολιτιστικά στοιχεία που είχαν πάρει από τις πατρίδες
τους, που δεν ήταν καθόλου «γαλάζιες», αλλά γήινες,
άδενδρες και άνυδρες και οτιδήποτε άλλο πολιτιστικό
στοιχείο είχαν αποκτήσει, το είχαν αρπάξει από τους
λαούς που είχαν σκλαβώσει και δεν είχαν προλάβει να
τους σφάξουν!!!
Με την επικράτηση της τυπογραφίας, την εποχή του Μεσαίωνα, οι ειδήσεις άρχισαν να διαδίδονταν με τον έντυπο Τύπο, δηλαδή εφημερίδες, περιοδικά, προκηρύξεις
κ.α., ενώ αργότερα προστέθηκαν τα ραδιόφωνα και τελευταία οι τηλεοράσεις και όλα τα άλλα δημιουργήματα
της σύγχρονης τεχνολογίας!!
Ο σημερινός άνθρωπος, πολλές φορές γίνεται έρμαιο
των πολλών και όχι πάντοτε αληθινών πληροφοριών, χάνοντας την προσωπική του εκτίμηση για το τι συμβαίνει
και μετατρέπεται σε ένα άβουλο πλάσμα, εφ όσον δεν
διαθέτει ελεύθερη σκέψη!!
Θα μπορούσαν τα ΜΜΕ και ιδίως η τηλεόραση, ο Η\Υ και
η κινητή τηλεφωνία, να γίνουν πηγές μάθησης και ευδαιμονίας για την ανθρωπότητα, αλλά η κακή χρήση της τεχνολογίας, με την προβολή της εγκληματικότητας, της

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

βίας και της διαφθοράς, σπρώχνει την ανθρωπότητα στον
κατήφορο, αφαιρώντας κάθε ηθική αρχή, δηλητηριάζοντάς την και προσφέροντας μεγάλο κακό στον ψυχισμό
κυρίως των νέων ανθρώπων!!
Οι ηθικές αξίες εκκολάφθηκαν και μεγαλούργησαν στις
πανάρχαιες εποχές, από τους Έλληνες σοφούς, φιλοσόφους, πολιτικούς, ιστορικούς, δασκάλους και ιερείς, διαδίδοντας σε πολλές χώρες του κόσμου τον ελληνικό
πολιτισμό, οι οποίες σήμερα αυτοαποκαλούνται πολιτισμένες, αλλά δείχνουν μεγαλύτερη πρόοδο στις δολοπλοκίες και στις απάτες, προβάλλοντας σαν ηθικές αξίες
μορφές ανηθικότητας, προς χάριν του μεγάλου και εύκολου κέρδους!!
Η νεολαία με την πλύση εγκεφάλου που της γίνεται, βλέπει τα φαινόμενα της βίας και της διαφθοράς σαν φυσιολογικά!!
Αλλά αν δεν επικρατούσε αυτή η τακτική που εξυπηρετεί
τα συμφέροντα των μεγάλων και ισχυρών, πως θα μπορούσαν πολλοί νέοι με την άρρωστη πλέον σκέψη, αφού
δεν είναι ελεύθερη, να καταταγούν στις στρατιές των σημερινών μισθοφορικών ορδών, χωρίς να κάνουμε διάκριση
σε ποιους στρατούς ή σε ποιες οργανώσεις ανήκουν και
γίνονται σφαγείς αθώων λαών, ενώ συγχρόνως καταστρέφουν και τους εαυτούς τους!!
Γι αυτό το λόγο ο Ρήγας Φεραίος, που το πραγματικό του
όνομα ήταν Αντώνιος Κυριαζής, υπήρξε άκρως επικίνδυνος, για τα άνομα συμφέροντα ορισμένων, καθόσον απεικόνιζε το ελεύθερο ελληνικό πνεύμα με το συγγραφικό
του έργο και σαν πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης,
ήταν ενάντιος σε κάθε έννοια καταπίεσης, σκλαβιάς και
εξαθλίωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οπότε συνελήφθη με την συνεργασία των Αυστριακών και Οθωμανικών αρχών στη Τεργέστη, στις 19 -12-1797 και αφού
φυλακίστηκε, ανακρίθηκε και φρικτά βασανίστηκε επί
μήνες, στραγγαλίστηκε μαζί με 7 συντρόφους του, σε
ηλικία 41 ετών, στο Βελιγράδι, 24 Ιουνίου του Ι798, δηλαδή πριν 222 χρόνια, επί οθωμανικής κατοχής και με
σουλτάνο το Σελίμ Γ΄, αποδεικνύοντας οι δολοφόνοι
του, ότι «το υψηλό πολιτιστικό τους επίπεδο» παραμένει
το ίδιο μέχρι σήμερα, γιατί έχει περάσει και αποτυπωθεί
στο DNΑ των βαρβάρων λαών!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μουσείο Μαραθώνα
Γνωριμία με τη διαχρονική
αξία της Μπρέξιζας
Την Κυριακή 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 πραγματοποιήσαμε οι Φίλοι
του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα την εκδήλωσή
μας με θέμα ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΜΠΡΕΞΙΖΑΣ.
Η Μπρέξιζα φιλοξενεί το Πολιτιστικό και Αθλητικό μας
Πάρκο καθώς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Μάκρης.
Το ανατολικό της μέρος αποτελεί αρχαιολογικός χώρος.
Επιπλέον έχει μια μοναδική παραλία.
Συναντήθηκαν στο κυλικείο του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Πάρκου Νέας Μάκρης όπου παρουσιάστηκε η μοναδικότητα του χώρου της Μπρέξιζας. Από την αρχαιότητα ήταν
μια λίμνη, λιμνοθάλασσα που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο
σχεδιασμό της μάχης του Μαραθώνα. Σημαντικά μνημεία
δημιούργησε εδώ τον 2ο μ.Χ. αιώνα ο Ηρώδης ο Αττικός
όπως ένα μοναδικό ιερό αιγυπτιακών θεοτήτων, ένα αρ-

χαίο λουτρό και ένα ενυδρείο. Τα αρχαία που ανακαλύφθηκαν ήδη, είναι επισκέψιμα, ενώ οι ανασκαφές
συνεχίζονται. Η περιοχή είναι προστατευμένη αρχαιολογικά (σημαντικό τμήμα της είναι ΑΠΟΛΥΤΗΣ προστασίας)
αλλά και ως υγρότοπος Α΄ προτεραιότητας καθώς τροφοδοτείται με πεντακάθαρο και άφθονο νερό όλο το χρόνο
από πηγές που αναβλύζουν δίπλα στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Έχουν καταγραφεί 92 είδη πουλιών, τα περισσότερα
περαστικά κατά τη μετανάστευση.
Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στα μνημεία από την αρχαιολόγο Στέλλα Ραφτοπούλου.
Σκοπός της εκδήλωσής μας ήταν να προβληθεί η αξία αλλά
και το πρόβλημα της Μπρέξιζας καθώς έχουν αποτεθεί
εκεί χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων, μετατρέποντάς την σε
χωματερή.
Να ακουστεί η απαίτηση να ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ στην
ΑΡΧΙΚΗ της ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ με απομάκρυνση ΟΛΩΝ των υλικών, όπως ζητούν φορείς και υπηρεσίες (Αρχαιολογική
Υπηρεσία, Συνήγορος του Πολίτη, Δ/νση Περιβάλλοντος
Περιφέρειας, ΙΓΜΕ, Τοπικό Συμβούλιο Ν. Μάκρης, 3μελές
Εφετείο).

EΞΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Μία αξιοπρόσεκτη διαμαρτυρία που κέρδισε τον
πλανήτη, εξελίχθηκε στο Βρετανικό Μουσείο.
Το Σάββατο 7 Ιουνίου η Ελληνίδα σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου συνοδευόμενη από έξι σύγχρονες Ελληνίδες Καρυάτιδες, ντυμένες με αρχαιοελληνικά
φορέματα, μπήκαν στο Βρετανικό Μουσείο για να συναντήσουν την αρπαγμένη από τον Λόρδο Έλγιν Καρυάτιδα του Ερεχθείου της Ακρόπολης των Αθηνών.

θηκαν στο Βρετανικό Μουσείο.
Πολλοί από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στις αίθουσες του Βρετανικού Μουσείου έβαλαν τα κλάματα, ενώ η ασφάλεια του Βρετανικού Μουσείου που
αρχικά ήταν εχθρική με τη διαμαρτυρία των Ελληνίδων στη συνέχεια άλλαξε στάση και έγινε φιλική.
Η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου συνοδευόμενη από έξι
πανέμορφες Ελληνίδες ντυμένες στα λευκά, ως
άλλες Καρυάτιδες, μπήκαν στο Βρετανικό μουσείο
αναζητώντας την χαμένη «αδερφή τους», προκαλώντας το ενδιαφέρον τόσο των τουριστών αλλά και
όσων επισκέπτονταν εκείνη την ώρα το μουσείο.
Ο κόσμος άνοιγε δρόμο για να περάσουν.
Ολοι αναρωτιούνταν τι συμβαίνει. Ακόμη και οι υπεύ-

Η Σόνια Θεοδωρίδου όσο και οι έξι Καρυάτιδες ταξίδεψαν αεροπορικώς φορώντας τους χιτώνες τους και
ενδεδυμένες με τα παραδοσιακά μας φορέματα
έφτασαν στο Λονδίνο, πήραν το Μετρό κι κατευθύν-

Αποστάγματα facebook...
3 Covid 19
Γεννήθηκε στην Κίνα, µεγάλωσε στην Ιταλία, σπούδασε στην Αµερική και τώρα
θέλει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα!!!
Περαστικά µας!
3 Bασικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για την λειτουργία των οίκων ανοχής:
Οι εργαζόµενοι πρέπει να πλένουν τα
χέρια τους µε νερό και υγρό σαπούνι ή µε

θυνοι του μουσείου. Μόλις όμως συνειδητοποίησαν
ότι είναι οι Καρυάτιδες που έψαχναν μέσα στην
σιωπή, την έκτη αδελφή τους Καρυάτιδα, τις οδήγησαν οι ίδιοι σ’ αυτήν!!!!!!!
Ενα μεγάλο εύγε στις κυρίες και στην Σόνια Θεοδωρίδου για την πολύ ωραία ιδέα που είχαν και υλοποίησαν μ’ αυτό τον όμορφο τρόπο τη διαμαρτυρία τους.

αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυµα πριν
και µετά κάθε πελάτη. Εάν χρειάζεται,
εφαρµογή γαντιών µιας χρήσης. Αποφυγή περιττής φυσικής επαφής (όπως η
χειραψία).
Να διατηρούνται ανοικτά τα παράθυρα
και οι θύρες για είσοδο νωπού αέρα εκτός
από τις πόρτες δωµατίων όπου παρέχονται σεξουαλικές υπηρεσίες.
Η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών
να µην ξεπερνά τα 15 λεπτά ανά πελάτη.
Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσίας µε
δύο ή περισσότερους πελάτες...
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Ομόφωνη η καταδίκη των γεωτρήσεων στην Πολιτεία
από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
Δυο φορές κατατέθηκε, δυο
φορές αποσύρθηκε και άλλες
τόσες κατατέθηκε μεν προς συζήτηση αλλά δεν συζητήθηκε. Μιλάμε για τις γεωτρήσεις στον
συνεταιρισμό Βουλευτών “Πολιτεία”. Και όλα αυτά έως την Συνεδρίαση
του
Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής, της 24ης Ιουνίου, όπου καταψηφίστηκε και
απορρίφθηκε πανηγυρικά, οριστικά και αμετάκλητα.
Η «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υφιστάμενου δικτύου
γεωτρήσεων
του
Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στην περιοχή Κηφισιά Αττικής», που
ταλαιπώρησε περισσότερες από
μια θητείες του Περιφερειακού
Συμβουλίου, τοπικά και Δημοτικά
Συμβούλια, συλλόγους, συλλογικότητες και δεκάδες συνειδητοποιημένων πολιτών, αποτελεί πια
παρελθόν για την Αττική και τα θεσμικά της όργανα. Καταψηφί-

στηκε και καταδικάστηκε μαζί με
όλο το παράλογο, το αντι-περιβαλλοντικό και το παράνομο των
απαιτήσεων της.
Η περιφερειακή παράταξη «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» σημειώνει για
το θέμα: οφείλουμε να συγχαρούμε από καρδιάς όσες και
όσους αγωνίστηκαν με πάθος
όλους αυτούς τους μήνες στο
όνομα του δίκαιου, της δικαιοσύνης και της προστασίας ενός κατεξοχήν κοινού αγαθού, όπως το
νερό. Και οφείλουμε να τις/τους
ευχαριστήσουμε διπλά γιατί μας
έδωσαν την μοναδική ευκαιρία να
μοιραστούμε, με το ίδιο πάθος,
τον συγκινητικό τους αγώνα. Μεταξύ τους, η Ράνια Ντάλλη, νομικός, η Λάουρα Αλιπράντι και η
Μαργαρίτα Βάρσου, περιφερειακός σύμβουλος της Παράταξης
«Νέα Αρχή», όλες Κηφισιώτισσες,
όλες συνειδητοπoιημένοι πολίτες
ίσως όπως ελάχιστοι.

