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H Αρχή,
το αρχίδιον* και
το... τσεκούρι!

Τιμητική διάκριση

€

Δημιουργία Κοινόχρηστων χώρων και
Αθλητικών εγκαταστάσεων στη Βούλα
Αποφάσισε το
Δημοτικό

Η επίθεση με τσεκούρι ενός μαινόμενου ανθρώπου, μέσης ηλικίας, στους υπαλλήλους
της εφορίας Κοζάνης, «τι Κοζάνη, τι Λοζάνη»,
την περασμένη Δευτέρα, σας έγινε γνωστή ως
σκηνικό δράσης «σχιζοφρενούς 45χρονου» και
«ηρωϊκής» σωτήριας επέμβασης του διευθυντή της Δ.Ο.Υ., (με τ’ όνομά του) ενός συμβασιούχου, (χωρίς το όνομά του) και των
αστυνομικών που κατέφθασαν – όπως στις ταινίες – «κατόπιν εορτής» - να του
περάσουν τις χειροπέδες.
Η πράξη, βεβαίως, αποτρόπαιη,
αδικαιολόγητη – αλλά αιτιολογίσιμη – άξια διερεύνησης και κοινωνικής κυρίως, επιστημονικής
ανάλυσης. Τα κρατικά και ιδιωτου Κώστα
τικά ΜΜΕ, την παρουσίασαν, ως
Βενετσάνου
συνήθως, ως «είδηση» του
αστυνομικού ρεπορτάζ – τροφή στα αιμοδιψή
άγρια ένστικτα του κοινού του... Κολοσσαίου
της ρωμαϊκής εποχής! Κατά τα άλλα – χάριν
της «προστασίας των προσωπικών δεδομένων» - ο 45χρονος, ο 56χρονος,, η 47χρονη, ...
ο διευθυντής της Δ.Ο.Υ. κ. Γιαν. Π. (με τ’ όνομά
του).
Ας ξεκινήσουμε από το «επουσιώδες»: Δεν καΣυνέχεια στη σελ. 2
τάλαβα υπό ποία έννοια
* αρχίδιον = υποκοριστικό της Αρχής (Εξουσίας).

H Βούλα και
η ψυχή της
Θεόδωρος Γεωργίου
σελίδα 8

Συμβούλιο του
Δήμου ΒΒΒ,
με αλλαγή
Ρυμοτομικού και
απαλλοτρίωση
O.T.
σελίδες 6 - 7

Αλλάζουν όψη τα Μεσόγεια
Δρομολογήθηκε η αποχέτευση για
Παλλήνη, Ραφήνα, Πικέρμι, Σπάτα, Αρτέμιδα
σελίδα 16

Δήμος Κρωπίας
Ενημέρωση
για την αναμόρφωση
του δασικού χάρτη
σελίδα 7

“Η γενιά του brain drain είναι στο χέρι
μας να γίνει η γενιά της νέας ελληνικής
επιτυχίας”
σελίδα 12

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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H Αρχή, το αρχίδιον*
και το... τσεκούρι!

Δεν είδα τον Δ. Παπαγγελόπουλο, να τον αποκαλούν ο ...65χρονος, ούτε τον Κυρ. Μητσοτάκη,
ή τον Αλ. Τσίπρα, «ο ...52χρονος πρωθυπουργός,
ή ο 46χρονος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης...

Συνέχεια απο τη σελ. 1

...Εκ περιστάσεως
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
όλοι οι μη αξιωματούχοι ή μη διακεκριμένοι πολίτες απώλεσαν την ταυτότητά τους, το διακριτό
ονοματεπώνυμό τους και κατετάγησαν στην
«διακριτή» ομάδα της ηλικίας τους! Το υποκριτικό αντιρατσιστικό πάθος των Βορειο-Ευρωπαίων, που για να εξιλεωθούν «κατήργησαν» τις
φυλετικές, θρησκευτικές κ.λπ. διακρίσεις και τις
αντικατέστησαν με την ηλικιακή, με εξαίρεση
των «επωνύμων», των διακεκριμένων, των διακριτών, των διαπρεπών, των εκλεκτών!

Διαβάστε ακόμη
Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Σελ. 4-5

Η ίδρυση του Βυζαντίου!!
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Απάτες σεξουαλικού εκβιασμού
Σελ. 10

Ξηλώνονται πινακίδες στην Λεωφ.
Μαραθώνος
Σελ. 11
Δεκτή η τροπολογία του Γ.Βλάχου

Πάμε τώρα στο ουσιώδες. Το ουσιοδέστατον!
Πρώτα- πρώτα, ο χαρακτηρισμός «σχιζοφρενής»
από τον... “ψυχίατρο” δημοσιογράφο, είναι πολύ
εύκολος για να λέγεται στο καφενείο, ή για να
τυλίγουν κάποιον ενοχλητικό αντιπαθή «σε μία
κόλλα χαρτί», με απώτερο σκοπό να τον στείλουν στο ...Δαφνί, λόγω μνησίκακης αντεκδικήσεως κάποιου «αρχολίπαρου και σπουδαρχίδη»
- κατά τον Αριστοφάνη και τον... Καρατζαφέρη ή
τον βουλευτή τότε της Ν.Δ. και της ΔΗΑΝΑ,
Στρατή Στρατήγη... προκειμένου να διατηρήσει ή
να καταλάβει κάποιο «αρχίδιον» (μικρή αρχή)
σύμφωνα με τον Κώστα Ζουράρι!
Παρακαλώ μην απορείτε και μην εκπλήσσεσθε:
έχω στην διάθεσή μου τα σχετικά αποδεικτικά
που έλαβαν χώρα στην... «Ιερουσαλήμ» με την
συνδρομή ειδικού επιστήμονα (όχι ψυχιάτρου,
ψυχαναλητή ή εγκληματολόγου) και εκπροσώπου υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την
«προστασία» του πολίτη! (επίσης επιστήμονα)
Δεν αποκαλύπτω τα ονόματά τους γιατί υπό την
επήρεια της σωκρατικής διδασκαλίας, ως νομοταγής πολίτης, δεν αποκαλύπτω «προσωπικά δεδομένα». Παρατηρώ πάντως, πώς μπορεί για
πολλούς η Σοβιετική Ένωση να ήταν αντιπαθής,
αλλά οι μέθοδοι που της καταμαρτυρούν, για
πολλούς εξ αυτών είναι και συμπαθητικές και παραδειγματικές...

Σελ. 11
Πάμε στο τσεκούρι

Πεζοδρόμηση στη Κερατέα Σελ. 13
Συνάντηση ερευνητών στα Μεσόγεια Σελ. 13
Το μεγάλο μας Ευρωτσίρκο
Νίκου Ιγγλέση
Σελ. 14

Πεζοδρόμηση στη Βουλιαγμένη
Σελ. 15
“Στα Δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
Σελ. 17
ΒΒΒ, με τη Ζανέτ Δόγκα

Τα εργαλεία συχνά είναι τα πιο πρόχειρα όπλα
και από τη χρήση τους αντιλαμβάνεσαι συχνά και
την ιδιότητα του δράστη, αλλά και την κατηγορία
του εγκλήματος.
Έτσι, το τσεκούρι προδίδει ξυλοκόπο ή γενικά
αγρότη. Ο πρύτανης της εγκληματολογίας
Κων/νος Γαρδίκας θα χαρακτήριζε την πράξη του
δράστη ως έγκλημα θυμοειδούς, «εν βρασμώ
ψυχής», το έγκλημα εκ περιστάσεως και ως προς
την «προμελέτη» τίθεται ζήτημα βαθύτερης
έρευνας. Κατά πόσον δηλαδή το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των αιτίων που

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

προξένησαν την εγκληματική αντίδραση του
δράστη, απετέλεσε το χρόνο προμελέτης και
προπαρασκευής ή χρόνο διόγκωσης και αναπαραγωγής τους πάθους, ώστε να λάβει την απόφαση και να οπλισθεί με ότι πρόχειρο βρισκόταν
πλησίον του: το τσεκούρι.
Εκείνο όμως που ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η
έρευνα των αιτίων που ώθησαν τον δράστη στην
απόφαση και στην εκτέλεση της εκδικητικής – τιμωρητικής πράξης του, γιατί στο σχετικό video
του κυκλώματος παρακολούθησης, ακούγεται να
λέει: «τώρα σας άρεσε; Καλά να πάθετε!». Και
η έρευνα αυτή πρέπει να οδηγήσει όχι στη λήψη
μέτρων, να ψάχνουμε τις τσάντες και τις τσέπες
όσων επισκέπτονται τις δημόσιες υπηρεσίες, που
τους αρέσει συχνά να μετατρέπονται σε
«αρχές» ή «αρχίδια» με εξουσίες και τα συναφή.
Είναι γνωστό, γνωστότατο στους παροικούντες
την ...Ιερουσαλήμ, πως όταν επισκέπτεσαι κάποια δημόσια «αρχή» ή (...) πρέπει να οπλισθείς
με τα χαμογελά σου, την ευπειθή και υποτελή
ευγένειά σου, τις πιθανές γνωριμίες σου και
πολύ συχνά όχι μόνον αυτά, για να κάνεις τη
δουλειά σου. Αλλιώτικα, ούτε τη δουλειά σου θα
κάνεις και μπορεί να σε βγάλουν και τρελό ή να
σε τρελάνουν ή, στις περιπτώσεις αυτοκυριαρχίας, να θέσουν υπό δοκιμασία τα νεύρα σου και
να στα τσιτώσουν.
Αν θέλετε παραδείγματα, ανατρέξτε στο προσωπικό σας αρχείο μνήμης και εμπειρίας!

Στις ...36 Φεβρουαρίου
Μου ήρθε τώρα στην αρχειακή μου μνήμη και χαμογελάω: Ένα πιστοποιητικό ζητούσε η καημενούλα και η υπάλληλος της έλεγε κατά τα
...κρατούντα: «ελάτε την άλλη Τετάρτη». Προστρέχει στο Δήμαρχο που περνούσε εκείνη την
ώρα, και τον παρακαλεί να παρέμβει. Εκείνος
ανένδοτος την παραπέμπει στην υπηρεσία!... Παρεμβαίνω, φιλικά και κατ’ ιδίαν:
- Καλά, γιατί δεν την εξυπηρετείς τη γυναίκα;
Δεν είναι σπουδαίο.
- Δεν είσαι καλά (μου απαντά ο Δήμαρχος). Αν
μπορούσα θα της έλεγα να ‘ρθει στις 36 Φεβρουαρίου (ευφυολόγημα). Ξέρεις τι πόλεμο μας
έκανε αυτή στις εκλογές;!!
Ελληνικό κράτος, το μεγαλείο σου...
Ναι, αλλά κρέμεται και το τσεκούρι! Και μη
στρουθοκαμηλίζουμε...

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
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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το χρόνο, με τον τόπο μας και τους γύρω
μας.
Ξαναδιαβάζουμε
χωρίς
παραμορφωτικά ή ρομαντικά φίλτρα
αυτές τις λέξεις, που μας αποκαλύπτουν
τόσα, για τις μέρες που γράφτηκαν - και
κυρίως για τις δικές μας μέρες.

Ίων Δραγούμης
το χρονικό της
δολοφονίας του στο
προαύλιο του
Δημοτικού Θεάτρου
Πειραιά
ΙΔΑΣ

Ο αιρετικός οραματιστής
Ίων Δραγούμης και το
χρονικό της δολοφονίας
του στον προαύλιο χώρο
του Δημοτικού Θεάτρου
Πειραιά
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στο
πλαίσιο των καλοκαιρινών του
εκδηλώσεων, παρουσιάζει μια
δράση - φόρο τιμής στον Ίωνα
Δραγούμη, για τα 100 χρόνια από
τη δολοφονία του, με τίτλο IΔΑΣ Ο αιρετικός οραματιστής Ίων
Δραγούμης και το χρονικό της
δολοφονίας του, την Παρασκευή 31
Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. (Ώρα
έναρξης 20.20 )
Πρόκειται
για
μια
ιδέα
του
καλλιτεχνικού
διευθυντή
του
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, Λευτέρη
Γιοβανίδη, για να θυμηθούμε την

“Έπίσκεψη στο
Westin Resort Costa
Navarino”
Ο πολιτιστικός σύλλογος Βούλας
«ΥΠΑΤΙΑ» προγραμματίζει 5ήμερη επίσκεψη κατά την περίοδο, 21 Σεπτεμβρίου ή 1η Οκτωβρίου, στο Westin
Resort Costa Navarino.
https://www.costanavarino.com/
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων
επικοινωνείτε με την Ιφιγένεια Αμοργιανού στο τηλέφωνο 6998958059, email:
ifamour10@yahoo.gr

ιδιαίτερη προσωπικότητα του Ιωνα
Δραγούμη – ΙΔΑΣ το λογοτεχνικό του
ψευδώνυμο από το οποίο αντλεί και τον
τίτλο της η δράση - λίγο πριν την έναρξη
των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια της
Ελληνικής Επανάστασης,
31 Ιουλίου 1920 : Ο διπλωμάτης,
πολιτικός, λογοτέχνης, διανοούμενος,
δημοτικιστής, επιφανής αστός, ήρωας του
Μακεδονικού αγώνα, Ίων Δραγούμης
δολοφονείται μέρα μεσημέρι σε δημόσια
θέα από παρακρατικούς στη λεωφόρο
Βασιλίσσης Σοφίας απέναντι από το
Χίλτον, στο σημείο όπου υπάρχει σήμερα
μνημειακή στήλη. Ήταν η επομένη της
απόπειρας δολοφονίας του Ελευθέριου
Βενιζέλου στο Παρίσι. Ασυγχώρητο - και
ανεξιχνίαστο - το έγκλημα στοιχειώνει την
Ελλάδα του Εθνικού Διχασμού.
31 Ιουλίου 2020. Στεκόμαστε για λίγο
μέσα στην βουή της πόλης προσπαθώντας
να ακούσουμε αυτή τη φωνή, να
συλλογιστούμε και να παρατηρήσουμε τη
θέση μας μέσα στο χώρο, τη σχέση μας με

Άριες και ντουέτα
από όπερες
26 ΙΟΥΛΙΟΥ: Ηρώδειο
Άριες και ντουέτα από όπερες των
Βέρντι, Τζορντάνο, Μασκάνι και Πουτσίνι
Στο πρώτο γκαλά, την Κυριακή 26 Ιουλίου, διεθνώς αναγνωρισμένοι μονωδοί. Την Ορχήστρα της ΕΛΣ διευθύνει
ο διακεκριμένος Ιταλός αρχιμουσικός
Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι.
28 ΙΟΥΛΙΟΥ
Άριες και ντουέτα από όπερες των
Βέρντι, Πονκιέλλι, Τζορντάνο,
Λεονκαβάλλο και Πουτσίνι
Το δεύτερο γκαλά της Λυρικής στο
Ηρώδειο, την Τρίτη 28 Ιουλίου, δίνει
στο κοινό την ευκαιρία να θαυμάσει
τρεις διεθνώς αναγνωρισμένους πρωταγωνιστές της όπερας, την Τσέλια Κοστέα, τον Τζόρτζιο Μπερρούτζι και τον
Αμπρότζο Μαέστρι

Και δεν παύουν να ζουν με το θάνατο
μου. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλάσμα
ξεμοναχιασμένο,
ξεκρέμαστο,
ουρανοκατέβατο και άτομο, παρά μόνο
κύτταρο της ζωντανής μάζας της
ανθρωποσύνης, δεμένο με αναρίθμητα
νήματα κατά κάθε διεύθυνση και προς τα
περασμένα και προς τα ερχόμενα,
πιεζόμενο από δω, σκουντιούμενο από κει
και ορίζοντας αλλού. Και αυτό το κάθε
κύτταρο της ανθρωποσύνης έχει μέσα του
μια πνοή, όμοια και ως τόσο ξεχωριστή

από τα άλλα, την αρχική πνοή που πήρε
από τους γεννήτορες του σα γεννήθηκε,
που θέλει και αυτή να απλωθεί και να
κυριαρχήσει απάνω στα άλλα, και που θα
τη μεταδώσει στα παιδιά του.
Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης
Δραματουργία: Δημήτρης Πασσάς
Μουσική: Γιώργος Μιζήθρας
Φωτογραφία: Κώστας Γκιόκας
Μακιγιάζ: Στέλλα Καραπούλιου
Ερμηνεία: Δημήτρης Πασσάς, Ηλέκτρα
Φραγκιαδάκη
Πληροφορίες: Ημερομηνία: Παρασκευή
31 Ιουλίου 2020 | Ώρα έναρξης: 20.20 |
Είσοδος: Ελεύθερη | Διάρκεια: 40’ |
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Λεωφόρος
Ηρώων Πολυτεχνείου 34 | Περιοχή:
Πειραιάς | Τηλέφωνο: 210 4194550
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«I Love Musical»
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) σας προσκαλούν στη Συναυλία – «παράσταση» της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου «I Love Musical», το
Σάββατο 25 Ιουλίου 2020 και ώρα 9.00 μ.μ., στο ανοιχτό θέατρο Σάρας.
Με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο επανέρχεται
φέτος το καλοκαίρι η ανανεωμένη Μουσική Φιλαρμονική Μαρκοπούλου: μια παράσταση – αφιέρωμα στο
θαυμαστό κόσμο των μιούζικαλ, με τραγούδια που
αγαπήσαμε από το θέατρο και τον κινηματογράφο.
Τραγουδούν ο Πάνος Παταγιάννης και η Ντένια Λε-

βέντη, με τη συμμετοχή μαθητών της σχολής musical
«PMTP by Sia Koskina».
Καλλιτεχνική επιμέλεια – μουσική διεύθυνση: Αντώνης Καρατζίκης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη με προκαθορισμένες θέσεις
για 600 θεατές, λόγω των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Απευθύνουμε κάλεσμα προσφοράς συσκευασμένων
τροφίμων μακράς διαρκείας και φαρμάκων στο χώρο
της εκδήλωσης, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Μαρκοπούλου.

