
23ο €

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

3ΒΒΒ:
σε ποια 
πόλη
κατοικούμε 
Θεόδωρος  Γεωργίου                           σελίδα 14

Τιμητική διάκριση 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Νέα έργα οδοποιίας

και στις 3 ενότητες
σελίδα 7

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δημιουργία κόμβου

κυκλοφορίας 
Κυκλοφοριακές εκτροπές

σελίδα 15

Ηλεκτρικά

οχήματα  στο

Δήμο ΒΒΒ
σελίδα 17

Με αναγκαστική εκτέ-
λεση δέσμευσαν τo

ταμείo του Δήμου ΒΒΒ
σελίδα 7

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ
Aνοιξε ο φάκελος
“Κτήμα Κόνιαρη” 

& “Μουσείο
Μπενάκειο”

σελίδα 16

Οι απειλές, τα “νταϊλίκια” και οι εκφοβισμοί

είναι πανάρχαιες πολεμικές τακτικές και μάλι-

στα λίγο πριν απ’ την τακτική μάχη.

Στον αιφνιδιασμό· αντίθετα, προηγούνται δη-

λώσεις ειρηνικής διάθεσης, εξομάλυνσης σχέ-

σεων, εκτόνωσης κ.λπ.

Ο Τούρκος πρόεδρος προτιμά την πρώτη πε-

ρίπτωση, χωρίς όμως ν’ αποκλείουμε τη δεύ-

τερη.

Προς τί όμως ο παραλληλισμός

με τον Μέγα Ναπολέοντα; 

Το Ναπολεόντειο σύμπλεγμα!

Πρόκειται για κόμπλεξ ενός συ-

νόλου ασυνείδητων παρορμή-

σεων και συνειρμών που

επηρεάζουν τη συμπεριφορά

του ατόμου1. Συνέχεια στη σελ. 2

Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ
της ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

του Κώστα 
Βενετσάνου

Η Εκκλησία της Ελλάδος διεκδικεί
τμήμα του Ασκληπιείου Νοσοκομείου

Zητάει δικαστικά

το 1/3 της

έκτασης του

οικοπέδου, γιατί

της το είχε πάρει

το κράτος με

αναγκαστική

απαλλοτρίωση

για εθνικό σκοπό!

σελίδα 6
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 210 8959.004 (Fax)

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Συντάκης: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

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

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193

GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνήθως εκδηλώνεται ως σύμπλεγμα ανωτερότητας

ως αντίδραση σε προϋπάρχον κόμπλεξ κατωτερότη-

τας. Από το σύμπλεγμα αυτό διακατήχετο ο Ναπο-

λέων Βοναπάρτης και γι’ αυτό, ως

αντιπροσωπευτικός τύπος, πήρε το όνομά του.

Ο Ναπολέων «είναι ένας άνθρωπος, λέει ο Σταντάλ,

προικισμένος με εξαιρετικά ταλέντα και με μιαν επι-
κίνδυνη φιλοδοξία...»2 Επειδή η καταγωγή του ήταν

της κατώτερης βαθμίδας των ευγενών, ενώ η μητέρα

του του έλεγε πως «δεν του λείπει τίποτα για να είναι

βασιλιάς, παρά μόνον το ...βασίλειο», φρόντισε να το

αποκτήσει στον ανώτατο βαθμό της αυτοκρατορίας,

μετατρέποντάς, με την αξία του βέβαια, το αίσθημα

κατωτερότητας σε σύμπλεγμα ανωτερότητας!

Αλλά δεν γράφω τώρα για τον Ναπολέοντα3 αλλά για

τον Ερντογάν. Καθ’ υπερβολή και κατά παραχώρηση

παραλληλισμός γίνεται λόγω του ταυτόσημου συμ-

πλέγματος, όχι όμως, βεβαίως, και της δυνατότητας

ταυτόσημης αντίδρασης.

Ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι Τούρκος, Τουρκο-γε-

ωργιανής καταγωγής γεννημένος στην Κωνσταντι-

νούπολη το 1954. Στα 13 του χρόνια, ενώ ήταν

μαθητής σε θρησκευτική σχολή «αναγκαζόταν να
δουλεύει στο δρόμο για να εξασφαλίσει περισσότερα
χρήματα», λέει η ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ. Αυτό για μας, τον

τιμά. Αλλά ταυτόχρονα του δημιουργεί ένα κόμπλεξ

κατωτερότητας, στο οποίο αντιδρά στο βαθμό και τον

τρόπο που μπορεί. Δεν θα γίνει ποτέ Ναπολέων,

αλλά ακολουθεί τ’ αχνάρια του. Μεταστροφή του

συμπλέγματος κατωτερότητας σε κόμπλεξ ανωτερό-

τητας. Έγινε περίπου Σουλτάνος. «Βγάζει γλώσσα»

στον Γάλλο πρόεδρο! Έχει άμεσες επαφές με τους

«μεγάλους»... Έχει πουλήσει μούρη» στις ελληνικές

κυβερνήσεις και στην πολιτειακή μας ηγεσία!... Μέχρι

που μας στρίμωξε στον τοίχο κι αρχίσαμε ν’ αντι-

δρούμε.

Η «επικίνδυνη φιλοδοξία», που λέει ο Σταντάλ για

το Βοναπάρτη, ισχύει στον υπερθετικό βαθμό για τον

Ερντογάν. Ας το προσέξουμε αυτό. Δηλαδή ας το

προσέξουν οι ηγέτες όλων των βαθμίδων και απο-

χρώσεων, αν δεν θέλουν να το πληρώσει η Ευρώπη,

η Μεσόγειος, ο κόσμος, ως άλλου είδους «πανδη-

μία»!

Τα συμπλέγματα, τα κόμπλεξ, όπως διεθνώς λέγον-

ται, είναι επικίνδυνα! Ιδιαίτερα τούτο:

Το Ναπολεόντειο σε συνδυασμό με μικρά και μεγάλα

συμφέροντα, επιδιώξεις, ιδεοληψίες, «συναισθηματι-

κές» και θρησκευτικές λογικές κι ένα κράμα πρωτο-

γενών και δευτερογενών παραμέτρων, που

δημιουργούν ένα πολύ περίεργο, μεθυστικό και επι-

κίνδυνο κοκτέιλ.

―――――――
1.  Καρλ Γιουγκ, «ψυχολογία του βάθους»

2. Παναγ. Κανελλόπουλου: ΙΣΤΟΡΙΑ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑ-

ΤΟΣ, τομ. VIII, σελ. 146 κ.ε.

3. Εχω πλούσιο υλικό, τόσο από το παραπάνω βιβλίο κ.ά., όσο και

από τον ίδιο τον Μέγα Ναπολέοντα Βοναπάρτη, στα πλούσια σχό-

λιά του πάνω στον «ΗΓΕΜΟΝΑ του Μακιαβέλλι, εκδ. ΣΑΡΑΒΑΙΟΣ

2018

Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ
της ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ

Συνέχεια απο τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη

Ο Δήμος Σαρωνικού ευχαριστεί για

τη βοήθεια σχολικών ειδών Σελ. 6

Ψεκασμοί κουνουπιών από τους
Δήμους;;; Σελ. 7

Αναθεώρηση Πολεοδομικής Μελέ-
της στο Πόρτο - Ράφτη Σελ. 7

1913: Γεγονότα ιστορικά σε κυ-

κλική μορφή, γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Η ναυμαχία της Πρέβεζας και

της Ναυπάκτου
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Οι πιο κοινές απάτες του f Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Tιμητική διάκριση στην Βικτόρια

Χίσλοπ Σελ. 12

Στα δύσβατα μονοπάτια του

Δήμου ΒΒΒ Ι. Δόγκα Σελ. 17

11 Κρούσματα 

CoVid 19

σε εργοστάσιο 

στο Κορωπί

Σε εργοστάσιο με πολλές δεκάδες

εργαζομένων, εντοπίστηκαν έν-

τεκα κρούσματα covid-19, πράγμα

που σήμανε συναγερμό.