Στο περίφημο άρθρο «Η τραγωδία
των κοινών αγαθών» του 1968, ο
Γκάρετ Χάρντιν – βιολόγος οικολογικής οπτικής – προτάσσει ότι οι
χρήστες ενός κοινού αγαθού παραμένουν βασανιστικά μετέωροι
μεταξύ της επιλογής του προσωπικού συμφέροντος και της επιλογής του συλλογικού καλού.
Η «λύτρωση», σύμφωνα με τον
Χάρντιν, επέρχεται μόνο με την
παρέμβαση μιας εξωτερικής αρχής
- πολιτικού ή και νομοθετικού χαρακτήρα - που επιβάλλεται για την
αποφυγή της «τραγωδίας», για
την διαφύλαξη του συμφέροντος
και του καλού της κοινότητας
πολύ πριν από την προστασία του
ατομικού συμφέροντος του καθένα.
Αυτό έπραξε στην προκειμένη περίπτωση και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην Συνεδρίαση
της 24ης Ιουνίου 2020. Συνειδητά,
ομόφωνα, οριστικά και αμετάκλητα.

Καταψήφιση της Μελέτης για τη μαρίνα Βουλιαγμένης
ζητάει η Τ.Ο. του ΚΙΝ.ΑΛ. του Δήμο ΒΒΒ
Η Τοπική Οργάνωση του Κινήματος Αλλαγής Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με επιστολή προς το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής, προς τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, προς τους αρχηγούς όλων των Συνδυασμών αλλά
και προς όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Αττικής, ζητάει την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και την
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μαρίνα σκαφών της Βουλιαγμένης, η οποία
βρισκόταν ως 7ο θέμα στην ημερήσια διάταξη του περιφερειακού Συμβουλίου της Τετάρτης 24/6/20, βάζοντας
τέλος στα σενάρια περί δήθεν συναίνεσης με την Δημοτική
Αρχή των 3Β (Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη), σε ένα «έργοπεριβαλλοντική καταστροφή» για την πιο όμορφη κατά
πολλούς περιοχή της Ελλάδας!
Γράφει μεταξύ άλλων στην επιστολή του το ΚΙΝ.ΑΛ.
Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής
Τοπική Οργάνωση Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Προβληματιζόμαστε σοβαρά με τα βασικά στοιχεία της
πρόσφατης, από 09/06/20 γνωμοδότησης του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, η οποία «ερμηνεύοντας» την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που
κατατέθηκε από τη πλευρά του επενδυτή, περιγράφει μια
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ της μαρίνας Βουλιαγμένης κατά 178

μ στον έναν λιμενοβραχίονα και 134 μ στον άλλο, συνοδευόμενη μάλιστα και από την δημιουργία επιπλέον νέων
κτιριακών εγκαταστάσεων 4.800 τμ, γεγονότα τα οποία θα
προκαλέσουν σοβαρή αλλοίωση της θαλάσσιας αλλά και της
χερσαίας έκτασης της περιοχής, καταστρέφοντας περιβαλλοντικά τα επόμενα χρόνια την γεμάτη φυσικό πλούτο και
ομορφιά φυσιογνωμία της πόλης της Βουλιαγμένης.
Ας ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ότι το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας ουσιαστικά γνωμοδοτεί έχοντας εντελώς αρνητική και αντίθετη άποψη επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που κατέθεσε η μελετητική
εταιρεία MARNET από την πλευρά των επενδυτών, μελέτη
που «πολύ εύκολα» υιοθέτησε και ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης κατά πλειοψηφία και χωρίς καμία απολύτως
ουσιαστική παρατήρηση επί της μελέτης, γεγονός που μας
λυπεί ιδιαίτερα.
...Συνεκτιμώντας τις σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων
της Βουλιαγμένης αλλά και γενικότερα των κατοίκων του
Δήμου μας, πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ και η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της μαρίνας σκαφών της Βουλιαγμένης, μπορεί κάλλιστα να γίνει από τους επενδυτές,
ΧΩΡΙΣ την οποιουδήποτε μεγέθους ΕΠΕΚΤΑΣΗ εις βάρος
του φυσικού περιβάλλοντος και της πόλης αλλά και χωρίς
την νέα υπέρογκη κατασκευή κτηριακών ή άλλων εγκαταστάσεων εντός της μαρίνας.

Κυκλοφοριακή ...τρέλα
Προς την ΕΒΔΟΜΗ
Πέμπτη πρωί, βγήκα από το σπίτι μου και ξεκίνησα να
έρθω να πάρω την ΕΒΔΟΜΗ από τα γραφεία της και
έπεσα επάνω σε ένα λαβύρινθο δρόμων ανόδων και καθόδων που τρελάθηκα. Παντού απαγορευτικά σήματα!
Σταματούσα, ξεκινούσα, εμπρός από κάθε τετράγωνο,
ενώ ο οδηγός που βρισκόταν πίσω μου κόρναρε ανελέητα. Δεν έβρισκα άκρη. Από την οδό Αισώπου στη
Βούλα, αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω ν κατέω στη Βασ.
Παύλου και να κάνω έναν ολόκληρο κύκλο προσθέτοντας ρύπανση και κυκλοφοριακό φόρτο στην πόλη. Ποιος
έξυπνος νους άλλαξε τη σήμανση στους δρόμους; Άλλαξαν λέει την Αφροδίτης γιατί περνούν παιδιά! Περνούν όμως και γέροι! Και ποιος τους είπε ότι τώρα θα
είναι καλύτερα; Δεν γνωρίζουν ότι οι μονοδρομήσεις
αυξάνουν τις ταχύτητες;
Τι συνέβη και μας ταλαιπωρούν κατ’ αυτό τον τρόπο.
Οι πολεοδόμοι χάλασαν τις πόλεις και τους δρόμους.
οι γιατροι χάλασαν την υγεία, οι εκπαιδευτικοί χάλσαν
την παιδεία με τις απανωτές αλλαγές τους, οι γεωπόνοι
κατέστρεψαν τη γη με τα φυτοφάρμακά τους και την
έκαναν «μάρμαρο».

Το ξεθεμελίωμα των δέντρων
Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί ισοπέδωσαν την πλατεία
Νυμφών; Εκοψαν όλα τα δέντρα από τη ρίζα τους στη
συνέχεια χωρίς οίκτο κατάκοψαν τις ολάνθιστες πικροδάφνες. Είναι μία φρίκη η όλη όψη. Και γιατί δεν φυτεύουν δέντρα στις παρακείμενες οδούς παρ’ όλες τις
αιτήσεις των γειτόνων που έχουν κάνει.
Έλεος πια.

Bούλα Λαμπροπούλου
καθηγήτρια Παν/μίου

H οδός Μυστρά
στην απομόνωση!
Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ
οι κάτοικοι της οδού Μυστρά, έχουμε θυμό και λύπη για
την κοροϊδία που παίζεται στις πλάτες εδώ και 30 χρόνια.
Η οδός Μυστρά είναι ο τελευταίος δρόμος της Βούλας
που παραμένει χωμάτινος! Ναι καλά διαβάζετε, χωμάτινος. Οι υποσχέσεις των δημοτικών αρχών ξεχνιούνται
μετά από κάθε εκλογές.
Στις τελευταίες μάλιστα εκλογές, πήραμε την ρητή υπόσχεση του σημερινού Δημάρχου, ότι στην πρώτη εργολαβία για διορθώσεις οδών θα στρωθεί και η οδός
Μυστρά.
Δυστυχώς, ενώ εργολαβίες γίνονται αυτό τον καιρό και
αφού ήρθαν και δίπλα μας στην οδό Ηρακλειδών και
έστρωσαν, τη οδό Μυστρά την άφησαν για άλλη μία
φορά στο χώμα!
Είναι ντροπή, είναι κοροϊδία και πρέπει να λυθεί άμεσα.
Παρακαλούμε γράψτε κάτι, γιατί κι εσείς μας ξεχάσατε.
Είχατε κάνει αφιέρωμα παλιότερα.
Κάτοικοι της οδού Μυστρά
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Eξοπλισμό βιοαποβλήτων παρέδωσε η Περιφέρεια
στους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού
Στο Δήμο Λαυρεωτικής βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης στο πλαίσιο του προγράμματος
ανακύκλωση 2020 για να παραδώσει
ένα ειδικό απορριμματοφόρο, 110 καφέ
κάδους συλλογής βιοαποβλήτων και 80
εσωτερικούς κάδους ανακύκλωσης.
Στην παράδοση του εξοπλισμού ήταν
παρόντες ο Δήμαρχος Δημήτρης Λου-

νος Λεβαντής και Σταύρος Κρητικός.
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς απευθυνόμενος στον Περιφερειάρχη είπε
μεταξύ άλλων: «Καλωσορίζω τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη και θέλω εκ
μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου να
τον ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που έχουμε, για τη βοήθεια που
δίνει στον τομέα της καθαριότητας και

κάς, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης Αδάμης, οι Αντιδήμαρχοι Πάλλη Δήμητρα,
Ζαγουρής Χαράλαμπος, Μακροδημήτρης Αθανάσιος, Κανελλοπούλου
Ελένη, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΤΗΛ
Τσίκλος Παναγιώτης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωστάλας Αντώνης, ο Σχίζας
Ιωάννης Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης καθώς και
οι επικεφαλής παρατάξεων Κωνσταντί-

γενικά για το όραμα που έχουμε και τα
σχέδια που κάνουμε για έναν Δήμο καθαρό. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με τα κατάλληλα εργαλεία και
τον αναγκαίο εξοπλισμό. ...Μαζί με την
Περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη
Γιώργο Πατούλη και όλα τα στελέχη δίνουμε τη μάχη μας. Είμαι βέβαιος ότι
ενωμένοι και προσηλωμένοι στο στόχο
θα πετύχουμε».

Επίσκεψη, στην ΕΕΤΑΑ, του υπ. Εσωτερικών
Τ. Θεοδωρικάκου για την Προετοιμασία των
προσκλήσεων του «Αντώνης Τρίτσης»
Ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος επισκέφθηκε (25.6.) τα γραφεία
της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), όπου
συζήτησε με τον Πρόεδρο Ηλία Γιάτσιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Σπ. Σπυρίδωνα, θέματα που αφορούν στην οργάνωση και προετοιμασία της Εταιρείας,
για την υλοποίηση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», εν όψει της δημοσιοποίησης των 11 προσκλήσεων προς του Δήμους και τις Περιφέρειες.
Ήδη έχει ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Μηχανικών προκειμένου να στηριχθούν οι Δήμοι που δεν έχουν επάρκεια τεχνικών υπηρεσιών
για τη σύνταξη και κατάθεση μελετών για τα έργα του προγράμματος.

Tην Τρίτη 23/6 ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης επισκέφθηκε το
Δήμο Σαρωνικού, προκειμένου να παραδώσει απορριμματοφόρο και εξοπλισμό
για τη συλλογή βιοαποβλήτων. Η παράδοση έγινε στον χώρο του Δημαρχείου Σαρωνικού στον Δήμαρχο Πέτρο Φιλίππου, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου
Βασίλη Μπούτση, Αντιδημάρχων αλλά και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής
Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρόεδρο του Ειδικού
Διαβαθμιδικού
Συνδέσμου Νομού Αττικής
(ΕΔΣΝΑ) Βασίλη Κόκκαλη
και τον Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών Νίκο Πέππα,
παρέδωσε στον Δήμαρχο
Σαρωνικού ένα απορριμματοφόρο συλλογής καφέ
κάδων (με δυνατότητα λειτουργίας ως πλυντήριο
κάδων αλλά και για τον καθαρισμό του σημείου από
όπου γίνεται η αποκομιδή
απορριμμάτων με χρήση
πιεστικού, 110 από τους
180 καφέ κάδους συλλογής βιοαποβλήτων που θα δοθούν συνολικά και 80 κάδους
εσωτερικού χώρου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που θα τοποθετηθούν κατά
προτεραιότητα σε δημοτικά και δημόσια κτίρια του δήμου.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, αφού ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη
για τη μέχρι σήμερα συνεργασία, τόνισε ότι η παράδοση τόσο του απορριμματοφόρου όσο και των κάδων γίνεται σε μια χρονική περίοδο που οι ανάγκες του
δήμου είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω του τεράστιου όγκου απορριμμάτων που
παρατηρούνται κατά τη θερινή περίοδο από τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών στις
παραλίες του δήμου. Παράλληλα, ο Π. Φιλίππου επισήμανε ότι αυτό το διάστημα
είναι σε εξέλιξη και η επικαιροποίηση – αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης των Απορριμμάτων, στο οποίο έχει δοθεί ξεχωριστή βαρύτητα στη διαχείριση των κλαδεμάτων και των ογκωδών αντικειμένων, οι ποσότητες των οποίων
αυξάνονται δραματικά τους καλοκαιρινούς μήνες δημιουργώντας μια εκρηκτική
κατάσταση σε βάρος της ποιότητας ζωής των πολιτών.
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Δέκα νέες παιδικές χαρές στο Δήμο Παλλήνης
Στη διάθεση των παιδιών, βρίσκονται από το Σάββατο
20 Ιουνίου, δέκα νέες, σύγχρονες και ασφαλείς, παιδικές χαρές, τις οποίες ανακατασκεύασε πλήρως και
πιστοποίησε ο Δήμος Παλλήνης. Μεταξύ αυτών, είναι
και η πρώτη στον Δήμο Παλλήνης και από τις ελάχιστες σε όλη τη χώρα, ειδική παιδική χαρά για ΑΜΕΑ.
Επιπλέον δυο παιδικές χαρές, παραδίδονται εντός
των επόμενων εβδομάδων

•
•
•
•
•
•
•

Εκάβης και Θέτιδος
Κλειτάρχου και Αριστείδου
Μεσολογγίου και Σοφοκλέους
Μαβίλη και Μυριβήλη
Λεωνίδα και Φρύνης
Ύδρας και Επτανήσου
Ανοίξεως (ειδική για ΑΜΕΑ)

Στις 19 Ιουνίου, ολοκληρώθηκαν και οι απολυμάνσεις
όλων των παιδικών χαρών, από ειδικό συνεργείο του
Δήμου Παλλήνης.
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα ακολουθήσει η
παράδοση δυο ακόμη, πλήρως ανακατασκευασμένων
και πιστοποιημένων παιδικών χαρών, στις διευθύνσεις:
•
Πλατεία Θεσσαλονίκης
•
Πλάτωνος και Μνησικλή

Πρόκειται για τις παιδικές χαρές:
•
Μεσσήνης
•
Πλατεία Πανοράματος
•
Πλατεία Αργυράς Σελήνης

Οι νέες παιδικές χαρές που παραδίδονται και στις
τρεις δημοτικές ενότητες, εντάσσονται στο έργο πλήρως ανακατασκευής και πιστοποίησης παιδικών
χαρών του Δήμου Παλλήνης, αξίας 1,85 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια
Αττικής.
Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει, το σταδιακό άνοιγμα
των υπόλοιπων, πιστοποιημένων, υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Παλλήνη, οι οποίες είχαν κλείσει, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας.
Οι υπηρεσίες του Δήμου, ολοκληρώνουν τις εργασίες
συντήρησης, ενώ πραγματοποιούνται απολυμάνσεις,
προκειμένου να είναι απόλυτα ασφαλείς για τα παιδιά
και τους συνοδούς τους.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ ἹστοριοΑφυπνίσεως
ἄρχεσθαι
&
ἹστοριοΣτρεβλώσεως
παύεσθαι
«Αν δεν αγαπάς την Πατρίδα σου, προκειμένου να αγαπήσεις τάχα την Ανθρωπότητα, θα διαπιστώσεις ότι
έχεις γίνει ανίκανος να αγαπήσεις οτιδήποτε».
(Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, Λογοτέχνης).