Συναυλία της Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου
Συμμετέχουν μέλη της χορωδίας
ΕΛΣ
Διευθυντής χορωδίας
Αγαθάγγελος Γεωργακάτος
25 Ιουλίου 2020, 7.30 m.m.

pressa” - χορωδιακό των
Σκωτσέζων φυγάδων, Η
παραστρατημένη (Τραβιάτα) –
χορωδιακό των Τσιγγάνων και των
ταυρομάχων, Ο Τροβαδούρος –

Τσιγγάνικο τανγκό, Ιούλιος Ένικ
Οι Βάτραχοι, Παναγιώτης
Γλυκοφρύδης Βακχικό, Νίκος
Χατζηαπστόλου Ρετσίνα μου

Χορευτικά σόλo
Η Χορωδία της ΕΛΣ συμμετέχει
στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του
Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού με μια μεγάλη
συναυλία, υπό την διεύθυνση του
Αγαθάγγελου Γεωργακάτου.
Το πρόγραμμα της συναυλίας
περιλαμβάνει στο πρώτο μέρος
χορωδιακά αποσπάσματα από
όπερες του Τζουζέππε Βέρντι και
στο δεύτερο μέρος αθηναϊκά και
επτανησιακά τραγούδια, καθώς
και τραγούδια από οπερέτες.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα:
• Α’ μέρος: Ριγολέττος, “Zitti zitti” χορωδιακό των συνωμοτών,
Ριγολέττος, “Scorrendo uniti” χορωδιακό των αυλικών, Ερνάνης,
“Eviva! Beviam!” - αρχικό
χορωδιακό, Μάκβεθ, “Patria op-

Την ίδια μέρα και ώρα στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου
θα πραγματοποιηθεί και η
εκδήλωση: Χορευτικά σόλι στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

Χορωδιακό των στρατιωτών,
Ναμπούκκο, “Va, pensiero” χορωδιακό των υπόδουλων
Εβραίων.
• Β’ μέρος: Τίτος Ξηρέλλης
Σερενάτα, Σπυρίδων Ξύνδας Η
αυγούλα, Τιμόθεος Ξανθόπουλος
Υπό το φως της σελήνης, Σπύρος
Σαμάρας Νανούρισμα,
Θεόφραστος Σακελλαρίδης

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
“Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός”
που διοργανώνει το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Εισιτήρια
Το κοινό θα μπορεί να
παρακολουθήσει την εκδήλωση
μόνο με το αντίτιμο εισόδου του
αρχαιολογικού χώρου.
Είναι υποχρεωτική η προκράτηση
θέσης.
Είσοδος αρχαιολογικού χώρου:
Ολόκληρο: €3, Μειωμένο: €2

Απ’ τη Σμύρνη έρχομαι… τι σε μέλλει εσένανε:
Η Γλυκερία στο Θέατρο Βράχων
Tο Θέατρο Βράχων φιλοξενεί για μία
μοναδική βραδιά τη Γλυκερία που φέρνει μαζί της αγαπημένα τραγούδια,
Σάββατο 25/7/20
Η Γλυκερία, μας καλεί σε ένα μουσικό
ταξίδι με αγαπημένα τραγούδια λαïκά
– έντεχνα – παραδοσιακά – Σμυρναίικα, αλλά και μεγάλες της επιτυχίες.
Μαζί της ο Βασίλης Προδρόμου.
Μουσικοί:
Γεώργιος Ρόκας – μπουζούκι

Πόλυς Πελέλης– μπάσο
Πέτρος Πελέλης – κρουστά
Γιάννης Ψάλτης – τύμπανα
Βάιος Αμπελακιώτης – βιολί
Ντάσο Κούρτι – ακορντεόν
Κώστας Φωτιάδης – κιθάρα
Ηχολήπτης – Νίκος Ρούντος
Ημερομηνία: 25/07/2020
Τοποθεσία: Θέατρο Βράχων
“Μελίνα Μερκούρη”

Είσοδος
ελεύθερη
Πληροφορίες
/
Κρατήσεις:
Για
διάθεση δελτίων
ελεύθερης εισόδου στα τηλ.:
2132008662 – Δημαρχείο Βύρωνα
| 2132085521 –
Δημαρχείο Δάφνης Υμηττού

Πρόγραμμα Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων
στην Περιφέρεια Αττικής
26 ΙΟΥΛΙΟΥ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ- ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ
Συναυλία με την Ηρώ Σαΐα «Μια θάλασσα τραγούδια…»
Μια συναυλία  αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την γέν
νηση της Μελίνας Μερκούρη με την ερμηνεύτρια Ηρώ
Σαΐα.
Ένα πρόγραμμα για φωνή, πιάνο & μπουζούκι που επιμε
λήθηκε ο Σταύρος Ξαρχάκος.
Πληροφορίες: www.festivalvraxon.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ «ΔΗΜ. ΚΙΝΤΗΣ»
Συναυλία με τον Μιχάλη Δημητριάδη,
«Στων αγγέλων τα μπουζούκια»
Ο Μιχάλης Δημητριάδης, μαζί με ένα επταμελές σχήμα τα
λαντούχων ερμηνευτών και μουσικών, παρουσιάζει ένα
πρόγραμμα που βασίζεται στο καλό λαϊκό τραγούδι.
Θα παρουσιαστούν τραγούδια από την δισκογραφία του
ίδιου του καλλιτέχνη, καθώς και διαχρονικά κομμάτια
σπουδαίων δημιουργών, όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο
Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Χρήστος Νικο
λόπουλος και πολλοί άλλοι. Πληροφορίες: www.ilioupoli.gr
30 ΙΟΥΛΙΟΥ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ- ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ
Συναυλία, «Πανσέληνος στους Βράχους»
Από την ελληνική παράδοση μέχρι σήμερα το Φεγγάρι έχει
τραγουδηθεί από τους μεγαλύτερους Ποιητές & Συνθέτες.
Μια επιλογή από τραγούδια από την δεκαετία του ’30 έως
και σήμερα θα ερμηνεύσουν δύο καταξιωμένοι ηθοποιοί,
ο Γιάννης Μπέζος και η Τάνια Τρύπη και δύο επίσης ση
μαντικοί ερμηνευτές, ο Κώστας Θωμαΐδης και η Αντριάνα
Μπάμπαλη.
Πληροφορίες: www.festivalvraxon.gr

“Διαδραστικό Λογοτεχνικό
– Café”, Αττικής (on line)
Η ομάδα “Λογοτεχνικό καφενείο Αττικής”, καλεί
κάθε ενδιαφερόμενη και ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε εβδομαδιαια λογοτεχνική on line διαδραστική συζήτηση (κάθε Πέμπτη 8,30 μ.μ.), απαγγελίες
ποιημάτων και γενικότερα παρουσίαση φιλολογικών
θεμάτων. Ελεύθερη δωρεάν συμμετοχή.
Αποκλείονται πολιτικές και κομματικές τοποθετήσεις
Οργανώνεται από μέλη του “Αττικού πνευματικού
συλλόγου Γλυφάδας” και μέλη της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.
Πληροφ: γιάννης κορναράκης του μάνθου 6944 76.81.80
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι πιο κάτω συζητήσεις:
25 .6. 20 : Γενοκτονία Ποντίων, Φραγκοκρατία στο Μωριά,
Χρονικό του Μωρέως, Μυστράς, Γλαρέντσα, απαγγελίες.
9. 7. 20 : Ισλάμ και μουσουλμάνοι, Χριστιανισμός
17.7.20 Λογοτεχνία Κύπρου, με φωνή και συμμετοχή από
την Κύπρο με ποιήτρια.
Αγία Σοφία, Τουρκικές συμπεριφορές και αντιμετώπιση.
Απαγγελίες.
23.7.20 : Αρχιτεκτονική της Αγ. Αγ. Σοφίας και Ελληνικά
Πανηγύρια.
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Κοινόχρηστοι χώροι και Αθλητικές εγκαταστάσεις ψήφισε
το Δ.Σ. του Δήμου ΒΒΒ στην περιοχή “Θέα” Βούλας
Η ιστορία επαναλαμβάνεται, άλλοτε ως φάρσα
και άλλοτε ως τραγωδία. Και όσον αφορά το
Δήμο ΒΒΒ, μάλλον σαν φάρσα εμφανίζεται.
Μιλάμε για την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ, τη Δευτέρα
13.7.2020, ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διαταξη: «Λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση έκτασης στη Δ.Ε. Βούλας για δημιουργία
κοινοχρήστων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων».
Το θέμα δεν είναι καινούργιο. Αντιθέτως είναι
αρκετά παλιό, αφού είχε συζητηθεί στο Δ.Σ. του
τότε Δήμου Βούλας, με δήμαρχο τον Γ. Μάντεση
και αντιδήμαρχο τον συγγενή του δημάρχου και
σημερινό δήμαρχο Γρ. Κωνσταντελλο. Μάλιστα
ήταν - όπως και τώρα - ο εισηγητής του θέματος.
Αξιωματική αντιπολίτευση ήταν ο εκλιπών σήμερα και δήμαρχος Αγγελος Αποστολάτος.
Τότε για διάφορους λόγους δεν προχώρησε η
απόφαση του Δ.Σ. και πώς να προχωρήσει που
έπρεπε να πληρώσει ο Δήμος, για να τα απαλλοτριώσει 4 προϋπολογισμούς του Δήμου! Βέβαια
τότε είχε πολύ περισσότερα αδόμητα οικόπεδα!
Επανέρχεται λοιπόν σήμερα, με το ίδιο σκεπτικό.
Αξίζει όμως να ανατρέξουμε, και το κάνουμε παρακάτω, στο αρχείο της ΕΒΔΟΜΗΣ, η οποία έχει
καταγράψει το θέμα (Οκτώβριο/2007).

καθόλου αθλητικές εγκαταστάσεις και γενικά χώροι
άθλησης για τους δημότες.
Η συνεχής ανοικοδόμηση της περιοχής και η διαρκής
μείωση των αδόμητων χώρων καθιστά πλέον επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου και χώρων άθλησης.
Μετά από διερεύνηση που διενήργησε η Υπηρεσία
Δόμησης, διαπιστώθηκε ότι ανάμεσα στα ελάχιστα
εναπομείναντα αδόμητα οικόπεδα που υπάρχουν
στην περιοχή αυτή, υπάρχουν αυτά του φερόμενου
ιδιοκτήτη «Μουσείο Μπενάκη». Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ακινήτων αυτών είναι ότι είναι όμορα Οικοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.) του χαρακτηρισμένου
σήμερα ως χώρου σχολείου, αποτελούν μεγάλες συνεχόμενες εδαφικές εκτάσεις και ενδείκνυνται για
αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους πρασίνου και
περιπάτου.
Από τους αδόμητους αυτούς χώρους η Υπηρεσία προτείνει ότι οι εκτάσεις που περιλαμβάνουν τα Ο.Τ. 262,
263, 252 θα μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις
ανάγκες της περιοχής ως προς τους απαιτούμενους
κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, ενώ οι αδόμητες
εκτάσεις που περιλαμβάνουν τα Ο.Τ. 255, 255Α και
259, λόγω θέσης, έκτασης και προσβασιμότητας, θα

Η εισήγηση του θέματος
Βάσει του εγκεκριμένου ΓΠΣ της Βούλας (ΦΕΚ
1276/Δ/1973) η ΠΕ5 (Ν. Κάλυμνος) έχει συνολική
έκταση Ε=1.392.233,00τ.μ. Ειδικότερα η περιοχή της
ΠΕ5 άνωθεν τη οδού Καλύμνου έχει συνολική έκταση
Ε=864.529,00τ.μ.
Στην περιοχή αυτή οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου
έχουν συνολικά έκταση 25.173,00τ.μ. Δηλαδή κατά
προσέγγιση 3% της συνολικής έκτασης. Οι χαρακτηρισμένοι χώροι σχολείων καταλαμβάνουν έκταση
Ε=3.100,00τ.μ. Χαρακτηρισμένοι χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων κοινωφελών χρήσεων (πρόνοια, διοίκηση κλπ.) δεν υφίστανται. Το υπόλοιπο
τμήμα της συνολικής έκτασης εξαιρουμένων των
χώρων πρασίνου και εκπαίδευσης καταλαμβάνουν οικοδομήσιμα οικόπεδα και οδικό δίκτυο.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η υφιστάμενη έκταση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου δεν
είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων. Σημειωτέον δε ότι οι υφιστάμενοι αυτοί χώροι πρασίνου
έχουν σχετικά περιορισμένο εμβαδόν και είναι χωροθετημένοι παραπλεύρως της πολυσύχναστης οδού
Καλύμνου, άρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως
χώροι αναψυχής και περιπάτου, ενώ δεν υφίστανται

μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες της περιοχής ως προς τους απαιτούμενους χώρους άθλησης με την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.
Όπως ελέχθη έχουν δημιουργηθεί ειδικοί κωδικοί
στον προϋπολογισμό του Δήμου για την απόφαση
αυτή (υπ’ αριθμ. 187/2020).
Κλείνοντας την εισήγηση ο δήμαρχος πρότεινε τη
λήψη απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
της Δ.Ε. Βούλας με τον χαρακτηρισμό των Ο.Τ. 262,
263, 247, 252 ως Κ.Χ. - πράσινο και των Ο.Τ. 255,
255Α, και 259 ως χώρων για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

“Δύσκολη δαπάνη για το Δήμο,
όχι όμως ακατόρθωτη”
Για άλλη μια φορά βέβαια προκύπτει το καυτό θέμα
του κόστους απαλλοτρίωσης που έθεσε η σημερινή
αξιωματική αντιπολίτευση με επικεφαλής τον Δημ.
Δαβάκη., ο οποίος έθεσε κάποια ερωτηματικά, αφού
όπως είπε τα συζήτησε με το δήμαρχο, όταν τους κάλεσε λιγο πριν τη συνεδρίαση.
σ.σ. Αρα επιδίωκε ομόφωνη απόφαση!
Αφού ο Δ. Δαβάκης τόνισε: «Εδώ θα πρέπει να πούμε
ότι έχουν γίνει πολλά λάθη κατά το παρελθόν, με τις
διοικήσεις του Δήμου και με πολλές προεκτάσεις»,
κατεθεσε ερωτήσεις, όπως:
― Ποια είναι η δυνητική αξία;
― Είναι δυνατόν ένας ΟΤΑ του εύρους του δικού μας
να προχωρήσει σε μια μερική απολλοτρίωση; Το αποκλείω.
― ...και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να τεθεί ζήτημα μεταβολής δόμησης και ύψους;
― Και ποια είναι η θέση του Μπενακείου.
Αφού δήλωσε ότι Εμείς είμαστε υπέρμαχοι των ελεύθερων χώρων πρασίνου και χώρων άθλησης, όταν
όμως υπάρχει ρεαλιστική βάση.
Στη συνέχεια ο Θ. Ματόπουλος, αφου
επεσήμανε ότι η παράταξή του είναι
υπέρ των ελεύθερων χώρων και υπέρ
του πρασίνου, δήλωσε ως καλύτερη
πρόταση τα εκτός σχεδίου πάνω απο
τη Λεωφ Βουλιαγμένης (οδός Βουτυρά & Δερβενακίων) που το έχουν
και στο πρόγραμμά τους. (πρόταση,
που είναι πάγιο αίτημα των κατοίκων
της Βούλας τρεις δεκαετίες τουλάχιστον). Είναι ένα εγχείρημα ιδιαίτερα
κοστοβόρο για το Δήμο, δήλωσε
Καταψήφισε δε την πρόταση με το
σκεπτικό ότι «δεν αποτυπώνει τις
ανάγκες του Δήμου».
Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος
απάντησε όσον αφορά το κόστος ότι
η σημερινή τιμή είναι 745 το τ.μ., που
στο σύνολο ανέρχεται στα 52 εκατομ. €. Έχουμε
πηγές χρηματοδότησης οι οποίες έχουν να κάνουν με
3 πράγματα.
1ον. το ταμείο το δικό μας που είναι πέραν των 2.200
εκατ. ευρώ τα οποία εχουν να κάνουν με αυτό το
σκοπό. Τα πήρες για γη πρέπει να τα κάνεις γη.
2. Το πράσινο ταμείο, να χρηματοδοτηθούμε μέχρι
ένα μέρος και το πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης, όπου μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε σε επίπεδο 15% , οχι
μόνο για τη γη, αλλά π.χ. και για μια αθλητική εγκατάσταση αν είναι κοινοφελής.
Και υπάρχει ένα τρίτο σοβαρό όπου μπορούμε να εξασφαλίσουμε αρκετά σοβαρα ποσά, τα οποία έχουν να
κάνουν με χρηματοδότηση (= δάνειο) χαμηλού επιτο-
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Θα προκύψουν μετά από απολλοτρίωση αδόμητων Ο.Τ.
κίου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
Ετσι μπορούμε να επιλέξουμε μερικά από τα 7-8 Ο.Τ.
και να προχωρήσουμε στην απολλτρίωση, και ώστε
στο τέλος της ημέρας, εάν υπάρξει πρόβλημα είτε οικονομικό είτε νομικό, η απόφασή μας να καταστεί
ανενεργή ή να ανακληθεί.
Ο φερόμενος ιδιοκτήτης, το Μουσείο Μπενάκη, επιθυμεί αυτή τη συναλλαγή. Δεν έχουμε αντιπαράθεση.
Ο Σωτ. Ελευθερίου, παλιός αυτοδιοικητικός, πρότεινε
τη μείωση του συντελεστή δόμησης, γιατί με την
απαλλοτρίωση δεν κάνουμε τίποτα, όπως δεν κάναμε
στη Βουλιαγμένη, με τα οικόπεδα της εκκλησίας.
Φυσικά μιλάμε για ένα ακόμη μεγαλεπίβολο σχέδιο,
με χρονικό ορίζοντα minimum 10 χρόνια, αν υπάρξει
δίαυλος επικοινωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,
με απολύτως αμφίβολη την εξέλιξη. Εμείς είμαστε
υπέρμαχοι των ελεύθερων χώρων πρασίνου και
χώρων άθλησης, όταν όμως υπάρχει ρεαλιστική βάση.
Το θέμα πέρασε κατα πλειοψηφία, με την παράταξη
του Δαβάκη να ψηφίζει “λευκό” και τη ΡΙΚΙΠ (Ματόπουλος, Βελλή) όχι.

ΑΝΑΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
“46.200 τ.μ. MΠETON
στη Θέα Bούλας”
ΕΒΔΟΜΗ: 14 Οκτωβρίου 2007: Αντιγράφουμε:
https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/153-46200-meton---b.html
Μετά από πολύωρη διαδικασία και ανταλλαγή απόψεων εποικοδομητικών, χωρίς να λείπουν οι προσωπικές αιχμές και αντεγγλίσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο
Βούλας οδηγήθηκε στο «και πέντε», την περασμένη
Δευτέρα (8/10.2007) σε ομόφωνη απόφαση σχετικά
με την περιοχή πρώην Κόνιαρη, την οποία ο εκλιπών
είχε κληροδοτήσει στο ίδρυμα «Μουσείο Μπενάκη».
Το Δ.Σ. Βούλας αποφάσισε να επιδιώξει τη μετατροπή
οκτώ οικοδομικών τετραγώνων, συνολικής έκτασης
77 στρεμμάτων, σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς
χώρους, για τη δημιουργία πρασίνου, αθλητικών και
πολιτιστικών εγκαταστάσεων κλπ.
Επιπροσθέτως αποφασίστηκε η αναστολή έκδοσης
οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. (αρ.απόφ. 176/2007)
Η απόφαση θεωρείται ότι ελήφθη στο «και πέντε» δεδομένου ότι την προπερασμένη Τετάρτη 3 Οκτωβρίου,
το Μουσείο Μπενάκη προέβη σε πλειοδοτικό διαγωνισμό πώλησης των παραπάνω οκτώ Ο.Τ. (247-252255-255α-256-259-262-263).
Ο διαγωνισμός διενεργήθη και έγινε αποδεκτή η προσφορά των 101 εκατομμυρίων ευρώ, για το σύνολο
της εκτάσεων των 77 στρεμμάτων. Αναμένεται μέχρι
σήμερα 13/10 η κατακύρωση της πλειοδοσίας.
Εν τω μεταξύ, την 1η Οκτωβρίου (2.10 έγινε η δημοπρασία), ο δήμαρχος Γ. Μάντεσης, είχε στείλει προς
το «Μουσείο Μπενάκη» εξώδικο έγγραφο με το οποίο

ζητούσε να ενημερώσει σχετικώς το ίδρυμα τους ενδιαφερόμενους, για την αγορά της εκτάσεως, περί
των προθέσεων του Δήμου. Το ίδρυμα απέρριψε τη
σχετική ειδοποίηση του Δήμου.

αγοραστές. Δεν έγινε όμως η πρόταση αποδεκτή από
την πλειοψηφία του Δ.Σ.

Σύντομο Ιστορικό του «φιλέτου
του Σαρωνικού»

Κατόπιν όλων αυτών γεννάται το ερώτημα, πώς το
Μουσείο Μπενάκη δεν προχώρησε τότε στην πώληση, αφού και τότε και τώρα ομιλούν για τα ίδια Ο.Τ.;
Μήπως υπάρχουν κάποιοι όροι στην δωρεά που δημιουργούν κωλύματα;;
Παρατήτηση: Ενώ όλοι μίλησαν για πράσινο, στον
τίτλο του θέματος δεν μιλάει πουθενά για πράσινο,
αλλά για "κοινόχρηστους χώρους.
Στο πράσινο δεν λέει κανείς όχι, αλλά εδώ πριν προχωρήσει σε αλλαγές ρυμοτομικού δεν θα πρέπει ο
πολίτης να γνωρίζει; Και βέβαια τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τι είδους θα είναι και ποιας κλίμακας;
Και η άλλη απορία μας. Γιατί δεν κάνουν τα όμορα
Ο.Τ. με τη λεωφόρο Καλύμνου, που είναι και σήμερα
κοινόχρηστα και θέλουμε να τα πάμε βαθιά στη συνοικία;;

Εισήγηση του θέματος έκανε ο Αντιδήμαρχος Γρηγ.
Κωνσταντέλος ο οποίος αναφέρθηκε και στο ιστορικό
της έκτασης από το 1964 (3 Ιουνίου) όταν ο Συνεταιρισμός «Νέα Κάλυμνος» κατέθεσε αίτηση ένταξης
της περιοχής στο σχέδιο πόλης.
Νωρίτερα, να προσθέσουμε εμείς, είχε προηγηθεί
ψήφιση Νόμου στη Βουλή, το 1952, για να ικανοποιήσει πάγιο αίτημα – μετά τον πόλεμο – του
ΣΑΑΚ Βούλας να του επιτραπεί η πώληση του δάσους που τους είχε παραχωρηθεί από το κράτος
«για τη συλλογή ρητίνης και κτηνοβοσκή», σε
ιδιώτες. Βρέθηκε η φόρμουλα να επιτραπεί η πώληση σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς δωδεκανησίων, προκειμένου ν’ αποφευχθεί και η πλέον
ισχνή, εκείνη την εποχή, αντίδραση, λόγω της συναισθηματικής φόρτισης; μιας και μόλις προ τεσσάρων ετών είχαν ενωθεί τα Δωδεκάνησα με την
Ελλάδα. Έτσι προέκυψαν τα «Καλύμνικα». Κόστος
αγοράς 4-5 βασικοί μισθοί, αρχικά, το στρέμμα.
Μέσα σε 10-12 χρόνια δεκαπλασιάστηκε η αξία
τους.
Το Δεκέμβριο του 1965, η παραπάνω περιοχή εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης και πωλήθηκε ολοκληρη σε τέσσερις ιδιώτες. Από αυτούς την
αγόρασε μετέπειτα, το 1977, ο Γ. Κόνιαρης.
Το 1988 απεβίωσε ο Γ. Κόνιαρης και την περιοχή
την κληροδότησε στο «Iδρυμα Μπενάκη» και όχι
στο Δήμο Βούλας, ώστε να ωφεληθούν και οι πελάτες του, που είχαν αγοράσει απ’ αυτόν τα οικόπεδά τους. Σπίτια – Βίλες, χωρίς κοινόχρηστους
χώρους, πράσινο, αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία κλπ., όπως θα έπρεπε.
Ευθύνη μεγάλη βεβαίως έχουν κι όσοι ενέταξαν
την περιοχή στο σχέδιο χωρίς να προβλέπονται οι
αναγκαίοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.
Όσοι «έφαγαν» απ’ αυτό το χώμα καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, δεν άφησαν ούτε ψίχουλα σ’ αυτόν τον
τόπο, ούτε όταν τους έφαγε κι αυτούς το χώμα.