Στο εν λόγω εργοστάσιο αναφέ-

ρεται ότι εργάζονται περίπου 150

άτομα.

Ο Δήμος Κρωπίας εξέδωσε την

παρακάτω ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Σχετικά με ανακοινώσεις δημοτικών

συνδυασμών της αντιπολίτευσης που

είτε ζητούν ενημέρωση είτε ζητούν

σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής

Υγείας για κρούσματα σε ιδιωτικό ερ-

γασιακό χώρο δηλώνουμε τα εξής αυ-

τονόητα και γνωστά στους

επικεφαλής των συνδυασμών :

Η ευθύνη της επιχειρησιακής διαχείρι-

σης της πανδημίας Sars-CoVid 19 ανήκει

στο ΕΟΔΥ (Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας

Υγείας) και στο Υφυπουργείο Πολιτικής

Προστασίας. Έχουν την αποκλειστική

ευθύνη παρέμβασης, ελέγχων, ιχνηλα-

τήσεων και λήψης μέτρων για τον περιο-

ρισμό της μετάδοσης στην κοινότητα

τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο στην υπό-

λοιπη Αττική, σε όλη την Ελλάδα.

Καλούμε τις δημοτικές παρατάξεις

της αντιπολίτευσης να σταθούν στο

ύψος των περιστάσεων. Να συμπορευ-

τούμε μαζί με το πνεύμα ομόνοιας,

ενότητας και σοβαρότητας που αρμό-

ζει στους πολιτικούς και θεσμικούς

φορείς εκπροσώπησης. Να μην δια-

σπείρουν πανικό. Να μην ανοίγουν τον

«ασκό του Αιόλου» σε φήμες, σε συμ-

περιφορές, κοινωνικού στιγματισμού

εργαζομένων, οικογενειών, επιχειρή-

σεων και να τηρούμε ως Δήμος τα

προσωπικά δεδομένα.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος

Κιούσης, είναι σε διαρκή επαφή από

την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 με

τον ΕΟΔΥ και τον Υφυπουργό Πολιτι-

κής Προστασίας και ακολουθούμε τις

υποδείξεις τους.
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“Eνα ταξίδι στην Κούβα”

Χορεύοντας με τον Ράιντελ

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης, σε συνεργα-

σία με τον Δήμο Παλλήνης, σας προσκαλεί σε ένα

ταξίδι στην Κούβα μέσα από τον φακό του Αλέξη

Τσάφα, την μουσική των Seidel Borges Izquierdo, Ju-

lian Bernal, Pedro Fabián Córdova και τον χορό των

Omar Cuesta και Κωνσταντίνα Κουτσοκώστα.

20 Σεπτεμβρίου 2020 Ώρα έναρξης: 20:30

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πο-

λιτιστικού Σεπτέμβρη του Δήμου Παλλήνης.

Η διάθεση δελτίων γίνεται μια ώρα πριν την έναρξη

της παράστασης και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότη-

τας ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι 300 θεατές.

------------------------------------
"Η Κούβα, αυτό το ιδιαίτερο νησί της Καραϊβικής, δεν