«Θα έρθει όμως κάποτε ο καιρός που οι άνθρωποι θα κρίνονται όχι σύμφωνα με όσα λέγονται ή γράφονται για τις
πράξεις τους, αλλά για τις ίδιες τους τις πράξεις».
(Ιωάννης Καποδίστριας, 1776-1831, διπλωμάτης και πολιτικός,
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας).

Επειδή το Εκπαιδευτικό μας Σύστημα δεν καλλιεργεί τη
Μεγάλη Ανάγκη να γνωρίζουμε οποίους προγόνους είχαμε και ποια γη κατοικούμε, οφείλουμε εμείς οι ίδιοι να
μην ξεχνάμε την παρακαταθήκη που μας κληροδότησε ο
Μέγας Ιστορικός Διόδωρος ο Σικελιώτης, 80-20, ο οποίος
στο έργο του «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» πραγματεύεται
την Παγκόσμια Ιστορία από τη δημιουργία του κόσμου
μέχρι στην εποχή του, και ειδικότερα το 59 π.Χ. έτος της
πρώτης υπατείας του Καίσαρα. Αποτελείται από (40) βιβλία, από τα οποία έχουν διασωθεί τα (5) πρώτα (Α’ - Ε΄)
και η δεύτερη δεκάδα (Ι΄- Κ΄) καθώς και εκτενή αποσπάσματα από τα υπόλοιπα. Το έργο το έγραψε κατόπιν παραγγελίας των Ρωμαίων και με επίχορήγησή τους αλλά
παρ’ όλα αυτά εκθειάζει τους Έλληνες περισσότερο, παρά
τους Ρωμαίους εντολοδότες του!

«ἡμεῖς δὲ τὴν ἐναντίαν τούτοις κρίσιν ἔχοντες, καὶ τὸν
ἐκ τῆς ἀναγραφῆς πόνον ὑποστάντες, τὴν πᾶσαν ἐπιμέλειαν ἐποιησάμεθα τῆς ἀρχαιολογίας. μέγισται γὰρ
καὶ πλεῖσται συνετελέσθησαν πράξεις ὑπὸ τῶν ἡρώων
τε καὶ ἡμιθέων καὶ πολλῶν ἄλλων ἀνδρῶν ἀγαθῶν·
ὧν διὰ τὰς κοινὰς εὐεργεσίας οἱ μεταγενέστεροι τοὺς
μὲν ἰσοθέοις, τοὺς δ´ ἡρωικαῖς θυσίαις ἐτίμησαν, πάντας
δ´ ὁ τῆς ἱστορίας λόγος τοῖς καθήκουσιν ἐπαίνοις εἰς
τὸν αἰῶνα καθύμνησεν».
(Διόδωρος Σικελιώτης, 80-20, “ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ”, βιβλίο Δ΄, 1, 4)

(= Αλλά εμείς έχουμε αντίθετη γνώμη μ’ αυτούς - Σ.τ.Σ.
τους νεόκοπους ή οψιμαθείς ιστορικούς - κι αναλάβαμε
όλον το μόχθο που προϋποθέτει μια τέτοια έρευνα, κι έτσι
φροντίσαμε με όλες τις δυνάμεις μας να μελετήσουμε και
να εκθέσουμε τους αρχαίους μύθους. Γιατί πάρα πολλές
και σπουδαίες πράξεις συντελέστηκαν από τους ήρωες
και τους ημίθεους και από πολλούς άλλους γενναίους άνδρες. Και οι μεταγενέστεροι άλλους από αυτούς τους τίμησαν για τις ευεργεσίες τους προς το ανθρώπίνο γένος
με θεϊκές τιμές και άλλους με τιμές ηρώων, και όλους γενικά η ιστοριογραφία τούς εξύμνησε στους αιώνες με
τους πρέποντες επαίνους).
Με τους μύθους - θρύλους, ήτοι την Προφορική Παράδοση, που δεν είναι κατ’ ανάγκη ψέμα, φτάνει σε εμάς η
ανάμνηση των γεγονότων από τα πανάρχαια χρόνια. Γι’
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αυτό και αξίζει κάθε φιλοπονία για να τα διαλευκάνουμε.
Όσοι αντιμετωπίζουν την παράδοση ως Μουσειακό είδος
παραδίδονται άνευ όρων, ενώ όσοι τη θεωρούν ζωντανή,
σφριγηλή και παραγωγική αγωνίζονται με όλες τους τις
δυνάμεις να τη μεταλαμπαδεύσουν και στις επερχόμενες
γενιές.

αγίου των γραμμάτων”, του Αλεξ. Παπαδιαμάντη, ο
οποίος στην “Πολιτική του παρακαταθήκη” καταθέτει:
«Έως πότε θα είμεθα αχαρακτήριστοι Γραικύλοι;».
Δημιουργήστε λοιπόν τη “ΦΙΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021”, την
αδελφωμένη, τη συμφιλιωτική, χωρίς άλλες διχοτομίες.

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ
Η Ιστορία δεν είναι απλή Μνήμη και Νοσταλγική Αναπόληση. Είναι διαρκής Πάλη, Αγώνας. Είναι πνευματικό
άθλημα που μεταστοιχειώνεται σε αγώνα απελευθερωτικό από κάθε τι καταπιεστικό, τυραννικό, αυταρχικό από
κάθε τι που κωλύει τον άνθρωπο να ανεβεί στο φως. Είναι
κάλεσμα Ελευθερίας Πολιτικής, Κοινωνικής, Ηθικής. Το
Γένος των Ελλήνων έχει μια θαυμαστή Ιδιο-προσωπία
που παρόλα τα θαυμαστά υλικά επιτεύγματα παρέμενε και
παραμένει ένα Πνευματικό Πλήρωμα. Δεν γίνεται δομικό
υλικό ενός πολιτισμού. Είναι ο ίδιος ο πολιτισμός, γιατί η
εμφάνισή του στην Ιστορία συνιστά ένα ψυχικό γεγονός.
Εξάλλου πολιτισμός δεν είναι μόνο τα υλικά επιτεύγματα,
είναι κυρίως η Ψυχική Άθληση. Κι αυτού του πολιτισμού
πάντοτε ψυχή στάθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ! Και γι’ αυτό
και για τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ισχύει ο λόγος του Ιησού: «Ὁ
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ
παρέλθωσι». (Κατά Ματθαίον, ΚΔ, 35).
(= Ο ουρανός και η Γη θα περάσουν και θα εκλείψουν, οι
λόγοι μου όμως δεν θα περάσουν αλλά θα μείνουν παντοτινοί).
Παραφράζοντας την περικοπή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου λέμε: είναι ευκολότερο να εξαφανιστεί ο Ουρανός
και να καταστραφεί η Γη παρά να πάθει κάτι ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ.
ΕΘΝΟΓΕΝΕΣΗ ή ΚΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ;
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ - ΕΘΝΟΤΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ή
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ (civic nationalism;)
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΘΝΟΤΙΚΟ ΑΔΕΛΦΟ ή ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ;
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ;
ή ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ;
Με τα παραπάνω διλήμματα σχεδιάζουμε να εορτάσουμε τα
200 χρόνια από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Γι’ αυτό σχηματίστηκε μια “κυβερνητική” επιτροπή με τον
τίτλο “ΕΛΛΑΔΑ 2021” και μια “αντικυβερνητική με την επωνυμία “ΤΙΜΗ 2021”. Θα εορτάσουμε δηλαδή μια Εθνική Επέτειο της Εθνεγερσίας μας με διπλούς, εορτασμούς και
παράλληλες δράσεις - εκδηλώσεις! Και μέχρι να ξεκινήσουν
οι πρωτοβουλίες “οὐκ ἔστιν ἀριθμός... Επιτροπών και Νέων
Φορέων”. Χάσαμε δηλαδή τον λογαριασμό! Η φράση υπάρχει στην ακολουθία του μεσονυκτίου και αναφέρεται σε
ψαλμό του Δαβίδ αλλά με άλλο περιεχόμενο «τὸν ποιοῦντα
ἀεὶ μεθ' ἡμῶν μεγάλα τε καὶ ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε καὶ
ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός».
Σας θυμίζω το γνωστό απόφθεγμα: «Αν θες να μη λυθεί
ποτέ ένα πρόβλημα, φτιάξε μια Επιτροπή». Όταν δεν θέλεις να λύσεις ένα ζήτημα μπορεί να κάνεις κάτι απλό:
Αφού οργανώσεις για νιοστή φορά μια σύσκεψη παραπέμπεις το θέμα σε μια... Επιτροπή και καθαρίζεις! Ούτε το
ζήτημα θα λυθεί ποτέ ούτε θα σε κατηγορήσουν για αδράνεια! Μην κάνεις τίποτε λοιπόν, απλώς ζήτα μια μελέτη!
Είναι όμως ντροπή να ακυρώνουμε τα θεσπέσιά μας με
τα ανόσιά μας! Είναι κρίμα να γκρεμίζουμε ό,τι με κόπο
κτίσαμε! Το χρέος μας είναι συλλογικό!
Όλοι μαζί ενωμένοι να κρατήσουμε αναμμένη τη δάδα
της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Φιλοπατρίας, της Δικαιοσύνης, της Αξιοκρατίας, της αδαμάντινης Αρετής.
Ο καθένας ας κάνει την Αυτοκριτική του, αν βέβαια την
αντέχει!!! (Να δει το πρόσωπό του στον καθρέφτη του).
Ας θυμόμαστε πάντα τα λόγια του αδέκαστου “φτωχού

Πολλοί λίγοι μπορούν να γευτούν τους γλυκείς καρπούς
που μας προσφέρει ο Όμηρος, ο οποίος πεπαίδευκε την
Ελλάδα και την Οικουμένη. Κι αυτό γιατί λίγοι τον διαβάζουν και οι περισσότεροι τον θεωρούν παραμυθά, κι ας
λέει Μεγάλες Αλήθειες που ισχύουν ακόμη και σήμερα.
Στην Ιλιάδα, ραψωδία Μ, στίχ. 409-412 με τίτλο: “Τειχομαχία”, ο Σαρπηδών* ο γιος του Δία και της Ευρώπης, ο
βασιλιάς της Λυκίας έχει ανέβει στα τείχη των Δαναών,
γκρεμίζει μια έπαλξη, το τείχος γυμνώνεται από πάνω και
ανοίγει δρόμο για πολλούς. Τότε ο μεγαλόσωμος Αίας ο
Τελαμώνιος και ο αδελφός του ο Τεύκρος, ο ικανός στην
τοξοβολία, του επιτίθενται και τον στριμώχνουν, οπότε
αυτός φωνάζει ξεσηκώνοντας τους Λυκίους με την παρακάτω ιστορική φράση:
«ὦ Λύκιοι τί τ’ ἄρ’ ὧδε μεθίετε θούριδος ἀλκῆς; ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι μούνῳ ῥηξαμένῳ
θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον· ἀλλ’ ἐφομαρτεῖτε· πλεόνων δέ τι ἔργον ἄμεινον.»
(= Λύκιοι, γιατί ξεχνάτε έτσι την πολεμική σας ορμή; Είναι
δύσκολο/επίπονο για μένα, κι ας είμαι γενναίος να γκρεμίσω μόνος μου το τείχος και να ανοίξω δρόμο κοντά στα
καράβια· ακολουθείστε με· πολλοί μαζί κάνουν καλύτερη
δουλειά).
Πρέπει να Ομο-νοούμε για να μη Μετα-νοούμε! Χρειαζόμαστε Εθνική Ομοψυχία για να πάψουμε να ψυχορραγούμε ως Έθνος!
Ενώ περισσότερο από ποτέ άλλοτε χρειαζόμαστε Ομοψυχία, κινδυνεύουμε και πάλι ως λαός να πέσουμε θύματα μιας εμφυλιοπολεμικής ρητορικής.
Αν η Διχόνοια / ο Διχασμός δεν είχε εμπεδωθεί, το
Έθνος θα ήταν σε καλύτερη μοίρα!