Η πρόταση Άγγελου Αποστολάτου
Αντίθετη και πιο ρεαλιστική πρόταση, είχε κατά την
άποψή μας, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Άγγελος
Αποστολάτος. Με δεδομένο ότι στην παρούσα φάση,
ο Δήμος αδυνατεί και δανειοληπτικά να καταβάλλει
ένα τέτοιο «μυθικό» ποσόν – κοντά τέσσερις ετήσιους προϋπολογισμούς – που αντικατοπτρίζουν τα
101 εκατομμύρια ευρώ, πρότεινε να μειωθεί ο συντελεστής δόμησης της περιοχής στο 20% ώστε αυτή ν’
ανασάνει οικοδομικά και πληθυσμιακά κατά το 1/3 περίπου, πράγμα που θα είχε σαν επακόλουθο να λειτουργήσει και αποτρεπτικά, πιθανόν, για τους

Ποιο πράσινο;;

Και επειδή γνωρίζουμε την τακτική του Δημάρχου,
οφείλουμε να βάλουμε πάρα πολλά ερωτηματικά στις
“καλές προθέσεις” του.
Παράδειγμα: παρέλαβε το δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
Κ. Μπαγλατζής στη Βάρη και το μετέτρεψε σε Αθλητικό κέντρο για διεθνείς αγώνες και επαγγελματικούς (Γ1). Αυτό επιβαρύνει ιδιαίτερα την περιοχή, με
αλλοίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Αννα Μπουζιάνη

Δήμος Κρωπίας
Ενημέρωση
για την αναμόρφωση
του δασικού χάρτη της
περιοχής του
Πρόσκληση απευθύνει η Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
με απόφασή της (21.07.2020) για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση
των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν.
4685/2020 στο Δήμο Κρωπίας.
Η συλλογή των διοικητικών πράξεων που αφορούν
περιπτώσεις ζ΄, παραγράφου 6 και 7 του άρθρου 3
του ν.998/1979 (Α΄289) θα πραγματοποιούνται στα
γραφεία της ΔΔΑν.Αττικής στην Αγία Παρασκευή
(Οδός Αγ.Ιωάννου 65 και Ελευθερίας 2) από την
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 έως Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020.
Πληροφορίες : 210-63 95 280, φαξ: 210-6011092,
e-mail: dash_anat_attikh@attica.gr

8 ΣΕΛΙΔΑ - 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΕΒΔΟΜΗ

H Βούλα και η ψυχή της
Ο Georg Simmel (18581918), επιφανής και κο
ρυφαίος γερμανός κοινωνιολόγος, ερεύνησε μεταξύ
άλλων ανθρώπινα πράγματα όπως π.χ. είναι η πόλη, το
χρήμα, το εμπόρευμα κ.α. Για την εποχή του οι κοινωνιο
λογικές μελέτες και οι θεωρητικές έρευνές του θεωρή
θηκαν αλλά και εξακολουθούν και κατά τον εικοστό
πρώτο αιώνα, να θεωρούνται τα συνειδησιακά θεμέλια
της σύγχρονης κοινωνίας.
Άραγε γιατί τα γράφω όλα αυτά σχετικά με τον
Simmel και τα ανθρώπινα πράγματα στη Βούλα; Τα
γράφω επειδή ο Georg Simmel σ’ ένα δοκίμιό του με τον
τίτλο: «Η πόλη και η ψυχή της» τονίζει, ότι οι ήχοι, οι φυ
σικοί ρυθμοί και οι ανθρώπινες σχέσεις σε μία πόλη, δο
μούν και συγκροτούν την ψυχή της, την συνειδησιακή
υπόστασή της. Καθιστούν αυτή την πόλη, την οποιαδή
ποτε πόλη στον κόσμο, «κοινωνικό βιόκοσμο» των κατοί
κων της. Όταν σε μία πόλη ακούγονται οι φυσικοί ήχοι
(ο αέρας, η θάλασσα, οι ψίθυροι της ανθρώπινης επικοι
νωνίας κ.α.), γιατί το γαλήνιο αυτό πνεύμα της ανθρώ
πινης συμβίωσης και συνύπαρξης, εξοστρακίζεται από
τους ήχους της «βιομηχανικής ζώνης» της σύγχρονης κη
πουρικής τεχνικής;

Οταν, στο φύλλο μας (φ. 1139) σχολίασα πάνω στο
άρθρο του καθηγητή, Θ. Γεωργίου, δεν μπορούσα να
φανταστώ πόσο μείζον πρόβλημα, για την περιοχή,
είναι η ηχορύπανση. Πόσο οδυνηρά τελικά την βιώνουμε οι κάτοικοι.
Κατακλύστηκε το facebook από σχόλια, κοινοποιήσεις και αναγνώσεις.
Το πρόβλημα λοιπόν είναι υπαρκτό και μεγάλο και
άνοιξε όταν “τολμήσαμε” να το αναδείξουμε.

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

λόγος είναι ο εξής: έγινα αποδέκτης ηλεκτρονικών μνη
μάτων, αλλά και υποδείξεων σε άμεσες επικοινωνιακές
επαφές, από πάμπολλους δημότες και κατοίκους της πε
ριοχής μας και διαπίστωσα, ότι όλοι μας τελικά, δεν μι
λάμε ούτε και γράφουμε για τα αυτονόητα της
καθημερινής ζωής μας.
Σημειώνω μόνον δύο εμπειρικές παρατηρήσεις
δύο φίλων και συναδέλφων μου: ο ένας έχει την κατοικία
του στη Φιλοθέη και ο άλλος στο Bad Homburg (προ
άστιο της Φρανκφούρτης). Και οι δύο μου εξομολογήθη
καν, ότι οι αστικές περιοχές τους, δεν ανέχονται
«βιομηχανικούς θορύβους», οι οποίοι προκαλούνται
από ανεξέλεγκτες οικονομικές δραστηριότητες. Και στο
ερώτημά μου: ποιός φροντίζει και επιμελείται το γαλήνιο
πνεύμα (τελικά την ψυχή) της πόλης τους, η απάντησή
τους συνοψίζεται στην πρόταση: είτε οι ίδιοι οι δημότες
και κάτοικοι (δηλαδή η τοπική κοινωνία των πολιτών),
είτε η Δημοτική Αρχή.

Όπως αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης της εφημε
ρίδας μας, επανέρχομαι στο ζήτημα που έθεσα προς διά
λογο και διαβούλευση (βλ. φύλλο της 11ης Ιουλίου 2020)
και αυτό το κάνω για δύο λόγους: ο πρώτος αναφέρεται
στη δημοσιογραφική πρωτοβουλία της προσωπικής
φίλης μου ΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ, να σχολιάσει με κριτικό
και εποικοδομητικό πνεύμα το κείμενό μου και να επι
σημάνει, ότι με τις κηπουρικές τεχνικές, η περιοχή μας
έχει μετατραπεί σε «βιομηχανική ζώνη»! Και ο δεύτερος

Όπως, τελικά, διαπιστώνουμε όλοι μας που κα
τοικούμε και είμαστε δημότες στη ΒΟΥΛΑ δεν υφίσταται
τοπική κοινωνία των πολιτών, αλλά και δεν λειτουργεί η
Δημοτική Αρχή. Και το σχετικό ερώτημα ποιός καλείται
να σώσει την πραγματολογική ψυχή της Βούλας θα αι
ωρείται πάνω από τα κεφάλια μας και ενώ όλοι μας
ζούμε στην ελληνική «ΡΙΒΙΕΡΑ» (!), η καθημερινή ζωή μας
μετατρέπεται σε μία πραγματική κόλαση.

―――――――
*Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Το κυκλοφοριακό εμφραγμα στην Ευευάλη γιγαντώνεται
Το κυκλοφοριακό εμφραγμα που προκάλεσε η νέα κυκλοφοριακή σηματοδότηση, στη συνοικία Ευρυάλη,
έχει επίσης προκαλέσει τεράστιο όγκο σχολίων στο
f, γιατί εχει αναστατώσει όλη την περιοχή. Για να φτάσουν στα σπίτια τους κάνουν 2 και 3 γύρους στη συνοικία, με αποτέλεσμα επιβάρρυνση κυκλοφοριακή,
αλλά και περιβαλλοντική λόγω ρύπων,
Ο Δήμαρχος δεν ασχολείται με το θέμα έως ότου

Υπ αριθμον 1
η ηχορύπανση
στα ΒΒΒ

γίνει κάποιο σοβαρό τροχαίο (το απεύχομαι) για να
αρχίσουν όλοι οι υπεύθυνοι να τρέχουν...
Η θανατηφόρος Πρ. Πέτρου επιβαρύνεται και γίνεται
ακόμη πιο επικίνδυνη, ενώ η Βασ. Παύλου στο τμήμα
του νοσοκομείου, που πάντα είναι “φορτωμένη” επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο, αφού τα σήματα οδηγουν τα οχήματα εκεί.

Δημοσιεύουμε μερικά απο τα σχόλια:

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ’ το καρφί

στικής, Βασίλης Ματθαιόπουλος, φέρεται να προέτρεψε τον πραγματογνώμονα να αποκρύψει στοιχεία και να αποδώσει την εξάπλωση της φωτιάς
στους ανέμους... «…θαψ' τα μη μπλέξεις, σου μεταφέρω άνωθεν πολιτικές εντολές, μη δείξεις ονόματα,
θα τα βάλεις με την περιφερειάρχη… θα σε σκίσουμε,
θες καμία δυσμενή;», φέρεται να είπε στον πραγματογνώμονα, οπως σημειώνει η Κ.

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Οι υπηρεσιακές ευθύνες;
Δημοσίευμα της Κυριακάτικης Καθημερινής (19.7.20),
για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι, υποστηρίζει ότι ο
πραγματογνώμονας που ανέλαβε το πόρισμα για το
Μάτι δεχόταν υποδείξεις από υψηλόβαθμα στελέχη
του πυροσβεστικού σώματος, ώστε να μην προχωρήσει με την πραγματογνωμοσύνη.
Όπως αναφέρει η Κ., ο τότε αρχηγός της πυροσβε-

Μείζoν θέμα. Δεν θα σταθώ στις πολιτικές πιέσεις
που τις καταγγέλω μετά βδελυγμίας, αλλά κρύβονται
όλοι πίσω από το δάχτυλό τους. Γίνονταν και γίνονται αδιακρίτως κόμματος.
Με τρομάζει όμως ιδιαίτερα η στάση των αξιωματικών, όλων των σωμάτων θα έλεγα, που υποχωρούν
στις πιέσεις. Αξιωματικοί που ορκίζονται στο καθήκον, αλλά το ...ξεχνάνε προκειμένου να ανέβουν στις

ανώτερες θέσεις, διαπράττοντας εγκλήματα κατα
της κοινωνίας και της χώρας. Τι θα πει “πιέστηκε”;
Ποιο είναι το καθήκον του. Να μη δεχθει τις πιέσεις,
να πράξει αυτό που πρέπει και να καταγγείλει, γιατί
αλλιώς είναι όχι απλώς συνυπεύθυνος, έχει τη βαριά
ευθύνη της παράβασης καθήκοντος.

Αποπροσανατολισμός
Βρήκε προσφορο έδαφος, η νυφίτσα ο Ερντολάν και
ξεκινάει πόλεμο αγκαλιά με τους Τζιχάντ, προκαλώντας την Αίγυπτο, ενώ, ετοιμάζει φιέστες εγκαινίων
για να μετατρέψει το ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας
σε τζαμί. Όλοι λοιπόν ασχολούνται με το ναό και ο
Ερντογάν ρίχνει τις πρώτες βόμβες στη Σύρτη της Λιβύης και απλώνει μηχανές πολέμου στο Αιγαίο...

Η ίδρυση του Βυζαντίου!!
Ο Φλάβιος Βαλέριος Αυρήλιος Κωνσταντίνος, γεννήθηκε
στην πόλη Ναϊσσό, σημερινή Νις της Σερβίας, στις 27 Φεβρουαρίου του 272 μ.Χ. και ήταν εκτός γάμου γιος του αξιωματικού του ρωμαϊκού στρατού Φλάβιου Βαλέριου
Κωνστάντιου, του ονομαζόμενου και Χλωρού, επειδή είχε
χλωμό πρόσωπο, και ήταν Ιλλυριός, δηλαδή Αλβανός και γιος
της Ελένης, κόρης Έλληνα ιδιοκτήτη μικρού πανδοχείου, η
οποία γνωρίστηκε με τον Χλωρό, όταν διανυκτέρευσε ευρισκόμενος σε μια εκστρατεία του στην Μικρά Ασία!!

σταμάτησε τους διωγμούς κατά των Χριστιανών πριν ακόμα
υπογραφεί το σύμφωνο!!
Το 324 νίκησε τον γαμπρό του και πρώην σύμμαχό του Λικίνιο, και έγινε γενικός κυρίαρχος σε όλη την αυτοκρατορία,
μειώνοντας τις εξουσίες της Συγκλήτου και καταργώντας τα
αξιώματα του Αύγουστου και του Καίσαρα, εφαρμόζοντας μία
απόλυτη δικτατορία!!

Σύμφωνα με τη Ρωμαϊκή νομοθεσία ο Χλωρός δεν μπορούσε να νυμφευτεί την Ελένη, επειδή ανήκε σε κατώτερη κοινωνική τάξη!!

Αγόρασε τεράστιες ποσότητες χρυσού, εκτός από το χρυσό
που είχε αποκτήσει από τις λεηλασίες των νικηφόρων μαχών
του και έκοψε καινούργιο νόμισμα που το ονόμασε «σόλιδο»,
το οποίο υπήρξε το σταθερότερο διεθνές νόμισμα μέχρι τον
11 αιώνα!!

Η Ελένη όμως τον ακολούθησε και συζούσε μαζί του σαν
παλλακίδα του και παρότρυνε τον Κωνστάντιο να μορφώσει
τον γιο τους και να τον κατατάξει στο ρωμαϊκό στρατό, όπου
γρήγορα διακρίθηκε για τα προτερήματά του και με τη βοήθεια
του πατέρα του ανέβηκε τα ανώτερα κλιμάκια της στρατιωτικής ρωμαϊκής ιεραρχίας!!

Μετά από ώριμη σκέψη και με την συμβουλή της μητέρας
του, αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα της αυτοκρατορίας
στην Ανατολή, ισχυριζόμενος την καλύτερη διακυβέρνηση της
χώρας, ενώ στην πραγματικότητα ήθελε να πάει μακριά από
τη Ρώμη, γιατί όλοι οι πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες τον
μισούσαν και δεν τον αναγνώριζαν ως αυτοκράτορα!!

Το 305 ακολούθησε τον πατέρα του στην εκστρατεία της
Μεγάλης Βρετανίας και τον επόμενο χρόνο μετά τον αιφνίδιο
θάνατο του πατέρα του, ανακηρύχθηκε από τα στρατεύματα
διάδοχός του με τον τίτλο του Αυγούστου, εκμεταλλευόμενος
το πολιτικό χάος που επικρατούσε στη Ρώμη λόγω της πολυαρχίας της!!

Ο όρος «πρωτεύουσα» δεν υπήρχε εκείνη την εποχή,
οπότε για να τονίσει την συνέχεια της Ρώμης, ο Κων\νος αποφάσισε να δώσει στην καινούρια πόλη το όνομα «Nova Roma»,
δηλαδή Νέα Ρώμη, γιατί η γλώσσα ήταν τα λατινικά, τα οποία
προήλθαν από τα Αιολικά ελληνικά, της ελληνικής αποικίας
του Λατίου και όλες οι επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις προέρχονταν από τον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο
κακώς λέμε σήμερα «ελληνορωμαϊκό», γιατί ήταν μόνο ελληνικός, τον οποίο οικειοποιήθηκαν οι Ρωμαίοι κατακτητές, δίνοντας το όνομά τους σε πολλά πολιτιστικά ελληνικά στοιχεία
όπως και στο Δίκαιο, που το ονόμασαν ρωμαϊκό!

Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός είχε δημιουργήσει το 293
μ.Χ. την Τετραρχία για την καλύτερη διακυβέρνηση της χώρας
και αυτός κράτησε την ανατολική πλευράς και ο Λικίνιος την
δεξιά πλευρά, αλλά ο Κωνσταντίνος ήθελε να γίνει κυρίαρχος
σε ανατολή και δύση, γι’ αυτό εξόντωσε όλους τους αντιπάλους του, καθώς και τον Μαξέντιο, τον νόμιμο Αύγουστο!!
Τον Οκτώβριο του 312, κοντά στη γέφυρα του Τίβερη
Μουλβία, έδωσε μάχη με τον Μαξέντιο, αφού την παραμονή
της μάχης είχε ισχυριστεί ότι είχε δει όραμα στον ουρανό με
το σχήμα του Σταυρού, που σχηματιζόταν από ακτίνες φωτός
και έγραφε «Εν τούο Νίκα», οπότε κέρδισε την εύνοια των
κρυπτο – χριστιανών στρατιωτών του, οι οποίοι πολέμησαν με
αυτοθυσία και ο Κων\νος νίκησε!!
Οι περισσότεροι λαοί της Μεσογείου και της Μ. Ασίας
για 400 χρόνια πίστευαν κρυφά στο Μιθραϊσμό, την θρησκεία
του Μίθρα, του γιου του θεού των Περσών Αχούρα Μάζντα,
και ο Κωνσταντίνος καθώς και η μητέρα του ήταν Μιθραϊστές
και ο ίδιος ήταν αρχιερέας του Μίθρα και έφερε τον τίτλο του
ανίκητου Ήλιου, μιμούμενος τον Απόλλωνα!!
Το 313 συμφώνησε με τον αυτοκράτορα Λικίνιο επίσης
Αλβανό, ο οποίος ήταν και γαμπρός του Κωνστντίνου, γιατί
είχε νυμφευτεί την αδελφή του, να υπογράψουν το «Διάταγμα
των Μεδιολάνων» στο σημερινό Μιλάνο, που ήταν σύμφωνο
ανεξιθρησκείας και θρησκευτικής ελευθερίας για ολόκληρη
την Ρωμαϊκή αυτοκτατορία, οπότε ο αυτοκράτορας Γαλέριος

Το 330 μ.Χ. στα ευρωπαϊκά παράλια των στενών του Βοσπόρου, πάνω στην πόλη-κράτος της αποικίας των Μεγαρέων
που λεγόταν Βυζάντιο, από το όνομα του βασιλιά της Βύζαντα, πάνω σε επτά λόγους, έκτισε ο Κων\νος την Νέα Ρώμη,
της οποίας το όνομα διατηρείται μέχρι σήμερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο!!
Η θέση της καινούργιας πόλης ήταν στρατηγική και ένωνε
Ευρώπη, Ασία, Εύξεινο Πόντο, με πρόσβαση στο Αιγαίο και στη
Μεσόγειο, ενώ με την Εγνατία οδό είχε εύκολη πρόσβαση στη
Ρώμη και ο Κεράτιος κόλπος, που έφτανε τα 7 χλμ. μήκος αποτελούσε το μεγαλύτερο λιμάνι του τότε γνωστού κόσμου!!
Έλληνες τεχνίτες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, και χιλιάδες
εργάτες, δούλεψαν σκληρά έξι χρόνια για την κατασκευή της
Νέας Ρώμης, που έγινε υπέρλαμπρη, διακοσμημένη με όλα τα
ελληνικά αριστουργήματα, τα οποία βιαίως αρπάχθηκαν και
πολλά καταστράφηκαν, από διάφορες ελληνικές πόλεις και
από την κατεδάφιση των ιερών ελληνικών Ναών, αφού αναγνώρισε ο Κωνσταντίνος επίσημη θρησκεία του κράτους τον
Χριστιανισμό, τον οποίο χρησιμοποίησε σαν το κυριότερο όπλο
του για την κυριαρχία του, και κήρυξε κάθε τι ελληνικό υπό