έπαψε ποτέ να προσελκύει το βλέμμα και το ενδιαφέρον

μας. Πριν από μερικά χρόνια με αφορμή έναν κουβανό γεί-

τονα μου, τον Ραϊντέλ, γνώρισα τη μικρή παροικία των

κουβανών της Αθήνας. Οι εικόνες και η αίσθηση που απο-

κόμισα από τους ανθρώπους αυτούς που ζουν χρόνια ανά-

μεσα μας με ώθησαν να δημιουργήσω ένα ντοκιμαντέρ για

τους κουβανούς γείτονές μας. Τα λόγια του ίδιου του

Ραϊντέλ «για να μας καταλάβεις πρέπει πρώτα να γνωρί-

σεις τη ζωή στην πατρίδα μας» με οδήγησαν σε ένα ταξίδι

μαζί του στην πατρίδα του. Εικόνες και προβληματισμούς

από το ταξίδι μας συμπεριέλαβα στο ντοκιμαντέρ για τους

κουβανούς της Αθήνας με τίτλο «Χορεύοντας με τον

Ραϊντέλ». Στην εκδήλωση αφιέρωμα στην Κούβα θα πα-

ρουσιαστούν μερικά αποσπάσματα από το ταξίδι αυτό που

ίσως βοηθήσουν το θεατή στη δημιουργία μιας πιο αντι-

προσωπευτικής εικόνας για τους ανθρώπους της Κούβας

και τη ζωή εκεί. Καλό ταξίδι…"

Αλέξης Τσάφας

“Έπίσκεψη στο Westin 

Resort Costa Navarino”
Ο πολιτιστικός σύλλογος Βούλας «ΥΠΑΤΙΑ» προ-

γραμματίζει 5ήμερη επίσκεψη κατά την περίοδο, 21

έως 24 Σεπτεμβρίου, στο Westin Resort Costa

Navarino. https://www.costanavarino.com/
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων  Ιφιγένεια Αμοργια-

νού στο 6998958059, email: ifamour10@yahoo.gr

Η παράσταση “Έλα μία βόλτα” του Τάκη Ζαχα-

ράτου, που ακυρώθηκε, οργανώνεται εκ νέου για την

Παρασκευή 18.9.2020, στο θέατρο Άλσος. Αναχώρηση

από Βούλα, (Ζεφύρου 2) πίσω από την Πνευματική

Εστία, ώρα 19:00. Kρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο

6998958059, email: ifamour10@yahoo.gr

Φεστιβάλ του Αγίου Δημητρίου
Παραδοσιακό 
αντάμωμα 
• 19/09

Οι πολιτιστικοί – εθνικο-

τοπικοί σύλλογοι της

πόλης μας συναντούν το

σπουδαίο παραδοσιακό

σχήμα του Νίκου και της

Λευκοθέας Φιλιππίδη για

ένα μουσικό ταξίδι σε

τόπους και παραδοσια-

κές μελωδίες της χώρας

μας.

Κίτρινα Ποδήλατα
και δρώμενα δρό-
μου την Ημέρα
χωρίς Αυτοκίνητο  •
22/09

Τα Κίτρινα Ποδήλατα θα

ξεσηκώσουν με μια δίωρη

συναυλία με τις καλύτε-

ρες στιγμές της καριέρας

τους. Aφήνουμε το αυτο-

κίνητο στο πάρκινγκ, περ-

πατάμε, ποδηλατούμε και

χαιρόμαστε την πόλη!

Πολλές εκπλήξεις με καλ-

λιτέχνες δρόμου θα πλαι-

σιώσουν την εκδήλωση.

H είσοδο για το Φεστι-

βάλ είναι ελεύθερη. 

Ωρα εκδηλώσεων 9 μ.μ.

Δημοτικί Στάδιο Αγίου

Δημητρίου (απο οδό Χα-

νίων).

Με τον Λάκη Χαλκιά

Ο Όμιλος Ελληνικών Τεχνών, Σωματείο καλλιτεχνών

για τις παραδοσιακές καλές τέχνες, παρουσιάζει πρω-

τότυπα τραγούδια, τα οποία έχουν φτιαχτεί σε ρυθ-

μούς και δρόμους δημοτικής μουσικής, πάνω σε

ποίηση από δημοφιλή ποιήματα Ελλήνων ποιητών.