ΚΑΠΟΤΕ ΕΙΧΑΜΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕ/ΙΝΣΤΡΟΥΧΤΟΡΕΣ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Όποιος κατεδαφίζει τα Μεγάλα Μνημεία του Λόγου υψώνει Μεγαλύτερα Μνημεία Ακρισίας.
Δυστυχώς στη σύγχρονη Ελλάδα τα πάντα μειώνονται και
μόνο η Ακρισία αυξάνεται. Τα κείμενα αυτά ανεβάζουν
τον άνθρωπο στο ύψος του ορθού και του ορθού νοούντος όντος. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι “άγνωστοι” κύκλοι
απεχθάνονται την όρθια στάση και την όρθια σκέψη και
επιχειρούν να επαναφέρουν τη νέα γενιά από τη διποδία
στην τετραποδία. Οι συνήθεις “υπνωτιστές” του Ελληνικού Λαού χτυπούν κάθε φορά αυτόν που χτυπάει την
καμπάνα του συναγερμού και όχι όποιον βάζει τη φωτιά.
Αν ο Όμηρος επέστρεφε στη ζωή δεν θα επαναλάμβανε
τη φράση: «ΑΙΔΩΣ, ΑΡΓΕΙΟΙ»! Τώρα θα έλεγε: «ΑΙΔΩΣ,
ΑΧΡΕΙΟΙ»!
Αλλά «ἔσσεται ἦμαρ ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ καὶ
Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο».
(Όμηρος, “ΙΛΙΑΣ”, Δ΄164 και Ζ΄448)

«ἔσσεται ἦμαρ» λοιπόν. Θα έρθει κάποτε ο καιρός που τα
όνειρα θα λάβουν εκδίκηση. ας μη μας σκιάζει το πυκνό
σκοτάδι που μας ζώνει από παντού. Μετά απ’ αυτά έρχεται η αυγή.
―――――
* Σαρπηδών: Παράγεται από το σαρόω -ῶ ή σαίρω - σαρώνω, σκουπίζω + πηδάω-ῶ = τινάζομαι πάνω. Άρα αυτός που εξαφανίζει τους
εχθρούς επιτιθέμενος, ορμώντας απάνω τους.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΒΔΟΜΗ

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - ΣΕΛΙΔΑ 15

“Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι” και τα απόβλητα στη
θάλασσα της Βάρκιζας!
του Δημήτρη Κυπριώτη
Νέα επίσκεψη (21.6.20) στον τόπο του «εγκλήματος»,
δηλαδή στην υποτιθέμενη «διευθέτηση ρέματος
Κόρμπι», που γίνεται για τα μάτια του κόσμου, ενώ η
πραγματικότητα λέει σιωπηρή διευθέτηση Ανατολικής
παραλίας Βάρκιζας, για να παραδοθεί έτοιμη στους
«δικούς μας».

Ο τοπικός δημοτικός σύμβουλος Βάρης, Β. Σιαμέτης,
κάτοικος της περιοχής από το 1960, γνωρίζει άριστα
τα του ρέματος και τις ιστορίες που το σημαδεύουν.
Έτσι μαζί με το Δημήτρη Κυπρώτη επισκέφθηκαν την
παραλία της Βάρκιζας, όπου του περιγράφει και δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή.
Στις φωτογραφίες παρουσιάζεται η σημερινή κατάσταση, πριν την ...εξαφανίσουν από Δευτέρα και αυτή
έχει ως εξής.

Βρώμικα νερά και φερτά υλικά από
δύο πηγές

Είδαμε νερά και φερτά υλικά να ρέουν προς τη θάλασσα. Η πρώτη πηγή, αυτή που δείχνει στη φωτογραφία ο Β.Σ και η δεύτερη φωτογραφία ίδια με την
πρώτη, αλλά πιο κοντά, δείχνει τα νερά που εμφανίζονται και βγαίνουν ξαφνικά κάτω από το δρόμο και
προέρχονται από τον υδροφόρο ορίζοντα παλαιού ρέματος, που ξεκινούσε από την περιοχή «Ντούσια»,
στο ύψος των εκπαιδευτηρίων Γείτονα (Κορωπί) όταν
ήταν παλιός σκουπιδότοπος. Με τα χρόνια τον έκλεισαν, αλλά η μυρωδιά άργησε πολύ να φύγει. Από εκεί
διερχόταν ρέμα που περνούσε μέσα από τη Βάρη,
έφτανε στην οδό Τριπτολέμου, διερχόταν από τα πτηνοτροφεία «ΒΟΚΤΑΣ», που τότε είχε μολυσμένα πηγάδια από τα αέρια των ψόφιων πτηνών που
πετούσαν μέσα και συνέχιζε την πορεία του, «σβήνοντας» στο ανάχωμα της παραλιακής λεωφόρου,
λίγο πριν από την παραλία.
Τα πηγάδια του «ΒΟΚΤΑΣ» σήμερα είναι σφραγισμένα, αφού εκεί δηλητηριάστηκαν και έχασαν τη

ζωή τους 3 Βαριώτες. Ο τότε αντιδήμαρχος και σημερινός δημοτικός σύμβουλος Λ. Αργυρουδακης, γνωρίζει πολλά περισσότερα για το θέμα. Αυτά τα νερά,
λύματα στην ουσία του υδροφόρου ορίζοντα, με τις
εκσκαφές που γίνονται, βρήκαν διέξοδο και είναι αυτά
της φωτογραφίας που δείχνει ο σύμβουλος Β.Σ και
έχουν πολύ άσχημη μυρωδιά, που προφανώς δεν
είναι νεράκι …καθάριο.

Η δεύτερη πηγή, από την οποία έρχεται πολύ νερό, η
τρίτη φωτογραφία στη σειρά, προέρχεται από το πηγάδι που βγήκε στην επιφάνεια με τις εκσκαφές. Στην
περιοχή αυτή πολλά χρόνια πριν υπήρχε βρύση, όπου
οι παλαιές νοικοκυρές της Βάρης, έπλεναν κουβέρτες
και κιλίμια.
Η βρύση με τα έργα της παραλιακής λεωφόρου
έκλεισε και οι εκσκαφές όπως προαναφέραμε, έφεραν στην επιφάνεια το πηγάδι που δεν μπόρεσαν
όμως να βρουν τρόπο, όλο αυτόν τον καιρό, να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, γι’ αυτό είχαν σταματήσει
οι εργασίες πάνω απο 2 μήνες. (Στην πραγματικότητα
δεν μπόρεσαν να το εξαφανίσουν και γι’ αυτό λέγεται
ότι θα το αξιοποιήσουν!).
Συνέχεια στη σελ. 16
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“Διευθέτηση ρέματος
Κόρμπι” και τα απόβλητα
στη θάλασσα της Βάρκιζας!

ΕΒΔΟΜΗ

Ανάγκη περιφρούρησης του
Εθνικού Πάρκου Σχινιά
Ευρεία σύσκεψη με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής

Συνέχεια από τη σελ. 15
Το νερό, που βγάζει, είναι πάρα πολύ και αναβλύζει
ασταματητα, ενώνεται με το άλλο της πρώτης
πηγής, αυτής των λυμάτων και περνώντας κάτω
από τη στρώση με τις πέτρες που έχουν τοποθετηθεί, προφανώς για να διυλίζεται, οδεύει στη θάλασσα. Ώσπου να διανύσει μία απόσταση περίπου
200 μέτρων, γίνεται στάσιμο, οπότε αναγκαστικά με
αντλίες 2-3 φορές το μήνα το προωθούν στη θάλασσα και έτσι βλέπουμε το φαινόμενο των φωτογραφιών.

Ποιος βεβαιώνει ότι το μείγμα νερών των δύο
πηγών που πέφτει στη θάλασσα είναι καθαρό και
δεν προκαλεί μόλυνση; Αυτή η κατάσταση μπορεί
να σκεπαστεί χωρίς αναλύσεις; Η Περιφέρεια δεν
έχει δώσει απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα, η
Διοίκηση του Δήμου BBB ακούει τις φωνές και το
διαδίκτυο, αλλά δια του Δημάρχου δηλώνεται ότι
«....είναι νερό με λίγο χώμα για 2 φορές το μήνα και
θα σταματήσει …», Η Εταιρεία του έργου ΜΕΤΡΟ
δηλώνει ότι έχει κάνει μετρήσεις αλλά δεν τις
έδωσε, γιατί τις είχε προωθήσει στο Δήμο, που
όμως δεν τις έχει. Το ΠΑΚΟΕ σύμφωνα με αναλύσεις που έδωσε στη δημοσιότητα αναφέρει μολυσμένη την υπόψη παραλία μέχρι και το RIBA’S!
Παρα ταύτα, η παραλία ισοπεδώνεται, χωρίς αυτό
να είναι στη συμβατική υποχρεωση του έργου, του
ρεματος των 30 εκατ. περίπου με ΦΠΑ και γι’ αυτό
προφανώς δεν έχει τοποθετηθεί πινακίδα έργου,
για να υπάρχει συσκότιση. Ξαφνικά όλοι θα δούμε
διευθετημένη την περιοχή της ανατολικής παραλίας, θα εμφανιστεί και ο επενδυτής, όπως έγινε και
στην Α' πλαζ Βούλας, θα υποθηκευτεί και αυτή η
παραλία μέχρι το 2050, όπως και οι άλλες και ολοι
θα έχουν εκτελέσει την αποστολή τους!
Διαφανεια είπατε; Ποιος και πού χάθηκε;
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Δημήτρης Κυπριώτης

Σημαντική και ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη για τον συντονισμό δράσεων
και την διατήρηση του παράλιου πευκοδάσους του εθνικού πάρκου Σχινιά
στο Μαραθώνα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αν.Αττικής
Θανάσης Αυγερινός, στην έναρξη
της αντιπυρρικής περιόδου, είχε επισημάνει και είχε αναδείξει προς
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
την αναγκαιότητα για ένα ουσιαστικό
αλλά και άμεσο σχέδιο πρόληψης και
προστασίας του Σχινιά, παρά το ότι η
Περιφέρεια Αττικής δεν έχει σχετική
αρμοδιότητα στην περιοχή.

Επίσης, με επιστολή του προς το
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Σ. Κοκκινάκη, το Γ.
Διευθυντή Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων και Διευθυντή Δασών
Ανατολικής Αττικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Α. Καλπαξίδη, το Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης
Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Γ. Παπαγεωργίου και το Δασάρχη
Καπανδριτίου Γ. Ζιάζιαρη, ο κ. Αυγερινός ρωτάει τα εξής:
- Ποια προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας έχουν ληφθεί
- Ποιες ενέργειες σχεδιάζονται από
τις υπηρεσίες τους εντός το επόμενο
χρονικό διάστημα

➢ Έγκαιρη και πλήρη πληροφόρηση
των επισκεπτών για τη νομοθεσία και
τους περιορισμούς στην περιοχή
μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων και
ευκρινών πινακίδων
➢ Καθαρισμός και απομάκρυνση της
ξερής βλάστησης και των υπολειμμάτων φυτοκομικών εργασιών (σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το
θεσμικό πλαίσιο για περιοχές Natura)
➢ Τοποθέτηση επιπλέον κάδων
απορριμμάτων καθώς και η έγκαιρη
και συχνή αποκομιδή τους
➢ Έλεγχος, συντήρηση και επιπλέον
τοποθέτηση κρουνών πυρόσβεσης
➢ Προληπτικό κλάδεμα δένδρων σε
περιοχές που διέρχονται γραμμές
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
➢ Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας
λόγω υψηλού δείκτη επικινδυνότητας
➢ Ενημέρωση του κοινού για τη
λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από
τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών
➢ 24ώρη φύλαξη και εποπτεία της
περιοχής
➢ Η δημοσιοποίηση και η ενημέρωση
των επισκεπτών του σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών
εφόσον έχει εκπονηθεί από τους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής
Θ. Αυγερινού που είχε αποδέκτες
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
κατά τους θερινούς μήνες, μόνο τα
Σαββατοκύριακα οι επισκέπτες ξεπερνούν τους 15.000. Δυστυχώς,
όπως αναφέρει, «ένα ποσοστό επισκεπτών δεν τηρούν τους προβλεπόμενους κανόνες για την προστασία
του πευκοδάσους 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 δε λειτουργεί το υφιστάμενο αυτόματο
δίκτυο δασοπυρόσβεσης λόγω φθορών από την χρόνια αχρηστία». Να
σημειωθεί ότι η κατάσταση γίνεται περισσότερο επικίνδυνη καθώς έχουν
καταστραφεί εδώ και χρόνια οι μπάρες με συνέπεια οι λουόμενοι να εισέρχονται με τα οχήματά τους εντός
του Εθνικού Πάρκου.

- Αν θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη
συνδρομής από άλλους φορείς για
την αποτελεσματικότερη πυροπροστασία της εν λόγω περιοχής
Στο πλαίσιο της συνάντησης συμφωνήθηκε η διήμερη δράση καθαρισμού,
προστασίας του πάρκου και ενημέρωσης των επισκεπτών να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 και το
Σάββατο 27 Ιουνίου. Οι σχετικές
ενέργειας της Περιφέρειας θα πραγματοποιηθούν με την συμβολή του
«Όλοι Μαζί Μπορούμε», του ΕΔΣΝΑ,
εθελοντικών ομάδων, του ΕΟΑΝ, του
Δήμου Μαραθώνα, του ΣΠΑΠ, του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, Υμηττού και
Νοτιοανατολικής Αττικής, Ομάδων
Δασοπροστασίας κ.α.
Συμφωνήθηκε ότι είναι ανάγκη να
πραγματοποιηθούν και τα παρακάτω:
➢ Αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας
και του Κανονισμού Διοίκησης και
Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου
Σχινιά

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε ότι «όλοι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους
αναλογούν και σε περίπτωση που
δεν είναι σε θέση να τις φέρουν σε
πέρας να ζητήσουν τη συνδρομή είτε
της Περιφέρειας είτε άλλων Αρχών»,
ενώ όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός «Είμαστε αποφασισμένοι,
πιέζοντας προς κάθε κατεύθυνση, να
μην αφήσουμε ένα σπάνιο πευκοδάσος, ένα πανέμορφο οικοσύστημα
Natura που μας χάρισε η φύση στην
Ανατολική Αττική να αφεθεί στην
τύχη του».