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

διωγμό, ακόμα και το όνομα «Έλληνας» είχε αντικατασταθεί
με το όνομα «Ρωμιός», ενώ κατηγορούσαν τους Έλληνες, που
ήταν οι πρώτοι Μονοθεϊστές, σαν ειδωλολάτρες και παγανιστές και τους αποκαλούσαν Εθνικούς!!
Ο Κων\νος απόλυτος εξουσιαστής, πατώντας στις ψυχές
εκατομμυρίων δολοφονημένων ανθρώπων, είχε την πλήρη
υποστήριξη του Χριστιανικού ιερατείου, του οποίου εξυπηρετούσε όλες τις επιθυμίες, όπως το διωγμό κάθε Χριστιανικής
αίρεσης και μάλιστα της σπουδαιότερης του Αρειανισμού, με
την σύγκληση της Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βιθυνίας, βάζοντας τάξη στις διαφορές των Χριστιανών και ειρήνη
στην Εκκλησία!
Η Νέα Ρώμη είχε μεγάλους δρόμους, πλατείες, λουτρά,
υδραγωγεία, κρήνες (βρύσες), δημόσια κτήρια και τα μοναδικά
σε πλούτο ανάκτορα, αλλά και πολλές χριστιανικές εκκλησίες,
όπως την Αγία Ειρήνη, τους Αγίους Αποστόλους και την Αγία
Σοφία, η οποία κάηκε δύο φορές μέχρι που ξανακτίστηκε από
τον αυτ|ρα, Σλαβικής καταγωγή, Ουπράβδα Πέτρο Σαββάτιο
τον γνωστό με το όνομα Ιουστινιανό!!
Τα εγκαίνια έγιναν στις 11 Μαϊου του 330 μ.Χ., με χριστιανική λιτανεία του Κων|νου, αν και δεν ήταν χριστιανός και
μόνο τον τελευταίο χρόνο της ζωής του βαφτίστηκε με την
υπόσχεση ότι η Εκκλησία θα συγχωρούσε το πλήθος των εγκλημάτων του ακόμα και των γιων του και της 12χρονης τελευταίας γυναίκας του της Φαύστας, που την έπνιξε ό ίδιος
μέσα στο χαμάμ, και θα τον αναγνώριζε Άγιο και ισαπόστολο
μαζί με την μητέρα του!!
Σταδιακά το ελληνικό πνεύμα έγινε η κινητήρια δύναμη σε
κάθε πολιτιστικό στοιχείο της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας καθώς και η ελληνική γλώσσα, με κάποιες μετατροπές
ιδίως στη γραφή, ενώ η ελληνική συνείδηση συνυπήρχε σε μια
ιδιόμορφη κατάσταση τεχνητού υπνωτισμού, συνυφασμένη με
την διοικητική κληρονομιά της Ρωαϊκης αυτ|ρίας και την υποχρεωτική επιβολή του Χριστιανισμού!!
Το όνομα της Νέας Ρώμης άλλαξε σε Κωνσταντινούπολη
πολλούς αιώνες αργότερα, ενώ η λέξη Βυζάντιο, αναφέρθηκε
για πρώτη φορά το 1557 από τον ιστορικό Ιερώνυμο Βολφ και
από τότε επικράτησε αυτός ο όρος μέχρι σήμερα, με γενίκευση στην ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτ|ρίας, η
οποία κλυδωνίστηκε από πολλές κυβερνητικές ίντριγκες, πολέμους και καταστροφές, σε ένα θεοκρατικό Χριστιανικό καθεστώς, μέχρι την υποδούλωσή της από τους Οθωμανούς,
αλλά πάντα το κυρίαρχο στοιχείο το κατείχαν οι σκλαβωμένοι
Έλληνες!!
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Ειδήσεις για όλους
Απάτες σεξουαλικού εκβιασμού (sextortion)
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μπορεί να έχει συμβεί και σε εσάς στο παρελθόν. Ίσως
έχετε λάβει αυτό το ανώνυμο email που περιγράφει πώς
έχει παραβιαστεί ο υπολογιστής σας και πώς ο εισβολέας έχει πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης και
της web κάμερας σας. Ο απατεώνας ισχυρίζεται ότι έχει
καταγράψει επισκέψεις σε ιστότοπους πορνό και έχει
βιντεοσκοπήσεις με εσάς ενώ αυτοικανοποιήστε. Αν δεν
πληρώσετε, ο απατεώνας θα στείλει αυτές τις βιντεοσκοπήσεις στους φίλους και στην οικογένεια σας, καθώς
έχει πρόσβαση και στη λίστα των επαφών σας. Ο απατεώνας απαιτεί να πληρωθεί σε Bitcoin, επειδή είναι δύσκολο να εντοπιστεί και το ποσό είναι συνήθως περίπου
στα 1500 δολάρια – αρκετά χαμηλό ώστε πολλοί άνθρωποι θα το πληρώσουν χωρίς δισταγμό.
Μερικά στατιστικά: έχουν παραβιαστεί περισσότερα από
14 δισεκατομμύρια αρχεία προσωπικών δεδομένων από
το 2013. Αυτός ο θησαυρός των προσωπικών πληροφοριών, που τώρα είναι εύκολα διαθέσιμος σε απατεώνες,
τους επιτρέπει να προχωρούν σε εκβιασμούς που φαίνονται απίστευτα ρεαλιστικοί. Σίγουρα ο σεξουαλικός
εκβιασμός είναι τρομακτικός αν σκεφτούμε πως κάποιος
έχει πρόσβαση στην κάμερα μας και παρακολουθεί όλα
όσα κάνουμε.
Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι απειλές
του σεξουαλικού εκβιασμού είναι κενές, αλλά οι προσωπικές λεπτομέρειες σε αυτές τις απειλές έχουν φτάσει σε
ένα εντελώς νέο επίπεδο. Εάν ο απατεώνας παρουσιάσει
πληροφορίες όπως email, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις, παλιούς κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς κοινωνικής
ασφάλισης ή τμήμα μιας προσωπικής λίστας επαφών, ο
φόβος και η αληθοφάνεια που δημιουργούνται είναι αρκετοί
για να ωθήσουν πολλούς ανθρώπους να πληρώσουν τα
λύτρα και να μη διακινδυνεύσουν να έρθουν αντιμέτωποι
με ένα εφιαλτικό σενάριο.
Οι απάτες σεξουαλικού εκβιασμού εκτελούνται συνήθως
μαζικά και έτσι εκατομμύρια άνθρωποι στοχεύονται καθημερινά. Τα ποσοστά επιτυχίας ποικίλλουν ανάλογα με
τον αριθμό των προσωπικών πληροφοριών που διατίθενται από τα αρχεία που έχουν κλαπεί / παραβιαστεί προηγουμένως. Για παράδειγμα, ένας απατεώνας μπορεί να
διαθέτει ένα χρυσωρυχείο πληροφοριών από την παραβίαση της ιστοσελίδας Ashley Madison το 2015, κατά την
οποία περισσότερα από 300 GB προσωπικών δεδομένων
έπεσαν στα χέρια των hackers, συμπεριλαμβανομένων
των πραγματικών ονομάτων των χρηστών, των τραπεζικών δεδομένων, των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες
και ακόμη και των μυστικών σεξουαλικών φαντασιώσεων. Όχι μόνο ήταν μια τεράστια λίστα ατόμων που επιδιώκουν να εμπλακούν κρυφά σε απιστία, αλλά η
οικειότητα των πληροφοριών κάνει την απάτη να φαίνεται πιο προσωπική.

Πώς να τις διαχειριστούμε
3 συμβουλές για να εντοπίσουμε μια απάτη σεξουαλικού εκβιασμού
Οι περισσότερες απάτες σεξουαλικού εκβιασμού αποτελούν κενές απειλές. Ακολουθούν τρεις λόγοι για τους
οποίους δεν πρέπει να ανησυχείτε:
― Παρόλο που το email εξαπάτησης πιθανότατα περιέχει κάποιους τύπους προσωπικών πληροφοριών, δεν
υπάρχουν λεπτομέρειες για τους ιστότοπους που φέρεται πως έχετε επισκεφτεί.
― Ο απατεώνας δεν περιλαμβάνει κανένα πραγματικό
παράδειγμα των ενοχλητικών «αποδεικτικών στοιχείων»

που ισχυρίζεται ότι κατέχει, καθώς αν αυτό ήταν αλήθεια, σίγουρα θα τα χρησιμοποιούσε για να εδραιώσει
τις απειλές του και πιθανότατα να χρέωνε πολύ υψηλότερα ποσά.
― Τα επείγοντα αιτήματα πληρωμής είναι συνήθως απόδειξη ότι η απάτη εκτελέστηκε σε μεγάλη κλίμακα, αυξάνοντας τις πιθανότητες διεξαγωγής ερευνών, οπότε
οι απατεώνες θέλουν να εξαφανιστούν.

11 τρόποι για να προστατευτούμε
Ας δούμε τι μπορείτε να κάνουμε για να προστατευθούμε
από τις απάτες σεξουαλικού εκβιασμού (sextortion):
3 Αντιγράψτε μια σειρά κειμένου από το email εξαπάτησης, επικολλήστε το στην Google και κάντε μια γρήγορη
αναζήτηση. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να σας δείξουν
εάν άλλοι αντιμετώπισαν την ίδια απάτη.
3 Ποτέ μην στέλνετε εικόνες / βίντεο του εαυτού σας
σε κανέναν. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υποκλαπούν, να χακάρουν την συσκευή σας ή του παραλήπτη
και μερικές φορές οι ανθρώπινες σχέσεις μπορεί να μην
πάνε τόσο καλά όσο θα θέλαμε, αφήνοντας τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον με τον οποίο δεν είστε
πλέον φίλοι ή δεν εμπιστεύεστε...
3 Μην απαντήσετε καθόλου στο email, αντιθέτως σας
προτείνουμε να το διαγράψετε αμέσως.
3 Μην ανοίγετε ποτέ ανεπιθύμητα συνημμένα και μην
κάνετε κλικ σε συνδέσμους email από άτομα που δεν

γνωρίζετε. Το άνοιγμα ενός συνημμένου μπορεί να κατεβάσει κακόβουλο λογισμικό που σας εκθέτει σε διάφορες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και κάνοντας κλικ
σε έναν σύνδεσμο μπορεί να σας οδηγήσει σε έναν κακόβουλο ιστότοπο που έχει σχεδιαστεί για να μεταδίδει
κακόβουλο λογισμικό ή να σας εξαπατήσει να παρέχετε
τα προσωπικά σας διαπιστευτήρια πρόσβασης.
3 Να έχετε πάντα ενεργό και ενημερωμένο λογισμικό
προστασίας από ιούς / κακόβουλο λογισμικό στο σύστημα του υπολογιστή σας ή στην κινητή συσκευή σας.
3 Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης (τουλάχιστον 12 χαρακτήρες), ένα μείγμα κεφαλαίων και
πεζών γραμμάτων και αριθμών που περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα (π.χ.! @ & $% #?) τους
οποίους θα πρέπει να αλλάζετε συχνά. Η χρήση ενός
διαχειριστή κωδικών πρόσβασης για ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης είναι πάντα μια καλή ιδέα.
3 Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο ή πολλών
παραγόντων όπου αυτό είναι δυνατόν στους προσωπικούς σας λογαριασμούς.
3 Ποτέ μη στέλνετε χρήματα (ή δωροκάρτες, ή Bitcoin,
ή τραπεζικά εμβάσματα) στους απατεώνες.
3 Εξετάστε το ενδεχόμενο να αποσυνδέσετε την web
κάμερα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή να καλύψετε το
φακό με ένα κάλυμμα.
3 Προσοχή κατά την περιήγηση σε “δωρεάν” ιστότοπους
πορνογραφίας, ειδικά από συνδέσμους που λαμβάνονται
από ανεπιθύμητα email. Ορισμένοι έχουν σχεδιαστεί για
να μεταδίδουν κακόβουλο λογισμικό ή / και να παρακολουθούν τις ενέργειες σας στον Η/Υ σας, δίνοντας ενδεχομένως σε έναν εισβολέα πραγματικές πληροφορίες
για να προβεί σε απειλές σεξουαλικού εκβιασμού.
3 Ελέγξτε εάν το email σας έχει παραβιαστεί σε προηγούμενη παραβίαση δεδομένων κάνοντας κλικ σ’ αυτό
το σύνδεσμο: https://haveibeenpwned.com/
Πηγή άρθρου : secnews.gr

Αποστάγματα facebook...
3 Σε περίπτωση πνιγμού καλέστε...
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ
στον Κυριάκο Μητσοτάκη
και σ’ όλη την Ελληνική Βουλή

ΔΕΚΤΗ Η

Τροπολογία του Γιώργου Βλάχου
για αναστολή της εκδίκασης για τις

Κύριε Μητσοτάκη, βγες από την τρούπα όπου κρύβεσαι.
Πέτα το μαντήλι με το οποίο δέσαν το στόμα σου οι «καλοί σου φίλοι», οι εχθροί
της Ελλάδος.
Πέτα τη μάσκα για τα «πολλά προβλήματα» (Κορωνοϊός, ο τρελός με το τσεκούρι, κ.α.) και πες την αλήθεια στον ελληνικό Λαό. Ξεσήκωσε τον ελληνικό
τύπο να την βροντοφωνάξει.
Άκου την Αρβελέρ: «Η μετατροπή της Αγια-Σοφιάς σε
τζαμί, αποτελεί τη δεύτερη Άλωση της Πόλης!». Άκουσε
τους δίκαιους και πολιτισμένους του Κόσμου. Υπάρχουν
πολλοί! Γίνε φωτιά και τσεκούρι στους δήθεν φίλους και
«Συμμάχους» που μαζί με το μωροφιλόδοξο, άξεστο Ερντογάν, επιθυμούν -στα μουλωχτά μάλιστα- να σύρουν την
Ελλάδα σε μια πρωτόγνωρα μεγάλη ταπείνωση.
Ζήτησέ τους να του επιβάλουν κυρώσεις για τα ώς τώρα
εγκλήματά του, και για τις νέες απειλές του. Μήνυσέ του Σήμερα Αντίμετρα,
προτού κάνει το πρώτο βήμα (για το οποίο, να’σαι σίγουρος, θ’ακολουθήσουν κι
άλλα). Δήλωσέ του Σήμερα, προληπτικά, πως αν προχωρήσει την Παρασκευή,
να ξέρει ότι την ίδια μέρα όλα τα τζαμιά στην Ελλάδα θα κλείσουν! Και να το
κάνεις όμως!
Μη φοβάσαι! Ο ελληνικός Λαός είναι εδώ! Ενωμένος, δυνατός, μαζί σου, και
μ’όλη την Ελληνική Βουλή που πρέπει να πείσεις.
Διαφορετικά … πες του Τσίπρα, να ζητήσει μια ακόμα γραβάτα από τον Ζάεφ,
για σένα, να σας βρίσκεται! Αν κάποτε ανανήψετε, να κρεμαστείτε κι οι Δυό από
το δέντρο της προδοσίας του Ιούδα.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
Φίλος σου που αγωνιά

ιδιοκτησίες στη Σαρωνίδα και Λαύριο
Γραφαμε στο προηγούμενο φύλλο για την αναστολή της εκδίκασης των ενστάσεων του Κτηματολογίου ( έως τις 30 Σεπτεμβρίου) για ακίνητα που ανήκουν
στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, που είχε καταθέσει με με τροπολογία ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής
Γιώργος Βλάχος, στο νομοσχέδιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος για την
«Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης».
Οπως μας ενημέρωσε Δεκτή έκανε
στη Βουλή, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης την τροπολογία δίνοντας παράταση έως τις 30
Σεπτεμβρίου, της εκδίκασης των ενστάσεων του Κτηματολογίου για ακίνητα που ανήκουν στους Δήμους
Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.
Ο Γ. Βλάχος τόνισε ότι «την οριστική
λύση οφείλει να τη δώσει, όπως έχει
δεσμευτεί το Υπουργείο Οικονομικών
έως τις 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να σταματήσει οριστικά η ταλαιπωρία των
πολιτών».
Ο κ. Χατζηδάκης στην τοποθέτησή του έκανε λόγο για «παραλογισμό του δημοσίου το οποίο διεκδικεί νόμιμα κτηθείσες ιδιοκτησίες συμπολιτών μας», αποδέχτηκε την τροπολογία του Βουλευτή και εξέφρασε την ελπίδα να τελειώσει
σύντομα το θέμα.

Ξηλώνονται διαφημιστικές πινακίδες
στη Λεωφόρο Μαραθώνος
Με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη αφαιρούνται παράνομα διαφημιστικά πανό που είχαν τοποθετηθεί στη Λ. Μαραθώνος. Η διαδικασία ξεκίνησε ήδη
απο την Πέμπτη 23.7.20, επί της Λ. Μαραθώνος στον
Δήμο Νέας Μάκρης.
Με αφορμή τα νέα κρούσματα παράνομης τοποθέτησης διαφημιστικών, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε «Δεν θα γίνει ανεκτή καμία
παραβατικότητα επί των οδών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. Θα προχωρούμε άμεσα στην αφαίρεση οποιωνδήποτε πανό, διαφημιστικών κτλ. που
τοποθετούνται επί των ιστών ηλεκτροφωτισμού προκαλώντας πρόβλημα στην ορατότητα των οδηγών και
στην οδική ασφάλεια αυτών.
Μία ασφαλής, καθαρότερη και ομορφότερη Αττική για
τους κατοίκους της είναι ο πρωτεύον και κυριότερος
στόχος μας. Οι παραβάτες θα είναι υποχρεωμένοι να
υποστούν τις νομικές συνέπειες.»

«Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής»
Ανακοίνωση ΚΔΑΠ της
ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας
Ξεκίνησε την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη Δράση
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., που αφορά στα ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠ μεΑ, για το σχολικό έτος 2020-2021.
Οι μητέρες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε
αυτή τη δράση και να έχουν προτεραιότητα τα παιδιά τους στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ του δήμου, μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr) και
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την απαιτούμενη αίτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κ.Δ.ΑΠ. Καρελλά (21 χ.λ.μ. Λεωφόρου Λαυρίου) στο τηλέφωνο 210-6028961.
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“Η γενιά του brain drain είναι στο χέρι μας
να γίνει η γενιά της νέας ελληνικής επιτυχίας”
Στις ευκαιρίες που ανοίγει η διαχείριση της κρίσης του Covid19
στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρι
κάκος σε παρέμβασή του στο συνέδριο του Economist, με θέμα:
«The Silver Tsunami».
Aνέφερε ότι δημιουργείται μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα
να μετατρέψει το brain drain σε brain gain και οι εκατοντάδες χι
λιάδες νέοι που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα μας τα προηγού
μενα 1015 χρόνια, να επιστρέψουν και να γίνουν η γενιά της
νέας ελληνικής επιτυχίας.
Ο Τ. Θεοδωρικάκος κατέθεσε έξι προτάσεις για τις ευκαιρίες που
δημιουργούνται για τη χώρα μας από την επιτυχή διαχείριση της
κρίσης, καθώς παγκοσμίως θεωρείται μια ασφαλής χώρα. Ευκαι
ρίες, οι οποίες στηρίζονται κυρίως στην προσέλκυση πολιτών
από την Ευρώπη και απ’ όλο τον κόσμο για μόνιμη εγκατάσταση
στην Ελλάδα, αξιοποιώντας είτε την τηλεργασία είτε για να πε
ράσουν το υπόλοιπο της ζωής τους.
Καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση του αισθήματος
ασφάλειας ο υπουργός Εσωτερικών θεωρεί την ενίσχυση των
κοινωνικών δομών των Δήμων, την εμπλοκή της Αυτοδιοίκησης
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την ανασυγκρότηση του
παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Αλλά ας δούμε τίς έξι ιδέες για μετατροπή
της κρίσης σε ευκαρίες
Υπογραμμίζω ως πρώτο και βασικό στοιχείο, ότι αν στην Ελλάδα
δεν είχαμε πάρει τα μέτρα που όλοι βιώσαμε και τα οποία ο ελ
ληνικός λαός αντιμετώπισε με μεγάλη ωριμότητα και το πολιτικό
σύστημα επίσης με υπευθυνότητα, η χώρα θα μπορούσε να έχει
οδηγηθεί σε μια κοινωνική, εθνική, οικονομική και πολιτική κα
ταστροφή κατά κυριολεξία.
Η Ελλάδα, σε καμία περίπτωση, δεν θα μπορούσε να αντέξει