Το έργο είναι απόλυτα γοητευτικό και έχει παρουσια-

στεί ξανά στο κοινό με μεγάλη επιτυχία. Φέτος, για

μια και μοναδική βραδιά, παρουσιάζεται την Τετάρτη

23 Σεπτεμβρίου 2020 στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού,

στις 21.00. 

Τραγουδούν: Λάκης Χαλκιάς και τραγουδιστές του

Ομίλου Ελληνικών Τεχνών. Παίζει η παραδοσιακή ορ-

χήστρα του Ομίλου Ελληνικών Τεχνών.

Ανθολογούνται οι ποιητές: Διονύσιος Σολωμός, Κω-

στής Παλαμάς, Οδυσσέας Ελύτης, Νικηφόρος Βρετ-

τάκος, Γιάννης Ρίτσος, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης,

Μιλτιάδης Μαλακάσης, Ιωάννης Πολέμης, Αθανάσιος

Χριστόπουλος, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Αργύρης

Εφταλιώτης, Γεώργιος Αθάνας, Παύλος Νιρβάνας,

Μαρία Πολυδούρη και Κούλης Αλέπης.

Η παράσταση φέρει την υπογραφή του Τάσου Φωτό-

πουλου, μουσικού και συγγραφέα.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι: 10€ 

Άνεργοι - πολύτεκνοι - φοιτητές - μαθητές: 5€ 

Κρατήσεις: http://oet.gr/kratisi

Πληροφορίες: 6944 254196, 210 3836754

Συναυλία: «Οι Έλληνες ποιητές 
σε παραδοσιακούς δρόμους»

Υπαίθριες συναυλίες στον

Κήπο του Μεγάρου 

To Mέγαρο Μουσικής συνεχίζει τις όμορ-

φες εκδηλώσεις στον Κήπο.

Σάββατο 19/9, την Κατερίνα Πολέμη.

Σάββατο 26/9 την Κατερίνα Βρανά, best

of: Φέτα, sex και αναπηρία.
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Κιθ Χάρισον: 
30 χρόνια από το θάνατό του

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's ανακοίνωσε ότι θα φι-

λοξενήσει μια διαδικτυακή δημοπρασία με πάνω από 140

έργα που προέρχονται από την προσωπική συλλογή του

Κιθ Χάρινγκ και όλα προσφέρονται από το Keith Haring

Foundation

Στη σύντομη και δημιουργική ζωή του ο Κιθ Χάρινγκ είχε

αφοσιωθεί σε θέματα όπως το AIDS, ο εθισμός στα ναρ-

κωτικά, η παράνομη αγάπη και το απαρτχάιντ. Καλλιτέ-

χνης, ακτιβιστής πίστευε πως «Το κοινό έχει δικαίωμα

στην τέχνη. Η τέχνη είναι για τον καθένα. Συχνά το

έργο μου είναι αρκετά διφορούμενο, ώστε να μπορεί να

ερμηνεύεται από οποιονδήποτε», κάνοντας τα απατηλά

απλά σχέδιά του να μιλάνε περισσότερο από όσο χίλιες

λέξεις για τα ζητήματα της εποχής του.

Χτυπημένος από το AIDS,  ο Χάρινγκ έφυγε στα 32 του

χρόνια αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά σπουδαία,

μέρος της οποίας πηγαίνει σε οργανώσεις ακτιβιστών και

κέντρα που φροντίζουν τα ευάλωτα άτομα της LGBTQI

κοινότητας της Νέας Υόρκης.

Από τις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινά η δημοπρασία “Dear

Keith:Works from the Personal Collection of Keith Haring”

που αναμένεται να φέρει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια

στο Σέντερ όπως ονομάζεται της Νέας Υόρκης.

Ο Gil Vazquez, διευθυντής του Ιδρύματος Keith Haring, πι-

στεύει πως αυτός είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος να

γιορταστεί η 30η επέτειος από τον θάνατό του, το 1990.