σημείωση: Το Εθικό Πάρκο του Σχινιά
πρέπει να προστατευθεί γιατί είναι
από τους λίγους πνεύμονες πρασίνου που έχουν απομείνει στην Αττική. Ελπίζουμε να υλοποιηθούν τα
παραπάνω γιατί εξαγγελίες ακούμε
συχνά, αλλά μένουν εξαγγελίες.

ΕΒΔΟΜΗ

Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί συνοδοιπόροι στο δύσβατον, την προηγούμενη εβδομάδα, εκ λάθους, δεν δημοσιεύθηκαν όλα τα
θέματα που είχα αναφερθεί, οπότε δημοσιεύουμε τη
συνέχεια γιατί έχουν ενδιαφέρον.

― Σχετικά με το Δ.Σ. της 15ης Ιουνίου, άλλο ένα θέμα,
οι πρόσφατα αποκαλυφθείσες σημάνσεις αφορώσες τις
νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας των οποίων οι
κάτοικοι ταλαιπωρούνται καθώς αναγκάζονται να κάνουν "τον γύρο του θριάμβου" για να φτάσουν στα σπίτια
τους. Στην δε πρόταση του κ. Πέτροβιτς ότι χρειάζεται
να επικοινωνηθεί το θέμα, η απάντηση ήταν, πως δεν
χρειάζεται γιατί με την βίαιη κατάσταση η διαδικασία γίνεται αυτόματη!...

"Εχουμε τις πλειοψηφίες
και μπορούμε να το κάνουμε"...
― Ασκώντας χρέη οικονομικής επιτροπής το ΔΣ και στα
πλαίσια της 4ης αναμόρφωσης περιλαμβάνοντο οι κωδικοί μεγάλων εκτάσεων προς απαλλοτρίωση φερόμενης
ιδιοκτησίας Μπενάκειου. Ο δήμαρχος είπε απερίφραστα
απαντώντας σε διαμαρτυρίες ότι "έχουμε τις πλειοψηφίες και μπορούμε να το κάνουμε". Πιστεύουμε να υπάρξουν όλες οι μελέτες και οι κωδικοί των αποθεματικών
για να τελεσφορήσει μία τέτοια μαμούθ απαλλοτρίωση
της πρώην έκτασης Κόνιαρη και νυν ιδιοκτησίας Μπενάκειου.
― Οι πεζοδρομήσεις τμηματικών χώρων και αυξήσεις πεζοδρομίων με πρόσχημα την πανδημία, στα πλαίσια αστικής κινητικότητας, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς
τα επιλεγόμενα μέρη αυτών των ρυθμίσεων δεν προσφέρονται εντελώς γι' αυτόν τον σκοπό, οπότε φοβόμαστε
μήπως κρύβεται κάτι άλλο...
― Η τροποποίηση σύμβασης παραχώρησης μεταξύ
δήμου-ΕΤΑΔ για την Α' πλαζ και το κάμπιγκ Βούλας είχε
ανορθόδοξα σημεία, όπως:
1. Μέρος της αλληλογραφίας Δδήμου-ΕΤΑΔ ήρθε
ασθμαίνοντας και κατόπιν αιτήματος του επικεφαλής της
παράταξής μας, Δ. Δαβάκη, λίγες μόνο ώρες πριν την συνεδρίαση.
2. Η μελέτη διαμόρφωσης του χώρου εκκρεμεί προς υπογραφή από την ΕΤΑΔ αλλά αν δεν την υπογράψει τί γίνεται;
3. Δεν γνωρίζουμε πόσοι και ποιοί βρίσκονται πίσω από
τους επενδυτές. Απ' ότι διαπιστώσαμε υπάρχει μια κυπριακή εταιρεία που θα επενδύσει 10 εκ.ευρώ και θα καταβάλλει 300.000 ετησίως.
4. Κατά δήλωση δημάρχου η ΕΤΑΔ έχει κάνει λάθος στον
πολλαπλασιασμό, άλλωστε το πινακάκι της εισήγησης
"δεν ισχύει". Η σύμβαση δεν έχει ακόμη συνταχθεί! Μα
γιατί παρουσιάστηκε τότε το θέμα;
5. Ο χρόνος μίσθωσης αλλάζει από 15 σε 35 χρόνια με
αμφίβολο καθεστώς οικοδομούμενων κτιρίων. Εντέλει,
καταπίπτουν βασικοί συμβατικοί όροι, επομένως δεν μιλάμε για μια απλή τροποποίηση, αλλά ουσιαστικά για νέα
σύμβαση, άρα;;;.
― Σύνταξη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου σε βάθος
χρόνου 5 ετών. Μη γνωρίζοντας περί τίνος πρόκειται,
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είναι ποτέ δυνατό να ψηφίσουμε;...
― Παράδοξο, πώς από μία εισήγηση όπου γραπτώς αναφέρετο
διεκδίκηση ποσού τόκων 1240 και αμοιβή δικηγόρου γι' αυτόν
τον λόγο 1.860, γεννήθηκε ποσό 50.000;!
― Ευτυχώς, κάποια δέντρα σώθηκαν, την γλίτωσαν με απλό
κλάδεμα, ελπίζουμε αυτό να γίνει σωστά και άρτια.
Τέλος, εμείς οι "ανειδίκευτοι" αλλά άοκνοι εργάτες της αυτοδιοίκησης υπερμαχόμεθα του ορθού και του αληθούς. Ευχόμαστε δύναμη σ' εμας και κουράγιο σ' εσάς.
Συνεχίζουμε με την οικονομική επιτροπή της 17-6-20 σημειώνοντας τα εξής:
― Με αφορμή μία ακόμη προμήθεια αντισηπτικών-απολυμαντικών ο αντιδήμαρχος παραπονέθηκε για την ποιότητα
των σαπουνιών (άλλης προμήθειας) αλλά η επιτροπή το
προσπέρασε χωρίς να δώσει ιδιαίτερη σημασία.
― Στην ημερήσια υπήρχε η αξιολόγηση διαγωνισμού για
τα μέσα ατομικής προστασίας ύψους 226.600, που αφορά
γάντια 15.511, κράνη-μάσκες προστασίας οφθαλμών
49.623, προστατευτική ενδυμασία 67.721, υποδήματα
35.528, άλλα μέσα 5.870 και μέσα πολιτικής προστασίας
8.433. Με την "βοήθεια" της πανδημίας σαν να τσίμπησαν
λίγο οι τιμές, ή μας φάνηκε;
― Παράταση σύμβασης για την υπηρεσία "μίσθωση ειδικών
μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών 2019". Η παράταση
που πάντως "δεν οφείλετο σε υπαιτιότητα του αναδόχου"
υποβλήθηκε στις 12-6-20 για 15 ημερομίσθια (10.788) υπόλοιπο. Επομένως ή είχε προβλεφθεί πολύ περισσότερη εργασία απ' ότι απαιτείτο ή είμαστε προσεκτικοί κι αν ισχύει
αυτό μπράβο μας!
― Τα ίδια περίπου για παράταση υπηρεσίας: "Συντήρηση
και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων '19". Πιο συγκεκριμένα αναφέρετο: "λόγω μη ύπαρξης βλαβών" και υπολείπεται ποσό 13.258 επί συνόλου 17.186 ευρώ.
― Οροι δημοπρασίας των 10τ.μ. στον μόλο της Βουλιαγμένης (Εν Πλω) για εκμίσθωση μέσων αναψυχής και ήταν
τόσο βέβαιο ότι θα υπερψηφιστεί από το προηγηθέν ΔΣ,
ώστε να έχει σταλεί η πρόσκληση με τους όρους προγενέστερα. Επί της ουσίας η τιμή εκκίνησης καθορίστηκε τελικά
στα 9.000 ευρώ, μίσθωση για 6 χρόνια με δυνατότητα παράτασης 3 ακόμη χρόνων και "πιθανή" αναπροσαρμογή μισθώματος.
Κάπως έτσι ερχόμαστε στην οικονομική της Τρίτης 23-6-20.
― Στην ημερήσια υπήρχε κ πάλι προμήθεια υλικών για την
αντιμετώπιση της πανδημίας. Ειπώθηκε ότι θα είναι η τελευταία, μπορεί να υπάρξει κ άλλη μία, ίσως κ δύο ακόμη...
Παρατηρήσαμε ότι το να γίνει τώρα απολύμανση στα σχολεία δεν έχει νόημα, επιβάλλεται όμως πριν την επανέναρξη τον Σεπτέμβριο.
― Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ
δήμου και North Aegean Slops, αφορά τις 142.500 για το
πλωτό φράγμα (έχουμε αναφερθεί σχετικώς). Επειδή το
ποσό υπερβαίνει τις 60.000 θα διαβιβαστεί στο ΔΣ αλλά με
την εισήγηση της οικονομικής. Εμεις δεν δεχόμαστε και
δεν δεχθήκαμε από την αρχή την δεύτερη φάση της δαπάνης, επομένως καταψηφίσαμε.
― Σχετικά με την σύσταση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής αφορώσα απορριφθέντα είδη αικ σε ό,τι σχετίζεται με τα συστήματα ασφαλείας απορριματοφόρων, είχαμε
επισημάνει και τις δύο φορές που είχε έρθει η εισήγηση ότι
υπήρχαν λάθη. Στην παρούσα φάση λοιπόν, αφού ειπώθηκε
ότι είναι εξειδικευμένα είδη και η επιτροπή "δεν καταλάβαινε" ακολούθως και ύστερα από ερωτήσεις καθορίστηκε
η νέα επιτροπή που "χειρίζεται τιμολόγια και έχουν γνώση
τεχνικών θεμάτων". Αξίζει να παραθέσουμε απόσπασμα
της απελθούσης: "η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα είδη, οι ποσότητες, οι εργασίες κιι τιμές που αποτυπώνονται στα εκδοθέντα τιμολόγια δεν προβλέπονται σε κανένα έγγραφο
της σύμβασης,...,υφίσταται απόκλιση απο τις συμβατικές
τεχνικές προδιαγραφές", τα συμπεράσματα δικά σας...
― Η 3η παράταση "συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου"

και στην οποία περιλαμβάνετο η οδός Μ.Βάρης για την οποία
είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο αίτημα για ράμπα ΑΜΕΑ (ως
υποστήριζαν υπήρχε, και μετά δεν επανακατασκευάστηκε) ο
αρμόδιος αντιδήμαρχος απάντησε ότι "ράμπα εκεί δεν υπήρχε
ΠΟΤΕ". Εφ'όσον εμπεριέχεται στο υπόλοιπο των εργασιών η
οδός, πόσο δύσκολο είναι να φτιαχτεί; Υπάρχει χρόνος θεωρούμε μέχρι την λήξη της παράτασης 19-9-20 να κατασκευαστεί, αν υπάρχει διάθεση βεβαίως...
― Το 9ο θέμα, του οποίου η εισήγηση ήρθε καθυστερημένα, αφορούσε χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο
για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ομού με το κτίριο Β.Παύλου 51.Υπήρξε η παραδοχή ότι δεν συνάδουν μεν αλλά
"βάζουμε μεγάλα ποσά και τα βάζουμε μαζί για να πάρουμε
μεγάλη χρηματοδότηση". Η δική μας άποψη είναι πως τα
χρήματα των προγραμμάτων επίσης δικά μας είναι με την
ευρύτερη έννοια, συνεπώς οφείλουμε να κάνουμε σωστή
χρήση ΟΛΩΝ.
Για το τέλος αφήσαμε το εκτός ημερησίας θέμα, μεγάλο
καιακανθώδες, γι' αυτό προς το παρόν θα κάνουμε μόνο
αναφορά: Αστική εταιρεία (ΜΕΕΚΒ) κατά του δήμου, δικαστική απόφαση που υποχρεώνει τον δήμο να καταβάλει
υπερμεγέθες ποσό και άσκηση ένδικων μέσων εναντίον
αυτής εκ μέρους του δήμου. Με την πρώτη ευκαιρία θα
προβούμε σε ανάλυση.
Την ερχόμενη Δευτέρα μίνι ΔΣ δια περιφοράς.
Προσοχή και σύνεση