αυτό που συνέβη στις περισσότερες χώρες του Δυτικού κό
σμου. Πιστεύω όμως, ότι η καραντίνα και η πανδημία επέφεραν
σημαντικές μεταβολές στις κοινωνικές αντιλήψεις, αλλά και στην
ικανότητα του κράτους να αλλάζει και να διαχειρίζεται κρίσεις
και να διαχειρίζεται τις προοπτικές της χώρας για ένα καλύτερο
αύριο.
Όλα αυτά θεωρώ ότι οδηγούν από την πανδημία του κορωνοϊού
στην Ελλάδα και σε ευκαιρίες. Και κατά την γνώμη μου η κρίσιμη
πρόκληση είναι πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την κρίση της
πανδημίας του κορωνοϊού, σε καταλύτη για το καλό και το νέο
πρόσωπο της αυριανής Ελλάδας. Βρισκόμαστε μπροστά σε
αυτήν την πρόκληση, η οποία συνδέεται με τη δημογραφική εξέ
λιξη και τα χαρακτηριστικά της χώρας και πάνω σε αυτό παρου
σιάζω τελείως συνοπτικά έξι ιδέες, για να ολοκληρώσω αυτήν
την τοποθέτηση:
1. Η πρώτη ιδέα είναι ότι έχουμε μπροστά μας μία μεγάλη ευ
καιρία, μέσα από μία οργανωμένη καμπάνια να φέρουμε πίσω
στην Ελλάδα δημιουργικές και δυναμικές ηλικίες Ελλήνων που
έφυγαν από τη χώρα, τα τελευταία 1015 χρόνια για λόγους
επαγγελματικούς ή σπουδών, κυρίως, προς τις Δυτικές χώρες της
Ευρώπης και τις ΗΠΑ. Τα Ελληνόπουλα αυτά, έφυγαν από μία
χώρα που δεν τους έδινε ευκαιρίες και την θεωρούσαν τελείως
αναξιοκρατική και αποτυχημένη, ενώ τώρα μπορούν να επιστρέ
ψουν σε μία χώρα για την οποία μπορούν να νιώθουν υπερήφα
νοι, διότι στις πιο δύσκολες συνθήκες της ανθρωπότητας
απεδείχθη θετικό πρότυπο και χρησιμοποιεί αυτήν την επιτυχία
της για να αλλάξει περαιτέρω, να εκσυγχρονιστεί, να κάνει γρή
γορα τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να γίνει αξιοκρατική και
ελκυστική. Είναι στο χέρι μας, η γενιά του brain drain να έρθει
και να γίνει η γενιά της νέας ελληνικής επιτυχίας.
2. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ξανά η χώρα, που θα προσελκύσει
τους Έλληνες όλων των ηλικιών, διότι οι Έλληνες που ζουν, για
παράδειγμα, στις ΗΠΑ και είναι εκεί 4050 χρόνια, ίσως για

Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Εσωτερικών
πρώτη φορά, ζώντας στην υπερδύναμη του πλανήτη, αισθάνον
ται μέγιστη ανασφάλεια. Ενώ γνωρίζουν ότι ζώντας στην Ελλάδα
και έχοντας, μάλιστα, διασφαλισμένα εισοδήματα, είτε διότι θα
μπορούν να εργάζονται με τηλεργασία από την Ελλάδα είτε γιατί
μπορούν να εισπράξουν τις συντάξεις τους από τη χώρα στην
οποία σήμερα βρίσκονται, αλλά να έρθουν να περάσουν τα επό
μενα χρόνια της ζωής τους στον ασφαλή τόπο της καταγωγής
τους, είναι μία μεγάλη πρόκληση για όλους μας.
3. Όλα αυτά ισχύουν, ασφαλώς, και για όλους τους Ευρωπαί
ους πολίτες, αλλά και για όσους δεν είναι Ευρωπαίοι. Έχω πρό
σφατα στην μνήμη μου τον πατέρα του Άγγλου πρωθυπουργού,
ο οποίος διήνυσε την Ευρωπαϊκή Ήπειρο με το αυτοκίνητο για
να έρθει στην ασφαλέστερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Δεν
αναφέρομαι σε τουριστικές ροές, αναφέρομαι στη δυνατότητα
μόνιμης εγκατάστασης για τα τελευταία 2030 χρόνια ζωής των
ανθρώπων. Αφού έχουν εξαντλήσει ένα βασικό τμήμα της παρα
γωγικής και δημιουργικής τους δραστηριότητας, να έρθουν και
να ζήσουν στη χώρα, η οποία αποδείχτηκε ότι είναι η πιο ασφα
λής.
4. Υπάρχει απόλυτη αναγκαιότητα επέκτασης και θεσμοθέτη
σης της τηλεργασίας. Ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας, που μπο
ρεί να δώσει τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια των εργαζομένων
να τεκνοποιήσουν και να μεγαλώσουν οι ίδιοι τα παιδιά τους.
Ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας που συνδέεται, επίσης, με τη
δημογραφική εξέλιξη, θέμα για το οποίο ως υπουργός Εσωτερι
κών έχω δεσμευτεί ότι τους επόμενους 6 μήνες θα θεσμοθετή
σουμε είναι η τηλεργασία. Δεν βιαστήκαμε να το κάνουμε. Το
δίμηνο της καραντίνας έγινε πράξη σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος
αυτός εργασίας για το ελληνικό δημόσιο, αλλά δεν θέλουμε να
το κάνουμε βεβιασμένα.
5. Η κρίση ανέδειξε την Αυτοδιοίκηση ως παράγοντα κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης. Το τοπικό είναι πιο αποτελεσματικό
σε αυτόν τον τομέα. Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε
τους Δήμους και τις Περιφέρειες στη στήριξη των πιο αδύναμων
κοινωνικών ομάδων, μέσα από την αναβάθμιση προγραμμάτων,
όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» και το «Πρόληψη στο Σπίτι». Είναι
απολύτως βέβαιο, ότι για να μπορέσουν τα προηγούμενα να
είναι λειτουργικά, η χώρα έχει ανάγκη από ένα νέο Εθνικό Σύ
στημα Υγείας. Θέλω να υπογραμμίσω ότι έχει έρθει η ώρα, η Αυ
τοδιοίκηση να εμπλακεί αποτελεσματικά στον τομέα της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην οποία η Ελλάδα έχει
μείνει πάρα πολύ πίσω. Και είμαστε αποφασισμένοι το επόμενο
διάστημα, δίπλα στην ψηφιακή μεταρρύθμιση, να κάνουμε
πράξη τη θεσμική μεταρρύθμιση που θα δώσει τέτοιου είδους
αρμοδιότητες στην Αυτοδιοίκηση.
6. Τέλος, η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα είναι να ανασυγ
κροτήσει το παραγωγικό της μοντέλο. Τα χρήματα, από τη Σύ
νοδο Κορυφής, χωρίς καμία αμφιβολία αποτελούν εθνική
επιτυχία και μία πολύ μεγάλη ευκαιρία και θετική πρόκληση
για την Ελλάδα. Το ποσό των 19 δισ. ευρώ που είναι οι επιχορη
γήσεις, είναι σχεδόν 10% του ελληνικού ΑΕΠ. Άρα, πρόκειται για
μία πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Μεγάλη ευκαιρία για νέες
προτεραιότητες, για νέες επιλογές, για ισχυρή ανάπτυξη της κυ
κλικής οικονομίας, για μία σύγχρονη εκδοχή ανάπτυξης του πρω
τογενούς τομέα και της μεταποίησης. Πράγματα, που η ελληνική
οικονομία τα έχει ανάγκη, δίπλα βέβαια στις παραδοσιακές μορ
φές οικονομικής δραστηριότητας.
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“Πεζόδρομος” τα ΣαββατοΚύριακα
o κεντρικός δρόμος της Κερατέας
Από το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020, ξεκίνησε η υλοποίηση της πεζοδρόμησης του
κεντρικού δρόμου της Κερατέας προκειμένου να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα,
στη βάση της υπ. αριθ. 10/6-2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Λαυρεωτικής.
Η απόφαση αφορά την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος στο Δήμο, που επλήγησαν εξαιτίας του κορωνοιού, και να απολαύσουν οι πεζοί τη βόλτα τους σε ένα δρόμο ελεύθερο από οχήματα.
Συγκεκριμένα, ο κεντρικός οδικός άξονας της Κερατέας (Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου),
από τις κάθετες οδούς Φειδίου έως και Περικλέους, θα είναι κλειστός κάθε Σάββατο
και Κυριακή από τις 21:00 έως το κλείσιμο των καταστημάτων ώστε να αποδοθεί
χώρος στους πεζούς και στα καταστήματα και να βελτιωθούν παράλληλα οι συνθήκες
του οδικού περιβάλλοντος από πλευράς ρύπανσης, θορύβου και ασφαλείας.
Επισημαίνεται ότι θα τοποθετηθούν όλα τα κατάλληλα μέσα σήμανσης και ασφάλειας και με την μέριμνα του Δήμου θα γίνεται το κλείσιμο και το άνοιγμα των
δρόμων, καθώς και η εποπτεία της όλης εφαρμογής.

Πρώτη Συνάντηση Τοπικών Ερευνητών των Μεσογείων
Την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 στον κήπο του Ελληνικού
Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού (ΕΚΤ&Π), πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση των τοπικών ερευνητών για την
περιοχή των Μεσογείων με την παρουσία μόνο με των εισηγητών.
Η Βάσω Κιούση, πρόεδρος του ΕΚΤ&Π, καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στα 20 χρόνια δημιουργίας και στους στόχους του ΕΚΤ&Π μεταξύ των
οποίων είναι και η τοπική ιστορία.
Στη συνέχεια ο Γιάννης Γ. Λυμπέρης, Δρ. Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμολόγος, αντιπρόεδρος του ΕΚΤ&Π, μίλησε για τον σκοπό και τους στόχους της συνάντησης:
• Η προβολή του έργου κάθε ερευνητή
• Η προβολή χαρακτηριστικών στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού και της τοπικής ιστορίας κάθε περιοχής.
• Η ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της λαογραφίας
και της τοπικής ιστορίας στην περιοχή των Μεσογείων.
Οι εισηγητές ήταν: Δημήτρης Ράπτης (Κερατέα), Γιάννης
Πρόφης (Κορωπί), Βάσω Κιούση (Κορωπί), Αγγελική
Τσεβά (Κορωπί), Σοφία Γκλιάτη-Χασιώτη (Μαρκόπουλο),
Κώστας Ρομποτής (Παλλήνη), Μαρία Παπαχρήστου και
Βασιλική Αγγέλου του συλλόγου «Οι Φίλοι της Γνώσης»
(Σπάτα), οι οποίοι παρουσίασαν τη δουλειά τους και στο
τέλος έγινε ανταλλαγή απόψεων γύρω από τον τρόπο
έρευνας, τις δυσκολίες
που συναντά κάθε
ερευνητής/ερευνήτρια, τι πιστεύουν για το μέλλον αλλά
και προτάσεις για έρευνα.

Επίσης, κείμενα σχετικά με την συνάντηση έστειλαν οι
Σπύρος Ανδρίκος (Γλυκά Νερά), Κατερίνα Μερκούρη (Καλύβια), Ντάνια Ανδρέου (Παιανία), Αλέξανδρος Καφφέζας
(Πικέρμι) και Αλίκη Τζάθα (Κορωπί).
Η 1η αυτή συνάντηση ελπίζουν να αποτελέσει την αρχή
μιας σειράς συναντήσεων που θα γίνουν θεσμός και θα
ενώσουν όλο το ανθρώπινο δυναμικό που ενδιαφέρεται

για τον πολιτισμό της περιοχής, κάτι που και σε εμάς
ακούγεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
Το υλικό των εισηγητών και το περιεχόμενο της συνάντησης θα εκδοθεί με μορφή πρακτικών και θα διανεμηθεί.
Παραβρέθηκαν η Γραμματέας του ΕΚΤ&Π Αγγελική Μαρκαντώνη και η Ταμίας Άντζυ Χούντα, η οποία κάλυψε φωτογραφικά την εκδήλωση.
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Το μεγάλο μας Ευρωτσίρκο
από το
Νίκο Ιγγλέση*

να πληρώνονται τα ομόλογα που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα όπως και οι άλλες χώρες
της ΕΕ, μέσω των αυξημένων καταβολών στον προϋπολογισμό, θα επιστρέψουν τις δήθεν δωρεάν «επιχορηγήσεις».
Πραγματικές επιχορηγήσεις θα υπήρχαν αν η ΕΚΤ
προχωρούσε στην έκδοση νέου χρήματος το οποίο
θα δινόταν κατευθείαν ή μέσω της Κομισιόν στα
κράτη-μέλη, ανάλογα με τις ανάγκες τους, χωρίς
απαίτηση επιστροφής. Αυτό όμως δεν μπορεί να το
κάνει η ΕΚΤ γιατί απαγορεύεται από τη Συνθήκη δημιουργίας του Ευρωσυστήματος. Η ΕΚΤ εκδίδει νέο
χρήμα, αλλά αυτό κατευθύνεται αποκλειστικά στη
δευτερογενή αγορά ομολόγων, όπου αγοράζει κρα-

για να λάβει μια χώρα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένα σχέδια που
θα εγκριθούν από την Κομισιόν αν εναρμονίζονται με
τις δικές της επιλογές και στόχους. Στη συνέχεια θα
πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με
ενισχυμένη πλειοψηφία. Τέτοιες επιλογές είναι η
«Πράσινη Συμφωνία» και η «Ψηφιοποίηση».
Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι οι επενδύσεις σε
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η Ελλάδα, δηλαδή, πρέπει να κλείσει τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη και να εισάγει ανεμογεννήτριες
από τη Γερμανία και τη Δανία. Αυτό το πρόγραμμα θα
χρηματοδοτηθεί. Αντίθετα, προγράμματα για ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και της βιομηχανίας
δεν πρόκειται να εγκριθούν γιατί δεν αποτελούν προτεραιότητες της Ένωσης. Υπάρχει υπερπαραγωγή
στις χώρες του Βορρά.

Μετά από ατέλειωτες διαβουλεύσεις και πέντε μέρες
διαπραγματεύσεων οι 27 ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν,
όπως συνήθως, σ’ έναν συμβιβασμό για την αντιμετώπιση της δραματικής ύφεσης που προκαλεί στις οικονομίες η πανδημία του κοροναϊού. Η Σύνοδος
Τα δάνεια και οι «επιχορηγήσεις» από την ΕΕ αποσκοΚορυφής της ΕΕ (17-21 Ιουλίου 2020) απέδειξε, για
πούν στην εδραίωση του νέου οικονομικού καταμεριπολλοστή φορά, τις αδυναμίες και τις αντιφάσεις της
σμού. Σ’ αυτόν η χώρα μας θα είναι προσανατολισμένη
Ένωσης λόγω του ότι τα κράτη-μέλη
στην παραγωγή ορισμένων μεσογειέχουν παραδώσει το σημαντικότερο
Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ απέδειξε, για πολλοστή ακών αγροτικών προϊόντων (λάδι,
τμήμα της εθνικής κυριαρχίας τους σε
φρούτα, ντομάτες κλπ), στον τουριφορά, τις αδυναμίες και τις αντιφάσεις της Ένωσης σμό και στις κατασκευές (οικοδομή)
ευρωπαϊκές υπερεθνικές δομές όπως η
Κομισιόν, η ΕΚΤ, ο ESM κ.α.
ως συμπληρωματική οικονομία της
Όλοι συμφώνησαν ότι οι οικονομίες των
κρατών-μελών πρέπει να ενισχυθούν μ’
ένα συνολικό πακέτο 750 δις ευρώ (Ταμείο Ανάκαμψης) αλλά μετά προέκυψαν
τα προβλήματα. Πού θα βρεθούν τα
χρήματα; Ποιος θα τα δανείσει και σε
ποιόν; Ποιος θα ελέγχει τα δάνεια; Πώς
τα κράτη θα χρησιμοποιήσουν τα δάνεια; Πότε θα επιστραφούν τα δάνεια;

λόγω του ότι τα κράτη-μέλη έχουν παραδώσει το σημαντικότερο τμήμα της εθνικής κυριαρχίας τους σε
ευρωπαϊκές υπερεθνικές δομές όπως η Κομισιόν

Οι χώρες του Νότου, από την άλλη
πλευρά, ελπίζουν ότι αυτά που θα
εισπράξουν θα είναι λίγο περισσότερα απ’ αυτά που θα πρέπει να
επιστρέψουν. Τη διαφορά θα την
επωμιστούν οι πλουσιότερες
χώρες του Βορρά. Αυτήν την αμοιβαιοποίηση του χρέους αλλά και
της εξάρτησης την αποκαλούν «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

Το πακέτο των 750 δις, για λόγους επικοινωνιακούς – προπαγανδιστικούς, χωρίστηκε αρχικά σε δύο κατηγορίες: 250
δις δάνεια και 500 δις επιχορηγήσεις.
Τελικά επήλθε συμβιβασμός και τα δάνεια ανήλθαν στα 360 δις και οι επιχορηγήσεις μειώθηκαν στα 390 δις. Τα
παιδία παίζει!
Επιχορήγηση είναι όταν κάποιος από τα
δικά του χρήματα δίνει ένα ποσόν σε
κάποιον άλλον και ο τελευταίος δεν
έχει την υποχρέωση να το επιστρέψει.
Αυτό δε συμβαίνει στην ΕΕ. Οι δήθεν
επιχορηγήσεις είναι και αυτές δανεικά με άλλο
όνομα, γιατί αυτός που θα τις δώσει, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, δεν έχει δικά της χρήματα, αλλά θα τα δανειστεί, με έκδοση ομολόγων, από τις «αγορές». Τα
ομόλογα όμως όταν λήξουν (ωριμάσουν) θα πρέπει
να αποπληρωθούν. Από πού θα αποπληρωθούν; Μα
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ τον οποίον χρηματοδοτούν όλα τα κράτη-μέλη της ή από νέους πανευρωπαϊκούς (μάλλον πράσινους) φόρους, που θα
πληρώνουν όλοι.
Στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης κάθε χώρα
καταβάλει ένα ποσό ανάλογα με το ΑΕΠ της, ένα ποσοστό επί του ΦΠΑ, τους δασμούς επί των εισαγωγών
κ.α. Αυτές οι καταβολές θα πρέπει να αυξηθούν για

Βόρειας Ευρώπης. Πρόκειται για
μια προοπτική απόλυτης οικονομικής και εθνικής εξάρτησης που θα
χρηματοδοτηθεί με δανεικά που
θα αποπληρώνουμε για δεκάδες
χρόνια.

Όλη αυτή η Ευρωβαβέλ οφείλεται
στο «στενό κορσέ» του ευρώ που
έχουν «φορέσει» και τους εμποδίζει να κινηθούν ελεύθερα με βάση
το οικονομικό και εθνικό συμφέρον
κάθε χώρας.
τικά, τραπεζικά και εταιρικά ομόλογα (πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης – QE) ή στην παροχή
ρευστότητας στις εμπορικές τράπεζες. Πρόκειται και
στις δύο περιπτώσεις για δανειακό χρήμα που επιστρέφεται αργότερα στην ΕΚΤ. Η ΕΚΤ είναι μια ανάπηρη, εκ γενετής, Κεντρική Τράπεζα, αφού δεν
μπορεί να δανείζει τις κυβερνήσεις, όπως κάνουν
όλες οι Κεντρικές Τράπεζες του κόσμου.
Γιατί όμως έγινε όλος αυτός ο ευρω-καβγάς; Η απάντηση είναι απλή. Αφού τα χρήματα από τις «αγορές»
είναι δανεικά και πρόκειται να επιστραφούν, οι χώρες
του Βορρά (Ολλανδία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία) θέλουν να ελέγχουν πού θα δαπανηθούν
ώστε να επωφεληθεί η δική τους οικονομία. Γι’ αυτό,

Υ.Γ. Το βέτο των χωρών του Βορρά, στην αρχική πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης, δείχνει
τη δυνατότητα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω παρόμοιου βέτο, να εξαναγκάσουν την
ΕΕ να επιβάλει αυστηρές οικονομικές, τουλάχιστον,
κυρώσεις στην επιθετική Τουρκία. Τώρα και όχι το Σεπτέμβριο που θα γίνει Ειδική Συνεδρία για να συζητηθεί η «Στρατηγική Σχέση» ΕΕ – Τουρκίας.
Πηγή : www.ellinikiantistasi.gr
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Πεζοδρομείται, προσωρινά, η oδός Αγ. Παντελεήμονος στη Βουλιαγμένη
τίθεται σε ισχύ από το Σάββατο 25 Ιουλίου
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφάσισε ο
Δήμος ΒΒΒ, στη Βουλιαγμένη «για αύξηση του χώρου
προς εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης», όπως σημειώνει
στο δ.τ.
Η πεζοδρόμηση περιλαμβάνει την απαγόρευση της
κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Αγ. Παντελεήμονος και τίθεται σε ισχύ από το Σάββατο 25 Ιουλίου,
στο τμήμα μεταξύ της εισόδου του Parking και της
οδού Ορφέως, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις
20:00 μμ έως 01:00 πμ, από Σάββατο στις 13:00 μμ
έως 1:00 πμ και από Κυριακή στις 13:00 μμ έως 1:00
πμ.
Το μέτρο θα έχει ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.

της οδού Ερμού, στο τμήμα μεταξύ της Λ. Ποσειδώνος και της Αγ. Παντελεήμονος σε έκταση 10 μέτρων.
Οι υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης ειδικών κατηγοριών εξακολουθούν να ισχύουν.

ρών προβλέπεται η τοποθέτηση προσωρινής κατάλληλης σήμανσης στην περιοχή και διαγράμμιση στο
χώρο του πάρκινγκ.

Αναλυτικά:
Η οδός Αγ. Παντελεήμονος θα κλείνει προσωρινά
στο τμήμα μεταξύ της εισόδου του Parking και της
οδού Ορφέως από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις
20:00 μμ έως 01:00 πμ του Σαββάτου, από Σάββατο
στις 13:00 μμ έως 1:00 πμ της Κυριακής και από Κυριακή στις 13:00 μμ έως 1:00 πμ της Δευτέρας.
Επί της οδού Αγ. Παντελεήμονος μεταξύ της εισόδου
του Parking και της οδού Ορφέως, και στο καθορισμένο ωράριο, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία κάθε
είδους μηχανοκίνητου οχήματος με εξαίρεση τις παρακάτω κατηγορίες.
Οχήματα Έκτακτης Ανάγκης
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες κατευθύνσεις των οδών.

Σε όλες τις οδούς και περιοχές ελεύθερες από ΙΧ, για
τα ποδήλατα, τα οχήματα έκτατης ανάγκης και τα
οχήματα ΑμεΑ το όριο ταχύτητας ορίζεται στα 20 χιλιόμετρα/ώρα.

Τροποποιείται η λειτουργία του υφιστάμενου υπαίθριου Parking με την είσοδο να γίνεται από την οδό
Αγ. Παντελεήμονος και την έξοδο από την οδό
Ερμού. Για την εξασφάλιση της τήρησης της υποχρεωτικής πορείας δεξιά, στην έξοδο του Parking, θα τοποθετηθούν ελαστικοί κύλινδροι (bollars) στη μέση

Η νέα κυκλοφοριακή λειτουργία της οδού Αγ. Παντελεήμονος, στο τμήμα μεταξύ της εισόδου του Parking
και της οδού Ορφέως είναι προσωρινή και αφορά σε
συγκεκριμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας. Για
την αποτελεσματική εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός των επόμενων ημε-
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Αλλάζουν όψη τα Μεσόγεια
Εκκίνηση για την αποχέτευση στην Παλλήνη
Σε ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προχώρησε η ΕΥΔΑΠ
Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της
ΕΥΔΑΠ, Χαράλαμπου Σαχίνη, η οποία δημοσιεύτηκε
στη «Διαύγεια», ανακηρύσσεται ως προσωρινός ανάδοχος του έργου, η κοινοπραξία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ-ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ".
Με την ίδια απόφαση, αποκλείονται οι υπόλοιπες κοινοπραξίες που διεκδικούσαν το έργο, στη βάση των
πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ (ΑΝ 91/2020 και
93/2020 16/7/2020) .
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ,
προς τον Δήμο Παλλήνης, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι
ο διαγωνισμός του έργου, βαίνει προς την ολοκλήρωση του.
Απομένει τώρα, η τυπική διαδικασία κήρυξης του αναδόχου ως οριστικού και η υπογραφή της σύμβασης. Η
διαδικασία, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της
Εταιρείας, το οποίο έχει τεθεί υπόψη του Δήμου Παλλήνης, θα ολοκληρωθεί, έως τον Οκτώβριο του 2020.
Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν και οι εργασίες του μεγαλύτερου έργου του Δήμου μας.
Ο διαγωνισμός που προκήρυξε η ΕΥΔΑΠ, ξεκίνησε
τον Δεκέμβριο του 2018 και ολοκληρώνεται με καθυστέρηση. Αιτία αποτέλεσε, ο έλεγχος που διενήργησε

η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε κατασκευαστικές εταιρείας, για εναρμονισμένες πρακτικές σε διαγωνισμούς μεγάλων έργων, καθώς επίσης και οι
δικαστικές προσφυγές όσων αποκλείστηκαν.

Το έργο, δημοπρατήθηκε με χρηματοδότηση που εξασφάλισε ο Δήμος Παλλήνης, ύψους 72.000.000 ευρώ
από το ΕΣΠΑ, ενώ διεκδικήθηκε από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους της χώρας.
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα,
Και μην ξεχνάμε ότι για την απουσία βιολογικών καθαρισμών στην περιοχή, η χώρα μας καταβάλλει κάθε

Εγκρίθηκε από Ε.Ε. η «Συλλογή, επεξεργασία
αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος»
Ενα πολύ σημαντικό έργο που είναι
αλήθεια ότι έχει “φάει” δημάρχους και
δημάρχους βρήκε το “δρόμο” του και
όπως μας ενημερώνει ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,
μετά
από
συντονισμένες προσπάθειες της Περιφέρειας Αττικής, της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ), το «Μεγάλο» έργο αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής με τίτλο «Συλλογή,
επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων
Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση –
διάθεση επεξεργασμένων εκροών».
Ετσι, και μ’ αυτό το έργο η Ανατολική

Αττική θα αποκτήσει πλήρες αποχετευτικό δίκτυο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου αγγίζει τα 300 εκ. €, ενώ η επιλέξιμη δαπάνη ξεπερνάει τα 200 εκ. €.
Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ταμείο Συνοχής (μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), από εθνικούς πόρους καθώς και από ιδία συμμετοχή του
δικαιούχου (ΕΥΔΑΠ ΑΕ).
Η επένδυση αφορά στην κατασκευή
σύγχρονων υποδομών αποχέτευσης,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η
ασφαλέστερη επεξεργασία και διάθεση
των λυμάτων στους δήμους ΡαφήναςΠικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, της

χρόνο, μεγάλα οικονομικά πρόστιμα στην ΕΕ.
Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος, ενημέρωσαν τους πολίτες για τις καθυστερήσεις στον διαγωνισμό, από την πρώτη στιγμή
που η διαδικασία τέθηκε εκτός αρχικού χρονοδιαγράμματος, την Άνοιξη του 2019, πριν τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές. Επιπλέον, παρείχαν πλήρη ενημέρωση
στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την εξέλιξη της διαδικασίας.
Σήμερα, η έναρξη έργων της αποχέτευσης βρίσκεται
ένα βήμα, πριν το ...σφυρί χτυπησει το έδαφος.
Η εξέλιξη αποτελεί δικαίωση για την επιλογή της Δημοτικής Αρχής να επιμείνει, με σχέδιο και υπομονή
στο όραμα για την υλοποίηση του έργου, και να υπερβεί τελικώς, όλα τα εμπόδια που υψώθηκαν, «αρνούμενη να μπει σε μικροπολιτικές λογικές και
αντιπαραθέσεις», όπως σημειώνει στο δελτίο της.
Οι κάτοικοι της Ανθούσας, του Γέρακα και της Παλλήνης, θα πάψουν να βιώνουν την τριτοκοσμική κατάσταση που ζουν ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες,
με τα λύματα στους ...δρόμους και τη δύδπνοια από
τις οσμές.

Περιφέρειας Αττικής.
Το έργο υλοποιείται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ
και τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΥΔΕΠ
Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο σχετικής εκχώρησης από το Ταμείο Συνοχής. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί
η επαναχρησιμοποίηση των καθαρών
εκροών της μονάδας για άρδευση
καθώς και για αστική και περιαστική
χρήση.
Τα περιβαλλοντικά και οικονομικά
οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση
των εκροών από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ραφήνας – Αρτέμιδας είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί η
ποιότητα του νερού θα είναι πολύ
υψηλή, ασφαλές για την υγεία των πολιτών και κατάλληλο για έναν μεγάλο
αριθμό χρήσεων, όπως είναι η απεριόριστη άρδευση καλλιεργειών, χώρων
αναψυχής (πότισμα γκαζόν, γηπέδων
γκολφ, πάρκων, προαυλίων κ.α.), η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η αστική
χρήση (π.χ. πυροπροστασία).
Σημειώνεται ότι τρεις από τις τέσσερεις
βασικές εργολαβίες του έργου έχουν
ήδη δημοπρατηθεί από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ,

μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ
Περιφέρειας Αττικής, εξασφαλίζοντας
με τον τρόπο αυτό την όσο το δυνατόν
πιο άμεση εκκίνηση της κατασκευής
του έργου, το οποίο αναμένεται να
τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2023.
Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης, δήλωσε σχετικά:
«Προχωράμε, μέσω του ΕΣΠΑ 20142020 στην υλοποίηση της δέσμευσής
μας για την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής όλων των κατοίκων της Αττικής.
Σήμερα, με τη νέα χρηματοδότηση που
εξασφαλίσαμε από το Ταμείο Συνοχής
και με την άψογη συνεργασία μας με
την ΕΥΔΑΠ, το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων όσο και με τους οικείους Δήμους, είμαστε σε θέση να
αξιοποιήσουμε τεχνολογίες αιχμής, με
στόχο να προστατέψουμε το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών, αλλά και
να δώσουμε ένα τέλος στα πρόστιμα
που καταβάλει η Χώρα μας λόγω μη
συμμόρφωσης με την Κοινοτική Οδηγία
91/271 και τα οποία ξεπερνούν τα 7 εκ.
€ ετησίως».
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Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,
από την οικονομική επιτροπή, 15-7-2020, αναφέρουμε τα εξής:
― Εκτός ημερησίας υπήρχε η δαπάνη για την ασφάλεια οχημάτων του δήμου, με μία και μόνη προσφορά, ύψους 59.297,50 ευρώ. Γιατί ήρθε ως
επείγον, εκτός ημερησίας;
― "Εγκριση 3ης αναμόρφωσης του ΟΑΠΠΑ" με αποθεματικό μόλις 657 ευρώ, ύστερα μάλιστα από ματαίωση σειράς εκδηλώσεων λόγω πανδημίας! Δεν θα
μπορούσαμε να υπερψηφίσουμε. Αλλωστε είχε ήδη
καταψηφιστεί και ορθώς από τα μέλη μας, κ.Πλουμίδη και κ.Μινωτάκη στο Δ.Σ. του ΟΑΠΠΑ.
― Για την λήψη απόφασης μερικής τροποποίησης
της προσωρινής (ήδη) πεζοδρόμησης οδού Αγίου
Παντελεήμονος, ΔΕ Βουλιαγμένης, ενημερώνουμε
από την επιτροπή ποιότητας ζωής, 21-7-2020, καθώς
υπήρξε πρόβλημα, αποφασίστηκε η δεξιόστροφη κίνηση (λογικό θεωρούμε) εντός του πάρκιγκ.
― Ετσι φτάνουμε στην οικονομική, 22-7-2020, όπου
τα κονδύλια εκτοξεύτηκαν...ούτε λίγο, ούτε πολύ μιλάμε για 2,5 εκατ.€!
Πιο συγκεκριμένα:
-"Συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια και εφαρμογή
συστήματος έξυπνων κάδων αποκομιδής απορριμάτων".Η συνολική δαπάνη είναι 2.349.026 ευρώ και
απλώνεται σε πέντε χρόνια. Σε αυτό το κονδύλι-μα-

ΑΔΑ: 62ΗΝΩΞ9-0ΛΘ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZIKOS
KOLETSIS
Ημερομηνία: 2020.07.16.09:53:02 EEST
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Παιανίας
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καραολή &
Δημητρίου 38Α, TK 9002, Παιανία –
Αττικής, Ελλάδα, Κωδικός
NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:
Paiania_mayor@paiania.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο:http://www.paiania.gov.gr/
Tηλέφωνο: 213 2030700
Φαξ: 210 6646188
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών
Πληροφορίες: Παλάσκας Πέτρος,
213 2030773, palaskass@0113.syzefxis.gov.gr
Μουντράκη Ελισάβετ, 213 2030720,
mountrakh@0113.syzefxis.gov.gr
FAX: 210 6646188
2. Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης w ww.promitheus.gov.gr , (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 91228) καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.paiania.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία,
όπως προαναφέρεται.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές
Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού
διαδικασία δημόσιας σύμβασης και
δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή
αγορών
5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV:
45259000-7 «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»
6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
7. Τόπος Εκτέλεσης: Παιανία και
Γλυκά Νερά Δήμου Παιανίας.
8. Τίτλος έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών προαυλίων»
Σύντομη Περιγραφή: Α) Επισκευή και
συντήρηση των περιφράξεων των
προαυλίων διαφόρων σχολικών συγκροτημάτων (όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή
της Μελέτης). Β) Επισκευή και συντήρηση αθλητικών γηπέδων στα προαύλια διαφόρων σχολικών μονάδων
(όπως αναλυτικά περιγράφονται στην
Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης).
9. Εκτιμώμενη συνολική αξία:
172.215,78 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ
10. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές
11. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία
εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα
(60) ημερολογιακές ημέρες από τη
λήξη της σχολικής χρονιάς δηλαδή
από την ημέρα που οι πρώτες σχολικές μονάδες θα κλείσουν για θερινές
διακοπές.
12. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι
εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-

μούθ τονίσθηκε ότι έγινε έκπτωση 30.000 χιλιάδων
(παρακαλώ, μη γελάτε) και ως αυτονόητο, αν δεν
βρεθεί χρηματοδότηση, πάρα πολύ δύσκολα θα
πραγματοποιηθεί. Αφορά περίπου 5.000 κάδους σύμμικτων εκ των οποίων αρκετοί, (ελπίζουμε ν'αντικατασταθούν), πολλοί είναι διαλυμένοι και πάντως όλοι
θα εξοπλιστούν με συστήματα για την πληρότητα,
την θέση τους (θα στέλνουν σήμα) όχι SOS, κάτι παρεμφερές και άλλες καινοτομίες. Καλό θα ήταν να
στέλνουν σήμα ότι θέλουν πλύσιμο!
Αυτά όλα είναι εν δυνάμει χρήσιμα αλλά παραμένουν
τα ερωτηματικά για την οικονομική δυνατότητα υλοποίησης, την διαχείρησή τους, το πώς και πόσο θα
κοστίζει η παρακολούθηση και το service τους. Καλό
είναι σε όλα να λαμβάνουμε υπόψη και τα επόμενα
χρόνια. Οπως κ να'χει, ιδιαιτέρως τολμηρό εγχείρημα
και η τύχη δεν ευνοεί πάντα τους τολμηρούς...
-"Προμήθεια συστημάτων υπόγειων κάδων, Φιλόδημος ΙΙ" ύψους 217.000 ευρώ για μόνο 5 συστήματα,
δηλαδή όπου ένα σύστημα ίσον ένας διπλός κάδος.
Σε αυτή την κακογραμμένη εισήγηση και μελέτη που
διαβάσαμε, παρατηρούμε:
*Αναζητείται εργοστάσιο που να έχει κατασκευάσει
4 (μόλις) βυθιζόμενα συστήματα. Κατά την γνώμη
μας τα 4 είναι λίγα.
*Θα προτιμηθεί από την δημοτική αρχή το μικρότερο μέγεθος, με ελκυστική εμφάνιση αλλά το ζητούμενο της χωρητικότητας είναι 5-6.000 λίτρα, με στόμιο διαμέτρου
60-70 εκατοστά με απόκλιση ± 5% . Ολα αυτά μαζί... κομματάκι χλωμό... Επίσης ακούσαμε πάλι την απαράδεκτη
αιτίαση σχετικά με το μεγεθος του στομίου...
*Καμία μνεία για το κόστος του service μιας και η εγγύηση θα είναι μόνο για ένα έτος.
*Στην ερώτηση για το πόσο διαρκεί η πιλοτική περίοδος, απάντηση δεν πήραμε. Για όλους αυτούς τους

μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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 παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
l Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
l Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της
παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ. κοινοπραξία).
l Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το
άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο
22 της διακήρυξης.
Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την
καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας,
οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.,
στην Α2 τάξη και άνω, στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατε-

στημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
l Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους
της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του
ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
των τριών χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ (3.400,00 €).
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.
13. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή
κάτω των ορίων
14. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα
15. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής των προσφορών
είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95
παρ.2α του Ν.4412/2016.
16. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 0 2
- 0 9 - 2 0 2 0 , ημέρα Τ ε τ ά ρ τ η
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.
17. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
(αριθμός έργου 91228). Εντός τριών 3
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην

λόγους καταψηφίσαμε.
-"Προμήθεια εύκαμπτων στυλίσκων (και όχι στηλίσκων)" ύψους 74.393 ευρώ. Αφορά 923 κολωνάκια,
χρώματος κυπαρισσί με ταινία που θα φέρει τον λογότυπο του δήμου. Μια υπερβολή μας φάνηκε το
ανάγλυφο του λογότυπου στους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς.
-Σχετικά με το τελευταίο θέμα, αφού πήραμε την διαβεβαίωση ότι το ποσό 1.989 ευρώ έχει βεβαιωθεί
στον υπόχρεο και θα καταβληθεί από εκείνον, το
υπερψηφίσαμε.
Κλείνοντας αναφερόμαστε στην τελευταία συνεδρίαση του ΟΑΠΠΑ. Ενημερωθήκαμε από το μέλος
μας, κ.Πλουμίδη, ότι η διογκωμένη δαπάνη (27.000
περίπου) για το Μικρασιατικό φεστιβάλ, ο ίδιος το καταψήφισε, θα πραγματοποιηθεί (αποφασίστηκε) αλλά
δεν γνωρίζει κανείς κάτω από τις παρούσες συνθήκες, πότε, πώς και αν τελικά....
Καθώς η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη από
πολλές απόψεις, συνετό θα ήταν να κρατάμε μικρό
καλάθι. Προσοχή, δύναμη, κουράγιο
Εις το επανιδείν κ επαναγραφειν
Ι. Δόγκα
δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή
και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης
(π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
18. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά
τη διάταξη του άρθρου 97 του
Ν.4412/2016, για διάστημα οκτώ (8)
μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
19. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 08-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00 π.μ.
20. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να
παρίστανται στην αποσφράγιση:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
21. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
22. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
23. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος” Κ.Α.: 60.7331.001 και από
Ίδιους Πόρους Κ.Α.: 15.7321.002.
24. Διαδικασίες Προσφυγής: Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας
αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας
5 ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 5
ημέρες πριν από την καταληκτική ημε-

ρομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος,
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το
άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
25. Άλλες πληροφορίες
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την
υπ' αριθ. 205/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παιανίας
(ΑΔΑ: 6Η80ΩΞ9-8Ι5) και η έγκριση
των όρων δημοπράτησης με την υπ’
αριθμό 102/2020 (ΑΔΑ:Ψ45ΣΩΞ9-Σ5Θ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Παιανίας. Με την ίδια απόφαση
εγκρίθηκε και η διάθεση πίστωσης
ποσού συνολικού ποσού 213.547,57 €
που αναλύεται ως εξής.
Πρόγραμμα Φιλόδημος: 121.700,00 €
εις βάρος του Κ.Α.60.7331.001 και Ίδιοι
Πόροι: συνολική πίστωση 91.847,57 €
εις βάρος του Κ.Α.15.7321.002 με ποσό
30.000,00 € για το έτος 2020, σύμφωνα
με την υπ΄αριθμ. 7151/11-06-2020 αίτηση ανάληψης δαπάνης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί
επίσης από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Παιανίας.
Ο Δήμαρχος
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ
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Υπηρεσίες και με τηλεδιάσκεψη στα ΚΕΠ
Καθορίστηκε η διαδικασία παροχής διοικητικών πληροφοριών και από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με τηλεδιάσκεψη.
Υπεγράφη νομοθετικής ρύθμιση, με την
οποία 38 Κέντρα Εξυπηρετησης Πολιτών
(ΚΕΠ) έχουν τη δυνατότητα διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων με τηλεδιάσκεψη, (Φ.Ε.Κ. Β’
3030/21.7.20).
Σε αυτήν ορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference)
με την ονομασία “myKEPlive.gov.gr”, η
οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
(Κ.Δ.Ε.Μ.)
Μαρκόπουλο: 25-06-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 867
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
(Κ.Δ.Ε.Μ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»
(ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25
του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄) και
του άρθρου 64 του Ν.4590/2019.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
54/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.
4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014)
«Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου
του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-032018).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.
4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020).
7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30-3-2020
ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75/31-3-2020),όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020.
8. Την υπ’ αριθμ. 9/4-2-2019 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με θέμα

της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, παρέχει
τη δυνατότητα εξυπηρέτησης, για συγκεκριμένες διαδικασίες, από τους Υπαλλήλους των ΚΕΠ. Επιπλέον, εξειδικεύεται η
διαδικασία διενέργειας της τηλεδιάσκεψης, καθώς και οργανωτικά και τεχνικά
μέτρα ασφαλείας.
Στο άρθρο 5 προβλέπεται ότι
- για την υπαγωγή των Δήμων στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης από τα ΚΕΠ με τηλεδιάσκεψη απαιτείται η υποβολή
Αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα “Έντυπο υπαγωγής Δήμου στην ειδική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών και

1ο: «Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ
(από ιδίους πόρους) έτους 2019».
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18423/5438/262-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα:
«Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (η
προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του φορέα)»,
προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ./175/16766/27-9-2019 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της
παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006
(Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280
Α΄), όπως ισχύει.
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 67771/30-92019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
με
θέμα:
«Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στα Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους».
12. Την υπ΄ αριθμ. 8/21-1-2020 απόφαση (σε ορθή επανάληψη) του Διοικητικού
Συμβουλίου
της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με θέμα
6ο: «Λήψη απόφασης για καθορισμό
του αριθμού και των ειδικοτήτων του
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ), με κάλυψη της δαπάνης από
ιδίους πόρους».
13. Τη συγχώνευση και μετατροπή
των αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την
επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Μαρκοπούλου» (ΦΕΚ
9/Β΄/7-1-2009), όπως τροποποιήθηκε
(ΦΕΚ 2407/Β΄/3-12-2009, 1287/Β΄/6-82010, 1859/Β΄/22-8-2011) και ισχύει.
14. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως ψηφίστηκε με την υπ’
αριθμ. 1/10-2-2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρη-

σης και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
37/18-2-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
15. Την υπ’ αριθμ. 56/4-5-2020 απόφαση
του Προέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας σχετικά με την ηλεκτρονική και
ταχυδρομική αποστολή των αιτήσεων
των υποψηφίων.
16. Το από 05-05-2020 e-mail της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής
(ΚΔΕΜ) με την εκ νέου αποστολή της
παρούσας Ανακοίνωσης, διορθωμένης ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων και τη διαβίβαση στο ΑΣΕΠ
συμπληρωματικών στοιχείων.
17. Την υπ’ αριθμ. 23/23-06-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Μαρκοπούλου με θέμα 5ο: «Λήψη
απόφασης για επαναπροκήρυξη των
θέσεων που δεν καλύφθηκαν με την
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 της ΚΔΕΜ»
18. Την υπ’ αριθμ. 868/25-06-2020 βεβαίωση του Προέδρου της Κοινωφελούς
Δημοτικής
Επιχείρησης
Μαρκοπούλου Μεσογαίας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
19. Το γεγονός ότι έμειναν τέσσερις
(4) κενές θέσεις από την Ανακοίνωση
ΣΟΧ1/2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
πρωτ. 874/25-6-2020 έγγραφο του
φορέα.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.), που
εδρεύει στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης Αριθμ ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κοινωφελής Δημοτική
Δήμος Μαρκοπούλου
Από την υπογραφή
Επιχείρηση Μαρκοπούλου
Μεσογαίας
ΔΕ Βοηθός
της σύμβασης
200
Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.)
Ν. Αττικής
Νοσοκόμος
έως 31-10-2020
1
(Για τη λειτουργία
της πλαζ Αυλακίου)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κοινωφελής Δημοτική
Δήμος Μαρκοπούλου
Από την υπογραφή
Επιχείρηση Μαρκοπούλου
Μεσογαίας
ΔΕ
της σύμβασης
300
Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.)
Ν. Αττικής
Ναυαγοσώστης
έως 31-10-2020
3
(Για τη λειτουργία
της πλαζ Αυλακίου)

επιχειρήσεων από τα ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης”, που περιλαμβάνεται στην Απόφαση.
Η
ένταξη
των
Δήμων
ολοκληρώνεται κατόπιν έγκρισης της
υπηρεσίας μίας στάσης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
- για την ένταξη των υπηρεσιών του
Δήμου που είναι διαθέσιμες στους πολίτες συμπληρώνεται το Υπόδειγμα “Έντυπο ένταξης δημοτικών υπηρεσιών στην
ειδική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών
και επιχειρήσεων από τα ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης”, που επίσης ορίζεται στην
Απόφαση.