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι. Δόγκα, Δημοτική Σύμβουλος μείζονος παράταξης
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Μολύβι, σκἐψη και λύνουμε.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Και τέτοια διάβαση
2. Επαγγελματικός κωδικός - Γνωστός από την ηθοποιία Άλαν
3. Απώλεσαν την ηρεμία τους αυτές (καθ)
4. Πρόθεμα υποδιαίρεσης δεκαδικού συστήματος - Κατάστημα επίπλων μπάνιου της Θεσσαλονίκης
5. Συχνά χαρακτηρίζεται έτσι ο ΕΝΦΙΑ (αντίστρ)
6. ... εν τω πολλώ το εύ - Οικοδομικό τετράγωνο - Κομμένο σόι
7. Ζει πολλά χρόνια αυτό
8. Πολλά σκεύη της κουζίνας είναι τέτοια (γεν, χωρίς τελικό ν)
9. Ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων - Συνώνυμο με το Πάσχα
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αγκάθι στην καθαρεύουσα (αιτ)
2. Και την Αθηνά λέμε έτσι - Γράμματα από τη λέξη "υπάγουν"
3. Κατηγορία αριθμών (αιτ)
4. Εκπέμπεται σε ώρα ανάγκης - Λειψή "λάβα
5. Και τέτοιος φιλοσοφικός ...ισμός (αντιστρ) - Αξέχαστος Πήτερ Ο'....
6. Εμπορευματικό stock συνήθως πλανόδιου
7. Η Κριστίν Λαγκάρντ τη διευθύνει - Σύμφωνα από το Ταίναρο
8. Για να περνούν με ασφάλεια οι πεζοί αυτές (γεν)
9. Πασίγνωστο άγαλμα του Μουσείου των Δελφών.
H λύση βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.
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20ΠΡΟΨ006933039 2020-06-26
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 28-5-2020
Αρ. Πρωτ. 7176
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«Προμήθεια οχημάτων»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
173.299,99 € (με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
τη
συμφερότερη
προσφορά, η «Προμήθεια οχημάτων» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 173.299,99€ με ΦΠΑ
24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί
από τον προϋπολογισμό του Δήμου
Μαρκοπούλου με χρηματοδότηση
από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
21/2019 μελέτη προμήθειας η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής διακήρυξης και αναφέΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αραφηνίδων Αλών 12 Ραφήνα
Ταχ. Κώδικας: 19009
Πληροφορίες: κ. Στέργιος Φάτσης
Τηλέφ. επικοινωνίας: 22943 21042
Ηλεκτρονικό φαξ.: 2294023481
Ραφήνα:22-06-2020
Α.Π.:8831
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) 190.000,00 €
Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ηλεκτρονικό
μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης
αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμών και δαπέδων ασφαλείας
για τις ανάγκες των παιδικών χαρών
του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα χιλιάδων
(190.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), και
με τους παρακάτω όρους:

ρεται στην προμήθεια διαφόρων
τύπων οχημάτων επιβατικών και
ημιφορτηγών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά
στη
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.
Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 21
Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00μμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων
ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της

προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων ειδών και η οποία
εκδίδεται όπως ορίζεται στα άρθρα
του Ν. 4412/2016 και της σχετικής
διακήρυξης.
Η χρονική διάρκεια για την παραλαβή των ειδών είναι ΔΥΟ (2) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει
η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης,
υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η επικοινωνία
για περαιτέρω διευκρινήσεις πραγματοποιείται μόνο μέσα από την
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το
διαγωνισμό με α/α 93043 με τη
χρήση της ψηφιακής υπογραφής.
Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

ροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 67 του Ν. 4412/2016.
Αντικείμενο της Προμήθειας
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμών
και δαπέδων ασφαλείας για τις
ανάγκες των παιδικών χαρών του
Δήμου Ραφήνας Πικερμίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18239/5-52014 απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Για την ανωτέρω προμήθεια έχει
συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών η υπ’ αριθ. 107/17 Μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ
130/2020 απόφαση της Ο.Ε.
Οι κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)
της ανωτέρω προμήθειας είναι:
43325000-7 (Εξοπλισμός πάρκων
και παιδικής χαράς), 37535200-9
(Εξοπλισμός παιδικής χαράς),
44112200-0 (Επενδύσεις δαπέδων),
34928400-2 (Αστικός εξοπλισμός)
Διάρθρωση Διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν
να υποβάλουν προσφορά επί ποινή
αποκλεισμού, για το σύνολο των
ειδών του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου για τη
χρηματοδότηση της παραπάνω
Πράξης θα απορροφήσει πρώτα
τους πόρους του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του
Δήμου.
Διαδικτυακός Τόπος – Χρόνος Υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α.) ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Αραφηνίδων Αλών 12
Πόλη
Ραφήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός
19009
Τηλέφωνο
22943 21042
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
sfatsis@0164.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες
κ. Στέργιος Φάτσης
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.rafina-pikermi.gr
Κωδικός NUTS
EL305
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος –
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας
Αρχής
Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες
Υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέ¬σω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της προαναφερθείσας διεύθυνσης: www.promitheus.gov.gr.
Τόσο για τη διάθεση των εγγράφων
της σύμβασης (Διακήρυξη, Μελέτη
κλπ.) όσο και για τη δυνατότητα πα-

ΕΒΔΟΜΗ

απαράδεκτες.
Είδος Διαδικασίας – Χρηματοδότηση της σύμβασης
1. Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την
ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.
2. Χρηματοδότηση της σύμβασης
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
ανέρχεται στο ποσό των εκατό ενενήντα χιλιάδων (190.000,00 €).
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω
Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
152.000,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 38.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
190.000
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
θα βαρύνει τον Κ.Α 35.7135.03, οικονομικού έτους 2020.

ΑΔΑ: ΨΑ9ΨΩΛ6-ΣΗΛ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί
: 24-06-2020
Αρ. Πρωτ. : 8241
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡ(ΠΙ
Πληροφορ : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο
: 2132000710
FAX
: 210 6624963
e-mail
: tykoropi@gmail.com
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι
θα γίνει συνοπτικός δημόσιος διαγωνισμός
για
την
εργασία
«Eργασίες συντήρησης κοιμητηρίων».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
παροχής υπηρεσίας.
Η σύμβαση διαιρείται σε δύο (2)
τμήματα, ήτοι στις εργασίες συντήρησης των 2 Νεκροταφείων του
Δήμου και στην προμήθεια και τοποθέτηση μόνωσης δώματος στο 2ο
Νεκροταφείο Δήμου Κρωπίας.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται αναλυτικά στους όρους δια-

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/07/2020
Διαδικτυακή Πύλη
ΩΡΑ 10:00
www.promitheus.gov.gr

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς
και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το
σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.
4155/2013 και το άρθρο 9 της ΥΑ
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Τρόπος διενέργειας της προμήθειας
5.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
μέσω της διαδικτυακής πύλης του
συστήματος www.promitheus.gov.gr.
Κριτήριο Κατακύρωσης
Ως κριτήριο κατακύρωσης του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, στην
οποία περιλαμβάνεται τόσο η προμήθεια όσο και η τοποθέτηση των
αναφερόμενων στην υπ’ αριθ.
107/17 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στους χώρους που
μνημονεύονται σ’ αυτήν.
Δικαίωμα συμμετοχής – Εγγύηση
συμμετοχής
11.1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
17/07/2020
ΩΡΑ 10:00

ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οι ενώσεις είτε φυσικών προσώπων
είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος
δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να
υπο¬βάλλουν υπεύθυνη δήλωση
ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν,
θα συστήσουν κοινο¬πραξία πριν
την υπογρα¬φή της σύμ¬βασης, με
σκοπό την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία.
Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον έκαστο, για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
11.2. Εγγύηση συμμετοχής. Για την
έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική
επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων, εξήντα πέντε € και μηδέν
λεπτών (3.065,00 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
11.2.1. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς
ήτοι μέχρι 14/04/2021
Ο Δήμαρχος
Ευάγγελος Μπουρνούς

κήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την 7η
Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 πριν από
την ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς
χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 9η Ιουλίου 2020 ώρα
λήξης 11:30 π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 9η Ιουλίου 2020 με ώρα
λήξης παραλαβής προσφορών
11:30 π.μ, στο σημείο που αναφέρε-

ΑΔΑ: ΩΖΩΡΩΛ6-ΥΣ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ. : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 2132000710
FAX
: 210 6624963
e-mail
: tykoropi@gmail.com
Kορωπί
: 24-06-2020
Αρ. Πρωτ. : 8213
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
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, 08 Ιουλίου
2020, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020
και ώρα 15:30
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
60.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από
ιδίους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι
οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες,
τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα
Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο
2.2.4 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει χαμηλότερης τιμής.
Αναλυτικές πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Τρίτη 14/07/2020 και ώρα 23:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα, 20 Ιουλίου 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
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στα πεταχτά
Κέντρα φιλοξενίας
κακοποιημένων γυναικών
Επεκτείνεται για επιπλέον 2,5 έτη η χρηματοδότηση
για τη λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων και
Ξενώνων Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών στην
Περιφέρεια Αττικής, με απόφαση του Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής
2014 – 2020.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν
από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής
προς τους δικαιούχους, η χρονική διάρκεια υλοποίησης παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου του 2023.
Με βάση τα στοιχεία που καταγράφονται σε ημερήσια
βάση στην ειδική πλατφόρμα http://socialattica.gr/,
μέχρι σήμερα, μέσω των 10 ξενώνων φιλοξενίας και
συμβουλευτικών κέντρων που χρηματοδοτούνται από
το ΠΕΠ Αττικής, έχουν παρασχεθεί πάνω από 2.200
υπηρεσίες υποστήριξης σε περίπου 5.300 ωφελούμενους (γυναίκες θύματα βίας).

ΓΑΜΟΙ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ, του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
και της ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ, το γένος ΠΟΛΙΤΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΉΝΑ και κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ
Αττικής και η ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥΠΟΥΛΟΥ, του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος ΜΠΟΤΣΑ, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας και κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που
θα γίνει στο Κατάκολο Ηλείας.
τίστοιχη περυσινή περίοδο. Μόνο τον Απρίλιο οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 96,2% και οι εισπράξεις κατά
98,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Γκαρσονιέρα για αγορά 35 έως 50 τ.μ. στις περιοχές Ανω και Κάτω Καλαμάκι, Αγ. Δημήτριο,
Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Ελληνική. Τιμή έως
17.000 ευρώ.
Πληροφορίες 6936230360

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Μείωση κατά 51,4% τα
έσοδα από τον τουρισμό
Σύμφωνα με αυτά στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου (στοιχεία ΤτΕ), η τουριστική κίνηση ήταν μειωμένη κατά 36,1% με αποτέλεσμα τα έσοδα να
εμφανίσουν πτώση κατά 51,4%, σε σχέση με την αν-

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
διάθεση όσων κατοίκων στον αριθμό 213 2020038.

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

H ΛΥΣΗ του σταυρολέξου,
από τη σελίδα 17

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 Κάτοικος Βούλας, τελειόφοιτος μεταφραστικού τμήματος στη γαλλική γλώσσα παραδίδει μαθήματα
γαλλικών,
αναλαμβάνει
δημιουργική
απασχόληση παιδιών και φύλαξη βρεφών. Συστάσεις
διαθέσιμες. τηλ επικ 69 77 77 34 57
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 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
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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
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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

Η ημικρανία στην Ελλάδα - 2020

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781
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

Νέα έρευνα με τίτλο "Η Ημικρανία
στην Ελλάδα – 2020" πραγματοποιεί́ ο Σύλλογος Ασθενών με
Ημικρανία
και
Κεφαλαλγία
Ελλάδος. Η νέα αυτή έρευνα είναι
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις
των ασθενών και της επικαιρότητας. Ταυτόχρονα θα αποτελέσει
και ένα ακόμη "όπλο" του
Συλλόγου, στον αγώνα που δίνει
για την εισαγωγή της νέας θεραπείας
με
μονοκλωνικά
αντισώματα στη θετική λίστα του
ΕΟΠΥΥ.
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας,
συντάχθηκε από τον Κων/νο
Μπίλια, Γενικό Γραμματέα του
Συλλόγου σε συνεργασία με την
Κατερίνα Κουρούδη, μέλος του
Συλλόγου, υπό την επιστημονική
επίβλεψη των νευρολόγων - συμβούλων του Συλλόγου Δρ.
Μιχάλη Βικελή και Δρ. Εμμανουήλ Δερμιτζάκη.
Η έρευνα απευθύνεται τόσο στα
μέλη του Συλλόγου, όσο και
στους επισκέπτες της διαδι-

κτυακής του σελίδας που πάσχουν από ημικρανία. Να σημειωθεί, πως δεν πρόκειται για
έρευνα στον γενικό πληθυσμό και
τα αποτελέσματά της θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τον πληθυσμό που συμμετείχε.

Η έρευνα αποσκοπεί στο να δώσει
απαντήσεις σε μερικά καίρια
ερωτήματα όπως π.χ. τη γνώμη
όσων ασθενών λαμβάνουν τη νέα
θεραπεί́α με μονοκλωνικά αντισώματα,
ποιες
είναι
οι
επιπτώσεις του COVID-19 στους
ημικρανικούς ασθενείς, πόσο τους
επηρέασε και πόσο τους εμπόδισε

στο να έχουν πρόσβαση στη θεραπεία τους, κλπ.
Τα αποτελέσματα της πρώτης πανελλήνιας έρευνας που πραγματοποίησε ο Σύλλογος το 2018
ήταν αποκαλυπτικά και ανέδειξαν
τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί η ημικρανία στους
πάσχοντες. Ταυτόχρονα τα αποτελέσματα αυτά έγιναν εργαλείο
στα χέρια του Συλλόγου, ώστε να
επικοινωνήσει στους αρμόδιους
φορείς το πόσο σοβαρή νόσος
είναι η ημικρανία. Τα αποτελέσματα της νέας έρευνας θα συγκριθούν με εκείνα του 2018, ώστε
να αναδειχθούν τυχόν διαφορές
στην αντιμετώπιση ή στην επίπτωση της νόσου στους ασθενείς
μετά την παρέλευση αυτού του
χρονικού διαστήματος.
Την έρευνα μπορείτε να βρείτε και
να συμπληρώσετε στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://www.surveymonkey.com/r/B
P26LBQ
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...για την υγειά μας
Το κολύμπι σώζει ζωές
Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας περιβάλλεται από θάλασσα και αμέτρητα
νησιά, έχει επίσης λίμνες, ποτάμια και
χείμαρρους.
Λόγω καλών καιρικών συνθηκών τον
περισσότερο χρόνο, οι ακτές είναι γεμάτες κόσμο.
Ο συνδυασμός ήπιου κλίματος και
υγρού στοιχείου, κάνει τα παιδιά στη
χώρα μας ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατυχήματα από πνιγμό.
Είναι αποδεδειγμένο ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να πνιγούν, σε λίγα μόνο
εκατοστά νερό σε ελάχιστο χρόνο.