Για την ένταξη Δήμων και δημοτικών υπηρεσιών στην πλατφόρμα παρέχεται σχετικό Εγχειρίδιο με τις απαιτούμενες
προπαρασκευαστικές ενέργειες τις
οποίες πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος προκειμένου να υποβάλει τα απαραίτητα έντυπα.
Ανάμεσα στους 38 Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατά τη δημοσίευση
της απόφασης είναι και τέσσερις Δήμοι
της Ανατ. Αττικής:
― Δήμος Αχαρνών
― Δήμος Διονύσου
― Δήμος Ωρωπού
― Δήμος Βάρης- Βούλας – Βουλιαγμένης
Στο ΦΕΚ 30814, Τεύχος B’ 3030/21.07.2020,
Άρθρο 8, μπορειτε να δείτε όλους τους Δήμους που συμμετέχουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ)
ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθή200
σεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με
Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών
παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές
παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.

300

-

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
Οι υποψήφιοι/ες για τον κωδικό θέσεως 200 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι υποψήφιοι/ες για τον κωδικό θέσεως 300 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν
να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(kdem@markopoulo.gr) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων
εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
•Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(kdem@markopoulo.gr) , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου
Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ.) – Δημαρχείο
Μαρκοπούλου, Κεντρική Πλατεία
,Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Ν. Αττικής, υπ’ όψιν κας Μαρίας Μαργέτη (τηλ. επικοινωνίας 2299020128).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται

με βάση την ημερομηνία που φέρει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής (που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα και στο δικτυακό τόπο αυτής
(www.kdem.gr), καθώς και στο χώρο των
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και στο δικτυακό τόπο αυτού
(www.markopoulo.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο
δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας
(www.kdem.gr) β) στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες →

Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ)
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική
τους
διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών
Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-122019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης
– υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με
επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη
συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα
αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που
ακολουθείται και για την αναζήτηση
του εντύπου της αίτησης δηλαδή:
Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών
φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Μ.
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: Mεταρρυθμίσεις
για να πρωταγωνιστήσουν
Τεχνολογία και Καινοτομία

ρουσία του υφυπουργού έρευνας & τεχνολογίας Χρ.
Δήμα, και πρόσθεσε ότι «χρειάζεται να επιταχυνθούν οι
μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στους κλάδους της
τεχνολογίας και της καινοτομίας να πρωταγωνιστήσουν
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

«Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν παράγεται γνώση στην
Ελλάδα, αλλά ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα από την
εμπορική της εκμετάλλευση. Υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία, μεταξύ της παραγωγής γνώσης από τους
ερευνητές και της καινοτομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων». Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Κωνσταντίνος
Μίχαλος, στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΒΕΑ πα-

ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΚΠΤΩΣΗ 2% ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Αρ. Πρωτ.:157372/10-07-2020
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει
Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης, με
χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω
των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά άρθρο, για
την προμήθεια «υλικών συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των
δικτύων άρδευσης, για την κάλυψη
των αναγκών των κοινόχρηστων
χώρων πρασίνου και για τις ανάγκες του φυτωρίου για 36 μήνες»,
για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής πανίδας του Δήμου
Αθηναίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 99.989,76€ συμπ/νου
Φ.Π.Α. 24%.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr .
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14 /07/2020 και ώρα 08:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 04/ 08 /2020 και ώρα
13:00
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
(άρθρο 72 παρ. 1α Ν.4412/2016)
στο Διαγωνισμό, καθορίζεται στο
ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης
συνολικής αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα άρθρα
της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί
της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,
του/των προσφερομένου/ άρθρου/
άρθρων, σύμφωνα με το ανωτέρω
καθορισθέν ποσοστό.
Η συνολική χρονική διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι

(36) μήνες τουλάχιστον από την
ημερομηνία του χρόνου έναρξης,
από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί
ανάδοχοι των ζητουμένων ειδών
υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται
στη Διακήρυξη.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό,
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία
εγγραφής.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν
τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.
3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 3801/2009).
Πληροφορίες για την παραπάνω
Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών
Σύναψης
Δημοσίων
Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου
9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082959,
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κο
Καρακατσάνη Αθανάσιο, e-mail:
a.karakatsanis@athens.gr
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων
www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη
της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/,
στον Ελληνικό Τύπο: σε μία ημερήσια
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ(ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα
ΕΒΔΟΜΗ(ΒΟΥΛΑ) και στο portal του
Δήμου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

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

Σε ισχύ τίθενται τόσο η έκπτωση 2% για την εφάπαξ
πληρωμή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων,
όσο και η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών και
νομικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις, μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του σχετικού νόμου (ν. 4706/2020).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα 16/07/20
Α.Π. 11746
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Δ’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)
Καλούνται οι κύριοι και νομείς των
ακινήτων των περιοχών Β’ κατοικίας ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ– ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ
της
Δημοτικής
Ενότητας Κερατέας του Δήμου

Λαυρεωτικής να λάβουν γνώση της
πολεοδομικής μελέτης, όπως αναρτήθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 19/2020
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η ανάρτηση των διαγραμμάτων της
Πολεοδομικής Μελέτης θα γίνει
στο Δημοτικό κατάστημα Κερατέας
(Λ. Αθηνών – Σουνίου 37, Κερατέα)
για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση
της παρούσας. Δικαίωμα ένστασης
έχουν μόνο οι θιγόμενοι από τις αλλαγές
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Λουκάς Δημήτριος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αυτοκίνητο Ι.Χ. μάρκας opel incignia σε άριστη
κατάσταση. Αδεια πρώτης κυκλοφορίας, Ιούνιος 2010 με 80.000 χιλιόμετρα συνολικά.
Τηλ. 2291090570

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

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

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

f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

www.ikaraiskos.gr

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων
Συμβουλευτική Γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά
προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

Nιώθετε κόμπο στον λαιμό; Είναι σοβαρό; Τι πρέπει να αποκλειστεί;
Κωνσταντίνου Λούβρου,
M.D., medlabnews.gr
Ο «κόμπος» στο λαιμό είναι μια αίσθηση λίγο-πολύ γνώριμη στους περισσότερους από εμάς. Συνήθως
εντοπίζεται στη βάση του λαιμού, στη
μέση γραμμή κι επιδεινώνεται με το
stress.
Πρόκειται για αρκετά συχνό φαινόμενο καθώς φαίνεται ότι περίπου το
ένα τρίτο του πληθυσμού το έχει αισθανθεί τουλάχιστον μια φορά στη
ζωή του.
Απαιτείται πλήρης έλεγχος γιατί μπορεί να είναι σύμπτωμα τόσο σχετικά
αθώων καταστάσεων (stress, αναιμία,
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση)
αλλά και πιο σοβαρών καταστάσεων
όπως μεγάλες βρογχοκήλες, όγκοι
του φάρυγγα και του οισοφάγου.
Πάντως οι όζοι του θυρεοειδούς δεν
προκαλούν συμπτώματα κόμπου στο
λαιμό, εκτός και αν πρόκειται περί
πολύ μεγάλων όζων οι οποίοι και πάλι
μόνο αίσθημα πίεσης μπορούν να
προκαλέσουν και όχι αίσθημα κόμπου.
Τα συμπτώματα δεν περιλαμβάνουν
πόνο και είναι πιο έντονα κατά την
«ξηρή κατάποση» συγκριτικά με την
κατάποση υγρών ή στερεών που συ-

νήθως ανακουφίζει τον ασθενή. Στο
70% περίπου των ασθενών τα συμπτώματα είναι διαλείποντα και σαφώς
εντονότερα μεταξύ των γευμάτων.
Το λειτουργικό αίσθημα ότι κάτι υπάρχει στο λαιμό αποδεικνύεται αφού
αποκλειστούν άλλα αίτια.
Κριτήρια για τη διάγνωση προέρχονται μετά από διεθνή συνάντηση στη
Ρώμη και είναι:
Το αίσθημα κόμβου είναι διαλείπων ή
επιμένων αίσθημα στο θώρακα που
περιγράφεται ως:
· Σφίξιμο
· Κάτι σαν έχει κολλήσει
· Σαν καρύδι
· Αίσθημα ξένου σώματος
· Αίσθημα πνιγμού
· Αίσθημα πίεσης
Κριτήρια για τη διάγνωση είναι τα παρακάτω:
· Διάρκεια των συμπτωμάτων μεγαλύτερο ή ίσο από 12 αθροιστικά εβδομάδες τον τελευταίο χρόνο και όχι κατά
ανάγκη συνεχείς.
· Το αίσθημα εμφανίζεται ανάμεσα
στα γεύματα (όχι στο φαγητό ή με το
ποτό)
· Αποκλεισμός άλλων αιτιών μετά από
εξονυχιστικό έλεγχο.

ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΜΕ
· Δυσφαγία
· Οδυνοφαγία
· Παθολογική γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
· Αχαλασία
· Άλλες κινητικές διαταραχές με αναγνωρισμένη παθολογική βάση
Tο άγχος μπορεί να προκαλέσει το αίσθημα του κόμπου στο λαιμό. Κάποιοι
άνθρωποι περιγράφουν ότι υπάρχει μόνιμα ένας κόμπος στο λάρυγγά τους,
αυτή η αίσθηση είναι συνεχής και δεν
σχετίζεται με την κατάποση. Αυτό προκύπτει επειδή υπάρχει συσσωρευμένη
ένταση, γίνεται μεγάλη σύσπαση
στους μυς του λάρυγγα. Έτσι, εντείνεται η πίεση και το αίσθημα του κόμπου,
δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο. Συνήθως εμφανίζεται σε αγχώδεις γυναίκες μέσης ηλικίας, οι οποίες έχουν
μάλιστα πρόσφατα περάσει μια περίοδο έντονου στρες. Σε όσους ασθενείς διαπιστώνονται συνυπάρχουσες
ψυχολογικές ή ψυχιατρικές διαταραχές παροτρύνεται η ψυχιατρική εκτίμηση.
Αν το πρόβλημα επιμένει, ενημερώστε τον γιατρό σας, γιατί μπορεί να
οφείλεται σε κάποιο σοβαρότερο
πρόβλημα υγείας.
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...για την υγειά μας
Το Σύνδρομο Sjögren είναι μια σκληρή ασθένεια
Οι επιπτώσεις του Συνδρόμου Sjögren είναι πολλές
και πραγματικές αν και αόρατες
Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για το
Σύνδρομο Sjögren η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού
Αγώνα και η Sjögren Europe (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλ
λόγων Ασθενών με Sjögren) τονίζουν ότι παρά το γεγονός
ότι είναι ένα από τα πιο κοινά αυτοάνοσα νοσήματα, το
Σύνδρομο Sjögren είναι υποδιαγνωσμένο και από την ια
τρική κοινότητα και από τους ασθενείς, με το 75% των
ασθενών να μην έχει ακόμα διαγνωστεί.
Αυτό συμβαίνει, επειδή τα συμπτώματα ποικίλλουν από
άτομο σε άτομο, και εμφανίζεται συχνά μαζί με κάποια
άλλη ασθένεια ή μιμείται άλλες (όπως Σ.Ε.Λ., ρευματοειδή
αρθρίτιδα, εμμηνόπαυση, αλλεργίες ή σκλήρυνση κατά
πλάκας). Κατά μέσο όρο, χρειάζονται σχεδόν τρία χρόνια
(μερικές φορές ίσως και περισσότερο) για να γίνει η διά
γνωση για Sjogren, από τη στιγμή που θα παρατηρηθούν
τα συμπτώματα, επισημαίνει η Αθανασία Παππά, Πρόεδρος
της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α, που είναι ιδρυτικό μέλος της Sjögren Europe
και εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Καίτη
Αντωνοπούλου.
Οι ασθενείς με Sjögren συχνά αισθάνονται παραξηγημένοι
επειδή τα περισσότερα από τα εξουθενωτικά συμπτώματα
δεν είναι ορατά στους άλλους και η νόσος δεν αναγνωρίζε
ται σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της έλλειψης ενημέρω
σης. «Στόχος μας είναι να μειωθεί ο χρόνος διάγνωσης και
να προωθηθεί η έρευνα για τη θεραπεία αυτής της σκλη
ρής ασθένειας, αυξάνοντας την δημόσια και την επαγγελ
ματική ευαισθητοποίηση», τονίζει η Alice Grosjean,
Πρόεδρος της Sjögren Europe.
Το Σύνδρομο Sjogren είναι μια συστηματική αυτοάνοση ασθέ
νεια που επηρεάζει ολόκληρο το σώμα. Πολλοί ασθενείς εμ
φανίζουν ξηροφθαλμία, ξηροστομία, πόνο στις αρθρώσεις και
κόπωση. Ωστόσο, η ασθένεια μπορεί επίσης να προκαλέσει
άλλες σοβαρές επιπλοκές όπως χρόνιο πόνο, δυσλειτουργία
οργάνων, νευροπάθεια και λέμφωμα. Οι γυναίκες είναι εννέα
φορές πιο πιθανό να αναπτύξουν Sjogren από τους άνδρες
και η διάγνωση εμφανίζεται συνήθως περίπου στην ηλικία
των 40.
Ως συστηματική ασθένεια, τα συμπτώματα μπορεί να πα
ραμείνουν σταθερά ή να επιδεινωθούν με την πάροδο του
χρόνου. Ενώ μερικοί άνθρωποι βιώνουν ήπια δυσφορία,
άλλοι πάσχουν από εξουθενωτικά συμπτώματα που επηρε
άζουν σημαντικά τη λειτουργικότητά τους. Η έγκαιρη διά
γνωση και οι κατάλληλες θεραπείες είναι σημαντικές,
καθώς μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές επιπλοκές και να
βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής ενός ασθενούς.
Προς το παρόν, δεν υπάρχει θεραπεία για το Σύνδρομο
Sjögren αλλά μόνο θεραπείες για την βελτίωση των διαφό
ρων συμπτωμάτων και την αποτροπή των επιπλοκών π.χ.
συνταγογραφούμενα φάρμακα για ξηροφθαλμία και ξηρο

στομία ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη συνταγογρα
φούμενα σκευάσματα για την ανακούφιση διαφορετικών
τύπων ξηρότητας. Χορηγούνται, επίσης, ανοσοτροποιητικά
φάρμακα ανάλογα με τη κλινική έκφραση του Συνδρόμου
και τα όργανα τα οποία προσβάλει. Ευτυχώς όμως, νέες θε
ραπείες ερευνώνται και ελπίζουμε ότι θα είναι διαθέσι
μες στο εγγύς μέλλον. Κατά μέσο όρο στους ασθενείς
συνταγογραφούνται πάνω από 8 φάρμακα για τη θερα
πεία του ευρέος φάσματος των συμπτωμάτων.

Η διαχείριση του Συνδρόμου Sjögren είναι πρωταρχική ευ
θύνη των ιατρών με ειδικότητα την ρευματολογία. Οι ασθε
νείς παρακολουθούνται επίσης από οφθαλμιάτρους,
οδοντιάτρους και άλλους ειδικούς ανάλογα με τις επιπλο
κές της ασθένειας σε κάθε ασθενή. Με αυτό τον τρόπο
όμως, χάνεται η συνολική εικόνα για το Σύνδρομο.
Στην Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής
του ΕΚΠΑ στο ΠΓΝΣ «Λαϊκό» με Δ/ντή τον Καθηγητή Παθο
λογίαςΑνοσολογίας ΕΚΠΑ, κο Αθ. Τζιούφα παρακολουθεί
ται μεγάλος αριθμός ασθενών με Σύνδρομο Sjögren. Γίνεται
ενεργός έρευνα και χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα
πρωτόκολλα για την διάγνωση και θεραπεία του Συνδρό
μου. Στην Παθολογική Φυσιολογία της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ διεξάγεται μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα για την
νόσο με τον τίτλο HarmonicSS.
Για περισσότερες πληροφορίες, όποιος ενδιαφέρεται, μπο

ρεί να καλέσει την Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης της
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. τηλ. 210 8237 302, τις εργάσιμες ημέρες ή
στο helpline@arthritis.org.gr & στο info@arthritis.org.gr

Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Ημέρας, η
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α και η Sjögren Europe ανέβασαν στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουν την νέα ενημε
ρωτική εκστρατεία που τονίζει ότι το νόσημα είναι αό
ρατο και πόσο αρνητικά επιβαρύνει
την
καθημερινότητα των ασθενών, με απώτερο στόχο την
ενημέρωση και την εκπαίδευση των ανθρώπων σχε
τικά με αυτό το σκληρό νόσημα.
Η Παγκόσμια Ημέρα Sjögren είχε ως στόχο να βάλει ένα
πρόσωπο στα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν με αυτήν
την ασθένεια ή υποφέρουν από συμπτώματα και δεν έχουν
ακόμη διαγνωστεί και στοχεύει στην αύξηση της ευαισθη
τοποίησης για το σύνδρομο Sjögren, τονίζοντας ταυτόχρονα
την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, πρόσθετες διαγνωστικές
και νέα θεραπεία . Αυτή την ημέρα, οι ασθενείς, οι οικογέ
νειές τους και οι φίλοι τους ενώνονται για να ακουστεί η
φωνή τους.
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι
ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, οργανισμός αναγνωρι
σμένος από το κράτος. Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα και
αριθμεί περισσότερα από 5500 μέλη, τα οποία είναι κυρίως
άτομα που νοσούν από Ρευματικά Αυτοάνοσα Νοσήματα,
Ρευματολόγοι και ιατροί που ενδιαφέρονται για τις ρευματικές
παθήσεις και άτομα που ενδιαφέρονται να συμπαρασταθούν
σε αυτούς που πάσχουν ρευματικά από αυτοάνοσα νοσήματα.
Όλα τα μέλη εργάζονται εθελοντικά.
Στεγάζεται στην οδό Σταδίου 51, στην Ομόνοια και λειτουργεί
καθημερινά από τις 10:00 – 20:00 ενώ την τηλεφωνική γραμμή
υποστήριξης εξυπηρετούν δύο επαγγελματίες ψυχολόγοι.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.arthritis.org.gr

H ιστοσελίδα της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας www.greekpatient.gr.
Σε ένα σύγχρονο και εύχρηστο διαδικτυακό περιβάλλον, οι επισκέπτες μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε
πληροφορίες για την εταιρική ταυτότητα, το όραμα, τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις δράσεις της Ένωσης,
καθώς και για τα πιο σημαντικά νέα
στο πεδίο της υγείας στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Επίσης υπάρχει διακριτή
ενότητα όπου παρουσιάζονται κωδικοποιημένα οι θέσεις και οι προτάσεις
της κοινής φωνής των ασθενών για
πάνω από 40 επιμέρους κατηγορίες
των πολιτικών υγείας. Τέλος, παρέχονται διευκρινίσεις σε συχνές ερωτήσεις

για τον τρόπο λειτουργίας, τους σκοπούς και το έργο της Ένωσης, όπως η
εγγραφή νέων μελών, οι διαδικασίες
λήψης αποφάσεων και οι δίαυλοι επικοινωνίας και διαβούλευσης.
Η ιστοσελίδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στην παρουσίαση των μελών της Ένωσης, ως ένα βήμα ενίσχυσης της ορατότητάς τους στη δημόσια σφαίρα.
Κάθε σύλλογος διατηρεί το δικό του
ιστοχώρο με στοιχεία για την ιστορία,
το έργο και τα πρόσφατα νέα του, καθιστώντας το site μία ισχυρή πύλη ενημέρωσης του κοινού για τις δράσεις

των συλλόγων ασθενών στη χώρα.
Η ψηφιακή παρουσία της Ένωσης υπηρετεί και αναδεικνύει τις αρχές της, τη
διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα και την
υπεύθυνη ενημέρωση των χρόνιων
ασθενών και των πολιτών εν γένει.
Πρόκειται για μία δυναμική προσπάθεια που εντάσσεται στο στρατηγικό
προσανατολισμό του εθνικού φορέα
να διαδραματίσει ισότιμο και θεσμοθετημένο ρόλο στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των
πολιτικών υγείας στη Ελλάδα.
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Διεθνής αθλητική συνάντηση στίβου “Δρόμια 2020” στο Δήμο ΒΒΒ
Διεθνής αθλητική συνάντηση στίβου, με τίτλο “Δρόμεια 2020”, εξελίχθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020,
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βάρης «Κωνσταντίνος
Μπαγλατζής», τξν οποία διοργάνωσε ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και ο Αθλητικός Όμιλος Βάρης,
“Δρομέας”.