Στη Θάλασσα
• Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε στα
παιδιά μας από την πιο μικρή ηλικία να
κολυμπούν σωστά, το κολύμπι σώζει
ζωές.
• Ποτέ μην αφήνουμε μικρά παιδιά
κοντά στο νερό χωρίς επίβλεψη, ακόμα
και εάν ξέρουν να κολυμπούν.
• Να μη βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα όπως μπρατσάκια και κουλούρες, για την ασφάλεια των παιδιών μας.
• Να μην κολυμπούν τα παιδιά με γεμάτο στομάχι, πρέπει να έχουν περάσει
τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο
γεύμα.
• Μην αφήνουμε τα παιδιά να απομακρύνονται από την ξηρά χωρίς επίβλεψη.
• Είναι επικίνδυνο το κολύμπι σε πολύ
ταραγμένη θάλασσα και σε περιοχές
όπου υπάρχει δυνατό θαλάσσιο ρεύμα.

• Είναι σημαντικό τα παιδιά να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους στο κολύμπι και να αποφεύγουν
τους
ηρωϊσμούς.
• Επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό, όπως
πατητές, κράτημα αναπνοής και άλλα,
πρέπει να αποφεύγονται, μπορούν
πολύ εύκολα να καταλήξουν σε πνιγμό.
• Στις μικρές ηλικίες, όταν τα παιδιά βρίσκονται σε σκάφος πρέπει πάντα να
φοράνε εγκεκριμένα σωσίβια και να
επιβλέπονται.
Θαλάσσια Αθλήματα
• Όταν κάνουν θαλάσσια αθλήματα τα
παιδιά, πρέπει πάντα να φορούν εγκεκριμένα σωσίβια, ακόμα και εάν κολυμπούν καλά.
• Εφόσον τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με θαλάσσια αθλήματα, όπως
ιστιοπλοΐα, θαλάσσιο ski, ιστιοσανίδα
και καταδύσεις, είναι σημαντικό να παρακολουθήσουν πρώτα, μαθήματα σε
εξειδικευμένες σχολές και να μάθουν
να ακολουθούν τους κανόνες του κάθε
αθλήματος.
• Σε περίπτωση που μεγαλύτερα παιδιά,
κάνουν καταδύσεις και υποβρύχιο ψάρεμα, πρέπει να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο εξοπλισμό, να ακολουθούν
πιστά τους κανόνες ασφαλείας, να
είναι συνδεδεμένα με την ειδική σημαδούρα για να διακρίνονται από διερχόμενα σκάφη
και να είναι πάντα
συνοδευόμενα.
Σε Πισίνα
• Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά στην
οικογένεια, η πισίνα πρέπει να είναι
σωστά περιφραγμένη ή να έχει κάλυμμα ασφαλείας.
• Ποτέ να μην κολυμπάνε παιδιά σε πισίνα, χωρίς επίβλεψη.
• Να μάθουμε στα παιδιά, να προσέχουν
ιδιαίτερα τον περίγυρο της πισίνας,
γιατί τρέχοντας ή παίζοντας, μπορούν
εύκολα να γλιστρήσουν και να τραυματιστούν σοβαρά.
• Στην πισίνα όπως στη θάλασσα, είναι

σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να κάνουν βουτιές, μόνον εφόσον βεβαιωθούν ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά
και δεν υπάρχουν εμπόδια.
Σε άλλους Χώρους όπου υπάρχει νερό
• Είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά
να μην πλησιάζουν κοντά σε φουσκωμένο χείμαρρο ή ποτάμι, γιατί εάν πέσουν μέσα μπορεί να πνιγούν. Για τον
ίδιο λόγο δεν πρέπει να κολυμπούν σε
ποτάμι, όταν υπάρχει δυνατό ρεύμα.
•
Τα παιδιά να αποφεύγουν τις
βουτιές σε λίμνη, όταν τα νερά είναι
θολά.
• Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να πλησιάζουν και να σκύβουν πάνω από πηγά-

δια, στέρνες και αρδευτικά κανάλια,
γιατί πέφτοντας μέσα, μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά ή να πνιγούν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ασφάλεια δεν σημαίνει υπερπροστασία.
Τα παιδιά πρέπει να μη φοβούνται το
«νερό», αλλά να το χαίρονται με ασφάλεια.
Σημείωση: Το Σωματείο «Αντιμετώπιση
Παιδικού Τραύματος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό
να συμβάλει στην καθοριστική μείωση
των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους.
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«Εφυγε» από τη ζωή
ο Νίκος Αλέφαντος
«Εφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Νίκος Αλέφαντος, πρώην προπονητής με πολυετή θητεία στο ποδόσφαιρο, μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του το
τελευταίο διάστημα.
Ο Νίκος Αλέφαντος, λόγω
και του χαρακτήρα του,
υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του
ελληνικού ποδοσφαίρου,
έχοντας περάσει από 28
ομάδες ως παίκτης και ως
προπονητής. Τόσο την
ποδοσφαιρική του καριέρα
όσο και την προπονητική,
την ξεκίνησε στον Αστέρα
Εξαρχείων. Στην προπονητική του καριέρα ξεχωρίζει η τριπλή θητεία του
στον Ολυμπιακό - του οποίου ήταν φίλαθλος - τις περιόδους 1983 - 1984, 1994 - 1995 και το 2004.
Πέρασε επίσης από τους πάγκους των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, ΑΕΛ,
Ηρακλή, Πανιωνίου, Απόλλωνα Καλαμαριάς, Εθνικού Πειραιώς,
Καστοριάς, Παναχαϊκής, Ιωνικού, Δόξας Δράμας, Κορίνθου,
Προοδευτικής, Εθνικού Αστέρα, ΠΑΟ Ρουφ, Πιερικού, Καλαμάτας, Λύκων, Παναργειακού και Φωστήρα. Εργάστηκε ακόμα
στην Κύπρο: Στον ΑΠΟΕΛ, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο
(1996 - 1997), αλλά και στην Ανόρθωση.
Συλλυπητήρια εξέδωσαν τα κόμματα και ομάδες της Super
League, η διοργανώτρια αρχή και ο υφυπουργός Αθλητισμού.
Nίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ

Παρέλαβε το κλειστό Ανω Λιοσίων η ΑΕΚ
Και επίσημα από χτες το κλειστό της πάλης στα Ανω Λιόσια αποτελεί τη νέα και μόνιμη έδρα της ΑΕΚ, μετά την υπογραφή
μνημονίου συνεργασίας για την παράδοση του γηπέδου μεταξύ κυβέρνησης και ΚΑΕ για 10 χρόνια σε πρώτη φάση. Η
παράδοση - παραλαβή έγινε σε ειδική τελετή στο συγκεκριμένο κλειστό, στην οποία παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Αθλητισμού, ο γγΑ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Μ. Αγγελόπουλος, εκπρόσωποι των ομοσπονδιών που χρησιμοποιούσαν το κλειστό
(tae kwon do, πάλης, τζούντο, καράτε, παγκρατίου, ζίου ζίτσου, kick boxing και γουσού κουνγκ φου) και παράγοντες της
τοπικής διοίκησης Φυλής. Επίσης το «παρών» έδωσε η ομάδα της ΑΕΚ με την τεχνική ηγεσία και τους παίκτες.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο κλειστό φτιάχτηκε
το 2001 για τις ανάγκες των
Ολυμπιακών Αγώνων του
2004, ωστόσο οι περισσότερες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις δεν αξιοποιήθηκε στη
συνέχεια από καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα, για τις
πραγματικές ανάγκες άθλησης των εργαζομένων και
των λαϊκών στρωμάτων.
Ετσι αφέθηκαν στη μοίρα
τους ανοίγοντας το δρόμο
για την ιδιωτικοποίηση μέσω
της ένταξης αρκετών εξ
αυτών στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
Το κλειστό των Ανω Λιοσίων τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί για διάφορες ιδιωτικές εκδηλώσεις (αθλητικές
και καλλιτεχνικές) ενώ χρησιμοποιείτο και από τις Ομοσπονδίες βαρέων αθλημάτων (γραφεία και διοργάνωση αγώνων).
Οπως αναφέρεται στη σύμβαση παραχώρησης, οι εν λόγω Ομοσπονδίες (κάποιες εξ αυτών θα μετακομίσουν στο ΣΕΦ)
για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν αντίτιμο μισθώματος για τη χρήση εγκαταστάσεων
- η σύμβαση το αναφέρει ως συμβολικό - που θα καθοριστεί από επιμέρους συμβάσεις.
Νίκος Γεωργόπουλος

Ποδηλατοβόλτα στη Βούλα
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου η Τετάρτη 3 Ιουνίου
και πολλοί Δήμοι οργάνωσαν βόλτες ή και διαγωνισμούς με ποδήλατα. Πολλοί ήταν οι πολίτες που ανέβηκαν στα ποδήλατά τους την ημέρα αυτή και πήγαν
στη δουλειά τους δίνοντας το μήνυμα στο καλύτερο
περιβάλλον. Βέβαια ο κορονοϊός έχει στρέψει πολλούς κατοίκους στο ποδήλατο και βλέπουμε μεγάλες
παρέες στους δρόμους με τα ποδήλατά τους καθημερινά, κάτι που δεν γινόταν παλιότερα.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η προώθηση της
βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τη μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου και την ενθάρρυνση τη εναλλακτικών, μη ρυπογόνων μέσων μετακίνησης.
Οι δύο συμμετέχοντες που έλαβαν τα περισσότερα

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την ημέρα
αυτή διοργάνωσε έναν άτυπο διαγωνισμό, καλώντας
τους δημότες να κάνουν ποδηλατοβόλτα μαζί με το
φωτογραφικό φακό και να ανεβάσουν φωτογραφίες
στα μέσα δικτύωσης και η καλύτερη ή εκείνη που θα
λάβει τα περισσότερα “μου αρέσει” θα πάρει δώρα.
Όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ανέβασαν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με hashtag
#cycling_vvv και συμμετείχαν αυτόματα σε διαγωνισμό με βραβείο τη δωρεάν χρήση, για μία ημέρα,
ηλεκτρικού αυτοκινήτου του Δήμου, γιατί όπως μαθαίνουμε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προτίθεται να εγκαταστήσει το πρώτο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών αυτοκινήτων της χώρας.

likes και είναι οι νικητές του διαγωνισμού είναι:
- Από το Facebook ο Evripides Zachariades (155 likes)
- Από το Instagram η ellikourrianidi (291 likes)
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...στο κύλισμα της μπάλας
SUPER LEAGUE 1
Ολυμπιακός, ανέκαμψε ο ΠΑΟΚ
Η νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι των «αιωνίων», ο
οποίος συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία προς τον τίτλο, και
η ανάκαμψη του ΠΑΟΚ στην κόντρα για τη 2η θέση ξεχώρισαν στην 3η αγωνιστική των πλέι οφ για τις θέσεις 1 - 6 στη
Super League 1.
Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 3 0 διευρύνοντας το αήττητο σερί του (39 αγώνες) και κάνοντας ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν συνάντησαν προβλήματα,
αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια και
ουσιαστικά «καθάρισαν» από το πρώτο μέρος όταν προηγήθηκαν με 2-0 (Γκιγέρμε 5', Ελ Αραμπί 21'). Στο β' μέρος, αν
και έριξαν ρυθμούς, δεν κινδύνεψαν και έφθασαν στο τελικό σκορ με τον Καφού στις καθυστερήσεις. Οι «πράσινοι»,
παρά ορισμένες καλές ευκαιρίες (πιο σημαντικές αυτές των
Χατζηγιοβάνη, Καμπέση), δεν απείλησαν τους αντιπάλους.
Στη δεύτερη θέση (πιάνοντας την ΑΕΚ) ξανανέβηκε ο
ΠΑΟΚ μετά τη νίκη, έστω και με αρκετό άγχος, επί του ΟΦΗ
στην Τούμπα με 3-1. Οι Κρητικοί ήταν καλύτεροι στο πρώτο
μέρος ενώ προηγήθηκαν με τον Νέιρα στις αρχές της επανάληψης (49'). Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον 18χρονο Τζιόλη
(59'), ο ΟΦΗ κρατούσε το βαθμό μέχρι το 85' όταν ο Απκομ
με εύστοχο πέναλτι έδωσε το προβάδισμα στον «Δικέφαλο» πριν ο Ελ Καντουρί το διευρύνει στις καθυστερήσεις.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Η ώρα των ρεβάνς σε
«Γ. Καραϊσκάκης» και «Κλ. Βικελίδης»
Μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα σε σχέση με τα
πρώτα παιχνίδια εξαιτίας των όσων έχουν συμβεί με την
πανδημία του κορονοϊού και τις συνέπειές της στο ελληνικό ποδόσφαιρο διεξάγονται σε Φάληρο και Θεσσαλονίκη
οι ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου.
Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος
Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τον τρις συνεχόμενο κάτοχο του τίτλου στο θεσμό ΠΑΟΚ (21.30, Cosmote Sport 1)
διεκδικώντας μια θέση στον τελικό. Στον πρώτο αγώνα ο
ΠΑΟΚ είχε νικήσει με 3-2 μετά από συναρπαστικό σε εξέλιξη
παιχνίδι κάνοντας ανατροπή από 0-2. Πλέον οι γηπεδούχοι
«ερυθρόλευκοι», που βρίσκονται μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, επιδιώκουν την ανατροπή έχοντας ως πλεονέκτημα την άριστη ψυχολογία και την πολύ
καλή αγωνιστική τους εικόνα μετά την επιστροφή στη
δράση. Απουσίες δεν υπάρχουν ενώ στην αποστολή εντάχθηκε και ο Βαλμπουενά. Στην άλλη πλευρά, με απώτερο
στόχο την κατάκτηση του τροπαίου για 4η συνεχόμενη χρονιά, ο ΠΑΟΚ θέλει στο Φάληρο να υπερασπιστεί τα κεκτημένα του πρώτου αγώνα. Στα αγωνιστικά, για τους
«ασπρόμαυρους» αμφίβολοι είναι οι Βιεϊρίνια και Πέλκας.
Στο «Κλ. Βικελίδης» ο Αρης και η φιναλίστ των τριών τελευταίων τελικών ΑΕΚ (19.00 Cosmote Sports 2) τα ξαναλένε μετά την πρόσφατη κόντρα τους για τα πλέι οφ της
Super League στο ΟΑΚΑ (2-2). Η Ενωση, έχοντας επικρατήσει με 2-1 στο πρώτο ματς, έχει το προβάδισμα για την
πρόκριση απέναντι στους γηπεδούχους που επιδιώκουν
την υπέρβαση μετά από αρκετά χρόνια για να μπουν στη
διεκδίκηση ενός τίτλου. Σημαντικό πρόβλημα για τους γηπεδούχους οι απουσίες των Βέλεθ και Σόουζα στην άμυνα.