σης στην κούρσα της μιας ανάσας με την Ραφαέλα
Σπανουδάκη και την Μαρία Γάτου, ο Βαριώτης Πάνος
Τριβιζάς στα 200μ., ενώ οι ξένοι αθλητές που συμμετείχαν ανέδειξαν την ευγενή άμιλλα και το ευ αγωνίζεσθαι.
Η διεθνής αθλητική διοργάνωση πραγματοποιήθηκε
με την στήριξη γνωστών οικογενειών και επιχειρηματιών της περιοχής.

Στον αθλητικό αγώνα συμμετείχαν κορυφαίοι αθλητές
του χώρου και καταγράφηκαν αξιόλογες επιδόσεις:
Η Αναΐς Καραγιάννη στα 100μ. με εμπόδια εμπόδια,
ο Κώστας Δουβαλίδης στα 110μ. με εμπόδια, ο Γιάννης Νυφαντόπουλος στα 100μ., ο Κώστας Ζήκος επί-

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι αθλητικοί αγώνες ματαιώθηκαν φέτος λόγω της πανδημίας, τα Δρόμεια πραγματοποιήθηκαν εφαρμόζοντας απόλυτα όλα
τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με θεατές εκτός
των ελαχίστων στην κερκίδα, πάρα πολλούς λάτρεις
του κλασσικού αθλητισμού, που παρακολούθησαν τον
αγώνα ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Αγώνες Cheerleading
στη Βάρη
Oλοκληρώθηκε η πρώτη στάση του 4ου Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος Cheerleading, που διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Βάρης από 18 έως 20 Ιουλίου 2020,
όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο. Ακολουθούν
άλλες 3 σε διάφορες πόλεις της επαρχίας.
Τους αγώνες στην Βάρη τίμησαν με την παρουσία τους
ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης και ο
Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, τους οποίους υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, Μιχάλης Φουντεδάκης.
Η αγωνιστική δράση μεταφέρεται στην Θεσσαλονίκη
το Σάββατο 25 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η Κέρκυρα
(28/7) και το Ρέθυμνο (31/7).

«Αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι ότι
σε κάνει να νιώθεις υγιής, αισιόδοξος και γεμάτος και
αυτό το καταφέρνει το άθλημα τoυ cheerleading και η
Ομοσπονδία», ανέφερε ο Υφυπουργός Αθλητισμού,
Λευτέρης Αυγενάκης.
«...συγχαρητήρια σε όλο το τιμ της Ομοσπονδίας και
στους συλλόγους-μέλη της για την προσπάθεια και την
δουλειά που κάνουν όλοι, ατομικά και συλλογικά» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος.

Με 18 μετάλλια
ο ΓΣ Γλυφάδας-Στίβος
Ο ΓΣ Γλυφάδας-Στίβος,1ος στο Διασυλλογικό πρωτ/μα Ανδρών/Γυναικών, της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πειραιά-Νοτ/δυτικής Αττικής , κερδίζοντας 18 μετάλλια!!!
Ο ΓΣ Γλυφάδας-Στίβος, με 335 βαθμούς κατέκτησε την
πρώτη θέση στη γενική βαθμολογία, (σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ συλλογής μεταλλίων, σε αγώνα) στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών της ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ Πειραιά & Νιτιοδυτικής Αττικής, που διεξήχθη στις
αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά 18-19/7/2020.

1ος ο Θάνος Καλάκος στα 800μ. και 1ος στα 1500μ. Ανδρών.
1η η Ανθη Κυριακοπούλου στα 800μ. και1η στα 1500μ.Γυν.
1η η Γκλόρια Πριβιλέτζιο στα 5.000μ. Γυναικών.
1η η Λία Ζυγόρη στά 4χ400μ. και 2η στα 400μ. Γυν.
1η η Ομάδα των Γυναικών στην σκυτ. 4χ400μ
1η η ομάδα Γυναικών στην σκυτ. 4χ100μ.
1η η Νικόλ Κυνατίδου στα 4χ400μ. 2η στα 800μ. και
3η στα 1500μ. Γυναικών.
2ος ο Μαθιόπουλος Γιώργος στα 800μ. και 3ος στα 1500μ.
2η η Ομάδα των Ανδρών στην σκυτ. 4χ400μ.
3ος ο Δεσπούδης Ιωάννης στα 800μ. ανδρών.
3ος ο Κυριάκος Μπέης στα 5.000μ.Ανδρών.
1η η Δόβρου Κατερίνα στα 800μ. και 1η στα 1500μ.Γυν.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Ο ΠΣΑΠ καλεί τους αρμόδιους να σκεφτούν τους παίκτες
Καυστική ανακοίνωση εξέδωσε ο σύνδεσμος των ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ) με αφορμή τα όσα τραγελαφικά εκτυλίσσονται γύρω από τον τελικό Κυπέλλου και οδήγησαν
στην αναβολή της αρχικά προγραμματισμένης διεξαγωγής
του την Κυριακή 26 Ιούλη στη Ριζούπολη.
Ο ΠΣΑΠ εστιάζει στα ζητήματα που έχουν προκύψει και
αφορούν τους ποδοσφαιριστές, καλώντας τις ποδοσφαιρικές αρχές να σκεφτούν τον ποδοσφαιριστή και στέλνοντας
το μήνυμα πως «είμαστε άνθρωποι, όχι άψυχες μηχανές».

ΜΠΑΣΚΕΤ
Αλλαγή σκυτάλης στην ΚΑΕ Αρης
Και επίσημα χτες ολοκληρώθηκε η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς της ΚΑΕ Αρης, με τον μέχρι πρότινος μεγαλομέτοχο Δημήτρη Γουλιέλμο να υπογράφει τη μεταβίβαση των
μετοχών σε 18 φυσικά πρόσωπα προερχόμενα από το Ερασιτέχνη ΑΣ Αρη. Οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία
παραχώρησης το προηγούμενο διάστημα, έπειτα από την
ουσιαστική αποχώρηση του επιχειρηματία από την ΚΑΕ στις
αρχές του περασμένου Δεκέμβρη.
Προμηθέας Πάτρας: Τη συμφωνία για συνεργασία με τον
Αμερικανό παίκτη Ντάνι Αγκμπελέζε ανακοίνωσε ο Προμηθέας Πάτρας ενόψει της νέας σεζόν. Ο 30χρονος σέντερ
μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο Ρέθυμνο.
Iωνικός Νίκαιας: Με τεχνικό τον Στέργιο Κουφό και βοηθό
του τον Σωτήρη Νικολαΐδη θα πορευτεί στη νέα σεζόν στη
μεγάλη κατηγορία ο Ιωνικός, όπως ανακοινώθηκε χτες. Η
ομάδα της Νίκαιας, θυμίζουμε, είχε αποβληθεί από την κατηγορία λόγω κατάπτωσης του πιστοποιητικού στην ΕΕΑ,
εξαγόρασε όμως το ΑΦΜ του Διαγόρα Δρυοπιδέων (προβιβάστηκε ως 2ος από την Α2) και θα συνεχίσει στην Basket
League.

SUPER LEAGUE 1
Πανηγυρικό φινάλε για τον Ολυμπιακό,
υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος
Με τον Ολυμπιακό να γιορτάζει με ιδανικό αποτέλεσμα την
κατάκτηση του τίτλου, τον ΠΑΟΚ να καταλαμβάνει τη 2η
θέση και τον Πανιώνιο να υποβιβάζεται απευθείας στη δεύτερη κατηγορία, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες των πλέι οφ
και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος 2019 - 2020 της
Super League 1.
Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο νέος πρωταθλητής Ελλάδας Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με το ευρύ 3-0 για τη
10η και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ, δίνοντας πανηγυρικό τόνο στην κατάκτηση του 45ου πρωταθλήματος στην
ιστορία του. Ακολούθησαν η απονομή του τροπαίου στους
«ερυθρόλευκους» και φιέστα στο Πασαλιμάνι, παρουσία χιλιάδων οπαδών της ομάδας.
Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 απέναντι στον «λαβωμένο» Αρη (με πλήθος εξωαγωνιστικών προβλημάτων και
μόλις 13 παίκτες στην αποστολή), αλλά κατάφερε να τερματίσει στη 2η θέση και θα είναι στα προκριματικά του επόμενου Champions League, ενώ και ο Αρης έχει εξασφαλίσει
τη συμμετοχή του στο επόμενο Europa League. Ο αγώνας
ήταν κακής ποιότητας, με λιγοστές φάσεις, καλύτερη από
τις οποίες ήταν το δοκάρι του Μπίσεσβαρ στο ξεκίνημα για
τον ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι τελείωσαν τον αγώνα με δέκα
παίκτες λόγω αποβολής του Βιεϊρίνια στις καθυστερήσεις.
Χορταστικό, αντίθετα, ήταν το ματς μεταξύ Παναθηναϊκού
και ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, με τους «πράσινους» να παίρνουν τη
νίκη με σκορ 3-2 (Μπεκ 27', Μακέντα 35', Χατζηγιοβάννης
42' - Φιγκεϊρέδο 29', Βαζ 38'). Οι δύο ομάδες, απελευθερωμένες από βαθμολογικές σκοπιμότητες, πρόσφεραν άφθονο
θέαμα, στον τελευταίο αγώνα του Γιώργου Δώνη ως προπονητή του Παναθηναϊκού.
Η τελική βαθμολογία των πλέι οφ: Ολυμπιακός 91, ΠΑΟΚ
73, ΑΕΚ 69, Παναθηναϊκός 58, Αρης 42, ΟΦΗ 36.

Τη Δευτέρα 27/7 το κρίσιμο ΔΣ
Περιστέρι: Στην απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού σέντερ Τζόναθαν Αρλετζ προχώρησε ο σύλλογος της Δυτικής
Αθήνας.

Βολές Περιφέρειας Αττικής κατά ΓΣ Απόλλων
Αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής
με την οποία καταφέρεται εναντίον του ΓΣ Απόλλων, που
σύμφωνα με την πρώτη αρνήθηκε να διεξαχθεί επανέλεγχος στο γήπεδο της Ριζούπολης. Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι άνθρωποι του Απόλλωνα κράτησαν κλειστό το
γήπεδο επικαλούμενοι διακοπές, μετά και την απόφαση για
αναβολή του τελικού από την ΕΠΟ. Σημειωτέον, ο επανέλεγχος ουσιαστικά προγραμματίστηκε μετά από εντολή του
περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και παρά το γεγονός ότι
την προηγούμενη βδομάδα η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής είχε δώσει το «πράσινο φως» για τη Ριζούπολη ως έδρα του τελικού.

Ζητάει τον τελικό η ΕΠΣ Ηρακλείου
Στο θέμα ενεπλάκη και η ΕΠΣ Ηρακλείου, ζητώντας μέσω
επιστολής στην ΕΠΟ να αναλάβει τη διοργάνωση του τελικού με έδρα το Παγκρήτιο, ως λύση στα θέματα που έχουν
ανακύψει με τη Ριζούπολη. Η ΕΠΣΗ επικαλείται τη διοργάνωση επιτυχημένων αθλητικών εκδηλώσεων στο παρελθόν,
τα χαμηλά ποσοστά διάδοσης του κορονοϊού στην περιοχή
αλλά και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου αντιδημάρχου
Ηρακλείου στο αίτημά της.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Με ανακοίνωσή της η Super League 1 έκανε και επίσημο ότι
τη Δευτέρα 27 Ιούλη θα συνεδριάσει το Διοικητικό της Συμβούλιο. Η συνεδρίαση αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμη για μια
σειρά από ανοιχτά ζητήματα που αφορούν την «επόμενη
μέρα», καθώς θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η επικύρωση
της βαθμολογίας του πρωταθλήματος και η πρόταση για
αναδιάρθρωση των κατηγοριών.
Μπορεί αγωνιστικά η αυλαία στο πρωτάθλημα της Super
League 1 να έπεσε την περασμένη Κυριακή με τη διεξαγωγή
της τελευταίας αγωνιστικής σε πλέι οφ και πλέι άουτ,
ωστόσο τα ανοιχτά ζητήματα την επόμενη μέρα ενόψει της
νέας σεζόν δεν είναι και λίγα.
Παναθηναϊκός: Και επίσημα ο Ντάνι Πογιάτος είναι ο νέος
τεχνικός του Παναθηναϊκού, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει
την πρόσληψή του στο πάγκο της ομάδας για τα επόμενα
δύο χρόνια. Αμέσως μετά ο Ισπανός τεχνικός, μιλώντας στο
διαδικτυακό κανάλι της ΠΑΕ, ανέλυσε τη φιλοσοφία του και
τους στόχους του ενόψει των νέων καθηκόντων του. Οπως
τόνισε μεταξύ άλλων, στόχος είναι η ομάδα να δίνει τα
πάντα για τη νίκη σε όποια διοργάνωση συμμετέχει, εξηγώντας πως αυτό αρμόζει στο μέγεθος του Παναθηναϊκού.
Παράλληλα διευκρίνισε ότι η προετοιμασία ενόψει της νέας
σεζόν θα ξεκινήσει στις 6 Αυγούστου.
Ξάνθη: Την αποχώρηση του από τα κοινά της Ξάνθης και
γενικότερα του ποδοσφαίρου ανακοίνωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Χρήστος Πανόπουλος. Οπως διευκρίνισε, η
ΠΑΕ τίθεται προς πώληση και αναζητείται υποψήφιος αγοραστής.

BASKET LEAGUE
Ανακοίνωσε Σαντ-Ρος ο ΠΑΟ
Την απόκτηση του Κουβανού πρώην παίκτη της ΑΕΚ και της
ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Χάουαρντ Σαντ-Ρος, ανακοίνωσε και επίσημα χτες η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας δύο χρόνων. Οι δύο πλευρές
βρέθηκαν σε επαφή το τελευταίο διάστημα μετά την αποδέσμευση του παίκτη από την ΤΣΣΚΑ, όπου αγωνιζόταν από
τα μέσα της περασμένης σεζόν με μεταγραφή από την ΑΕΚ.
Ο 29χρονος αγωνίστηκε ενάμιση χρόνο με την «Ενωση» και
διέπρεψε σε Ελλάδα και Ευρώπη, κερδίζοντας έτσι τη μεταγραφή στη ρωσική ομάδα.
Το Λαύριο επισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Αμερικανό γκαρντ - φόργουορντ Τζάρεντ Σάβατζ, απόφοιτο του
«Western Kentucky», με την ελληνική ομάδα να του προσφέρει την ευκαιρία να ξεκινήσει την επαγγελματική του
καριέρα.

UEFA
Χωρίς οπαδούς οι ευρωπαϊκοί αγώνες
Οριστικά χωρίς την παρουσία κόσμου στις εξέδρες θα διεξαχθούν οι αγώνες των τελικών φάσεων του Champions League
και του Europa League, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της
UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν. Ο Σλοβένος παράγοντας διέψευσε τα σενάρια που διακινούνταν τελευταία και άφηναν
ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτραπεί η είσοδος σε περιορισμένο έστω αριθμό φιλάθλων, καθώς όπως τόνισε «δεν θέλουμε να πάρουμε κανένα ρίσκο» σε ό,τι αφορά την πανδημία.
Περιορίστηκε απλά να εκφράσει την ελπίδα ότι σύντομα θα
γίνει κατορθωτό να επιστρέψουν οι φίλαθλοι στα γήπεδα.

ΑΓΓΛΙΑ
Το τρόπαιο στους «κόκκινους»
Την επιστροφή της στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 30 χρόνια πανηγύρισε και τυπικά η Λίβερπουλ
στο πλαίσιο της τελετής απονομής του τροπαίου του πρωταθλητή, που ακολούθησε τον τελευταίο για φέτος εντός
έδρας αγώνα των «κόκκινων», για την 37η και προτελευταία
αγωνιστική της Premier League με αντίπαλο την Τσέλσι, την
οποία νίκησαν με σκορ 5-3.

ΕΑΚ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Ερώτηση του ΚΚΕ για το μέλλον
των εγκαταστάσεων
Το θέμα με τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού και στον Αγιο Κοσμά, και ιδιαίτερα
το αβέβαιο μέλλον τους, έφερε το ΚΚΕ στη Βουλή με Ερώτηση προς την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Την
Ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές του Κόμματος Μανώλης Συντυχάκης, Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης και Διαμάντω Μανωλάκου.
Οι βουλευτές του ΚΚΕ αναδεικνύουν το ρευστό τοπίο σε
σχέση με τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, ενόψει και
των κατεδαφίσεων στην περιοχή για την εφαρμογή των
σχεδίων παράδοσης του νότιου παραλιακού μετώπου της
Αττικής για ιδιωτική εκμετάλλευση.
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Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο
Το φαινόμενο των θρησκειών
Δημήτρης Τσαρδάκης

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

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

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

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ

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

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

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού

Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση
του καπιταλισμού

Δημήτρης Τσαρδάκης

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

H διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή
Η Φιλοσοφία ώς επιστατούσα επιστήμη
Δημήτρης Ράπτης

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογενετικών και ψυχολογικών παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην
μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέτειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του καπιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού
συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.

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

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

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

H Eλλάδα δια μέσου των αιώνων

Δε στέλνουν γράμματα στους ουρανούς

Ιστορία
Ηλίας Αλβανίδης

Ελληνες της Καππαδοκίας και του Πόντου
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Βιογραφική εξιστόρηση
Ηλίας Αλβανίδης

Το βιβλίο μου αυτό, αποτελεί βιογραφικό χρονικό με την
ευχή, όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλος αλληλοσπαραγμός,
ποτέ πια καραβάνια προσφύγων και καταστρεμμένα χωριά
και πόλεις. Ποτέ πια Ορφανοτροφεία και προσφυγικά καταλύματα.
Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 338, Τιμή διάθεσης 10€

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 255, Τιμή διάθεσης 10€

KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΒΟΥΛΑ, ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 6 - ΤΗΛ. 210 8959.004, κιν. 6937153052, Fax: 210 9658.949,
Βούλα, Παπάγου 6, 16673 • Τηλ: 210 89 59 004, Κιν: 6937 15 30 52 • Fax: 210.96.58.9498 • E-mail press@ebdomi.com
e-mail:
www.skaravaios.gr
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Θ.Κυκλοφορεί
Κουμπούραςσε
- Ε.δύο
Γκερέκου,
Ποσειδώνος
12,εξώφυλο
Βούλα | Σπύρος
Προβιδάς,
Βασ. Παύλου
65Α,αριθμημένη,
Βούλα | Ιανός
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εκδόσεις:
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20 ευρώ
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1, Αθήνα
| Σπανός
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