Εδαφος στο κυνήγι της 2ης θέσης έχασε η ΑΕΚ που έμεινε
στο 2-2 με τον Αρη στο ΟΑΚΑ. Η Ενωση, αν και ξεκίνησε
δυναμικά χάνοντας αρκετές ευκαιρίες, είδε τους φιλοξενούμενους, παρά την ατυχία των τραυματισμών βασικών
παικτών (Βέλεθ, Σόουζα), να προηγούνται δύο φορές, με 10 (Γκάμα 49' πέν.) και 2-1 (Μαρτίνεθ 75'). Ωστόσο αρχικά ο
Αραούχο (62') και μετά ο Ολιβέιρα (84' πέν.) έσωσαν από τα
χειρότερα τους γηπεδούχους.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

αποδεκτό το αίτημα του Παναθηναϊκού για αποχώρηση από τη
διοργάνωση.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ολυμπιακός 75, ΠΑΟΚ 56, ΑΕΚ 56, ΠΑΟ
46, Αρης 38, ΟΦΗ 34. Σημειώνεται πως ο ΠΑΟΚ έχει -7.

SUPER LEAGUE 2
Οριστική διακοπή της σεζόν

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ
Αλλαγή ισορροπιών
Αλλαγή των ισορροπιών στη μάχη για την παραμονή επιφύλασσε η 3η αγωνιστική των πλέι άουτ, όπου ξεχωρίζει η
εκτός έδρας νίκη του Πανιωνίου επί της Λαμίας με 1-0 που
του αναπτερώνει τις ελπίδες. Στο 1-1 έμειναν στα Πηγάδια
Ξάνθη και Παναιτωλικός. Αλλα αποτελέσματα: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 1-1, ΑΕΛ - Βόλος 3-1.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Αστέρας Τρίπολης 35, Ατρόμητος 34, ΑΕΛ
33, Λαμία 31, Βόλος 30, Παναιτωλικός 21, Ξάνθη 19, Πανιώνιος 18.
Η Ξάνθη έχει -12 ενώ εκκρεμεί ο αγώνας Ξάνθης - Ατρομήτου.

Χωρίς κόσμο στα γήπεδα
Αρνητική ήταν η απάντηση της Υγειονομικής Επιτροπής της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο αίτημα της Super
League 1 να διεξαχθούν με θεατές οι εναπομείναντες αγώνες των πλέι οφ και των πλέι άουτ.
Θυμίζουμε ότι οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας ζητούσαν
να επιτραπεί η παρουσία έως και 8.000 θεατών σε κάθε
αγώνα, ή σε ποσοστό 20% της χωρητικότητας των γηπέδων. Το αίτημα διαβιβάστηκε από το υφυπουργείο Αθλητισμού, απορρίφθηκε όμως από την Υγειονομική Επιτροπή
κατόπιν εξέτασης των επιστημονικών δεδομένων.
Ξάνθη: Στα Πηγάδια διεξάγεται ο εξ αναβολής αγώνας για
την 1η αγωνιστική των πλέι άουτ μεταξύ Ξάνθης και Ατρόμητου (20.00 - ΕΡΤ Sports), με τους γηπεδούχους να «καίγονται» για τους βαθμούς στην προσπάθειά τους να
παραμείνουν στην κατηγορία.
Ολυμπιακός: Προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο κατέθεσαν οι «ερυθρόλευκοι» κατά των τελευταίων τροποποιήσεων του καταστατικού της ΕΠΟ, σύμφωνα με τις οποίες
οι εκλογές της Ομοσπονδίας θα διεξαχθούν το προσεχές
φθινόπωρο. Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ ο
Ολυμπιακός και πέντε Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων
είχαν καταθέσει ένσταση προκειμένου να μην αλλάξει το
καταστατικό και οι εκλογές να γίνουν το 2021.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Η ρήτρα κρατάει τον Παναθηναϊκό
Στην Ευρωλίγκα θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Παναθηναϊκός, καθώς οι υπόλοιπες ομάδες της Λίγκας απέρριψαν το αίτημα των «πρασίνων» για αποχώρηση από τη
διοργάνωση. Προκειμένου να αποχωρήσει (λόγω διαφωνίας
με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωλίγκας) ο Παναθηναϊκός
είχε προσφερθεί να δώσει τις μετοχές του στη Λίγκα σε
άλλη ομάδα, το όλο πράγμα όμως «σκόνταψε» στη ρήτρα
αποδέσμευσης που προβλέπεται στο συμβόλαιό του και η
οποία ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωλίγκας, οι άλλες 10 ομάδες με εγγυημένο
συμβόλαιο συμμετοχής δεν απέσπασαν από την πλευρά των
«πρασίνων» εγγυήσεις καταβολής του ποσού και δεν έκαναν

Την οριστική διακοπή της σεζόν του πρωταθλήματος της
Super League 2 αποφάσισε τελικά η οικεία Λίγκα κατά πλειοψηφία σε σχετική ψηφοφορία που έγινε στο ΔΣ. Η διακοπή
πέρασε με 11 ψήφους υπέρ (καταψήφισαν Λεβαδειακός,
Χανιά, ΑΕ Καραϊσκάκης και Απόλλων Λάρισας). Μάλιστα, στο
ΔΣ της Λίγκας κατατέθηκαν δύο προτάσεις από ομάδες που
διαφωνούσαν με την οριστική διακοπή. Η πρώτη από τον Λεβαδειακό, που πρότεινε τη διεξαγωγή των δύο τελευταίων
αγωνιστικών που απέμειναν και ένα γύρο (5 ματς) για τα πλέι
οφ και χωρίς πλέι άουτ. Η δεύτερη από την ΑΕ Καραϊσκάκης
που πρότεινε την ολοκλήρωση της σεζόν χωρίς τις δυο αγωνιστικές και τη διεξαγωγή ενός γύρου (πέντε ματς) πλέι οφ
(επίσης χωρίς πλέι άουτ). Οι προτάσεις απορρίφθηκαν από το
ΔΣ, από το οποίο απουσίασαν η Δόξα Δράμας και τα Τρίκαλα.

Την άνοδο ο ΠΑΣ...
στην αναμονή ο Απόλλων Σμύρνης
Παράλληλα η Λίγκα της β' κατηγορίας επικύρωσε τη βαθμολογία του πρωταθλήματος όπως αυτή είχε κατά τη διακοπή λόγω κορονοϊού. Ετσι πρωταθλητής αναδεικνύεται ο
πρωτοπόρος ΠΑΣ Γιάννινα που παίρνει την απευθείας
άνοδο για τη μεγάλη κατηγορία και δεύτερος ο Απόλλων
Σμύρνης που θα παίξει μπαράζ με τον 13ο της Super League
1. Ωστόσο γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει επικύρωση από την
ΕΠΟ. Σημειώνεται πως εκκρεμεί πρόταση της Super League
2 για αναδιάρθρωση των κατηγοριών.

ψείρα βγήκε στο γιακά. «Μαφιόζικες μέθοδοι» ο ένας.
«Παρακράτος» ο άλλος. «Πιασμένοι εισαγγελείς» ο
τρίτος. Ηχογραφήσεις και υποκλοπές ο παράλλος.
Μιλάμε για σαπίλα και δυσωδία μιας αστικής αρένας…
πεντακαθαρήδηδων που σώζουν τη χώρα. Πρόκειται για
την ίδια χώρα που «κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά» (όπως
ακούμε στο ηχητικό Παππά – Μιωνή), αλλά 9χρονα παιδάκια λιποθυμούν από την πείνα.
Ο βούρκος υπερχείλισε. Μέχρι τώρα σε αυτή την υπόθεση
(για την υπόθεση Νοβάρτις πρόκειται, θυμάστε;…) είχαμε
δει μέχρι και εισαγγελείς να βρίζουν εισαγγελείς. Πολιτικούς να βρίζουν πολιτικούς. «Σκευωρούς» να μαλλιοτραβιούνται με «μιζαδόρους». «Λασπολόγους» και «πολιτικές
συμμορίες» να πλακώνονται με «διαπλεκόμενους» και
«πολιτικους απατεώνες».
Αλλά τώρα το πράγμα έχει και κερασάκι. Τώρα μάθαμε ότι
η «παράκληση» του «Μπίμπη» να «εξεταστούν» θέματα
που αφορούν έναν επιχειρηματία (όπου Μπίμπης το χαιδευτικό του Νετανιάχου) δεν είναι απλή παράκληση. Στην
περίπτωση του «Μπίμπη» η παράκλησή του για τις κυβερνήσεις της Ελλάδας ισοδυναμεί με διαταγή!
Αυτή η προθυμία των “νταραβεριτζήδων”, βέβαια, περνάει
στα ψιλά. Ότι στην συνέντευξή του ο κ.Παππάς (Mega)
επανάλαβε 8(!) φορές ότι πήγε στο ραντεβού με τον Μιωνή
γιατί υπήρξε «παράκληση», υπήρξε «παρέμβαση», υπήρξε
«παραίνεση», γιατί «ζητήθηκε» κοκ από την κυβέρνηση του
Ισραήλ, περνάει στα ψιλά!

Η

ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ
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O ΗΓΕΜΟΝΑΣ
σχολιασμένος σελίδα - σελίδα

από τον ΜΕΓΑ
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

Ο Ζαν Ζαν Ρουσώ είχε γράψει
στο “Κοινωνικό Συμβόλαιο”:
«Ο Ν. Μακιαβέλλι προσποιούμενος ότι διδάσκει τους
βασιλείς,
εδίδαξε
τους
λαούς»!

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ
δεν είναι απλά, ένα ΒΙΒΛΙΟ.
Είναι ΣΧΟΛΕΙΟ!
Το κακό είναι ότι οι διδασκαλίες του

Μακιαβέλλι διαβάστηκαν από τους
“βασιλείς” και όχι από τους λαούς!
(Ο Ναπολέων επισημαίνει ότι δεν ξέρουν να διαβάζουν ούτε οι “βασιλείς”
Οι Ηγεμόνες κάθε είδους και διαμετρήματος, “τέτοια βιβλία δεν διαβάζονται όπως τα μυθιστορήματα”
(κεφ. 129, σελ. 288).

Από τον Δήμαρχο και τον Σύμβουλο μέχρι τον Πρωθυπουργό
και τους Υπουργούς του. Αλλά και
τον προϊστάμενο και τον εργοδότη
- συχνά πιο απόλυτο “ηγεμόνα”!
Ας πάρουμε μια “γεύση” μόνο. Η
πνευματική τροφή, η “διδασκαλία”
θα μεταλαμπαδευθεί διαβάζοντας
ξανά και ξανά το βιβλίο!
Για την επιθυμία των λαών για αλλαγή, λέει:
― «Κάθε αλλαγή αφήνει, πάντα,
ακρογωνιαίο λίθο, απ’ όπου θα δεθεί
η οικοδόμηση μιας νέας αλλαγής»
(κεφ. 2, σελ. 71).
― «...οι λαοί, ελπίζοντας σε βελτίωση
της μοίρας τους, επιθυμούν ν’ αλλάξουν κυβερνήτη (...) αλλά συχνά την
παθαίνουν...» (κεφ. 3, σελ. 73).
― Για την επιβαλλόμενη, νομοθετική
και φορολογική σταθερότητα (κεφ. 3,
σελ. 79).

Γι’ αυτό εκδόθηκε από τις εκδόσεις
― Για τη μεταχείριση γενικά των ανθρώπων. «Τους ανθρώΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ. Και το 1969 - επί χούντας - και τώρα, προσθέπους ή να τους κερδίζεις με το μέρος σου ή να τους εκμητοντας τα σχόλια του Ναπολέοντα. Για να
δενίζεις (πράγμα δύσκολο ευτυχώς, στις μέρες μας). Όταν
διδαχθούν οι κάθε είδους σύγχρονοι ΗΓΕΜΟΝΕΣ, αλλά
τους “τραυματίζεις, σ’ εκδικούνται» (κεφ. 3, σελ. 83)
και οι λαοί, για ν’ αντιμετωπίζουν αναλόγως τους “Ηγεμόνες”:
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Κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις: Μαλακό εξώφυλο 20 ευρώ και Επετειακή έκδοση αριθμημένη, δερματόδετη 50 ευρώ
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