Πολλά έργα στη συλλογή προέρχονται από καλλιτέχνες

που συνδέονται με το Club 57, ένα νυχτερινό κέντρο δια-

σκέδασης που κάποτε βρισκόταν σε υπόγειο μιας εκκλησίας

στο Saint Mark’s Place του East Village. Αυτά τα έργα περι-

λαμβάνουν μια μικρή ζωγραφική του Jean-Michel Basquiat

σε αλουμίνιο καθώς και έργα του Bruno Schmidt και του καλ-

λιτέχνη John Sex. Στη συλλογή περιλαμβάνεται ακόμα ένα

έργο του Roy Lichtenstein και ένα μικρό παστέλ του George

Condo. Η συλλογή θα παρουσιαστεί στην γκαλερί της Νέας

Υόρκης του Sotheby’s, από τις 26 Σεπτεμβρίου.

https://www.elculture.gr

Συνέχιση των πολιτιστικών εκδη-

λώσεων  Δήμο Κρωπίας από 19 

Το συνεχιζόμενο πρόγραμμα πολι-

τιστικών εκδηλώσεων του Δήμου

Κρωπίας περιλαμβάνει μία θεα-

τρική παράσταση και δύο μουσικές

συναυλίες. 

Οι ονομαστικές προσκλήσεις συμ-

μετοχής στις εκδηλώσεις απευθύ-

νονται σε κατοίκους του Δήμου

Κρωπίας (προϋπόθεση: αποδει-

κτικά ταυτότητας και κατοικίας

λογ.νερού ή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας), θα διανέμονται από τις

19:30 (την ημέρα πραγματοποί-

ησης κάθε εκδήλωσης), στη κύρια

είσοδο στο ανοιχτό θέατρο της

πλ.Δεξαμενής έως την ώρα έναρ-

ξης 20:30. 

Η χρήση μάσκας προστασίας είναι

υποχρεωτική και ισχύουν αυστηροί

περιορισμοί χωρητικότητας, θερ-

μομέτρηση και τήρηση κοινωνικών

αποστάσεων.

Το πρόγραμμα από 19 Σεπτεμ-

βρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020: 

1. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020,

20:30 : Η παράσταση «Μαρίκα Κο-
τοπούλη, το αγρίμι» με την Δήμη-

τρα Παπαδήμα. Μαζί της η Σταυ-

ρούλα Ζάμπρα. Η  σκηνοθεσία

είναι του Γιάννη Μποσταντζόγλου.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, Ανοιχτό Δημο-

τικό Θέατρο Πλ. Δεξαμενής (συν-

διοργάνωση με Περιφέρεια

Αττικής)

2. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020,

20:30 : Μουσική συναυλία με την

Παυλίνα Βουλγαράκη, ΔΗΜΟΣ

ΚΡΩΠΙΑΣ, Ανοιχτό Δημοτικό Θέα-

τρο Πλ. Δεξαμενής (συνδιοργά-

νωση με Περιφέρεια Αττικής)

3. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020,

20:30 :  Μουσική συναυλία της

Όλγας Βενέτη, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩ-

ΠΙΑΣ, Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο

Πλ. Δεξαμενής (συνδιοργάνωση

με Περιφέρεια Αττικής)

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Κορωπί

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ειρήνης (21/9), η

Διεθνής Αμνηστία – Ελληνικό Τμήμα και συγκεκριμένα το

δίκτυο δράσης για το δικαίωμα στην Αντίρρηση Συνείδησης

(EBCO) διοργανώνει την Δευτέρα 21/9 στις 18:30 μια ιδι-

αίτερη διαδικτυακή εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας,

στις 19:30 θα προβληθεί η αγγλική βερσιόν του βραβευμέ-

νου ντοκιμαντέρ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΕΙΡΗΝΗ της Μαρίας Πα-

παλιού στον σύνδεσμο: https://vimeo.com/459276561 . Την

επόμενη ημέρα,  Τρίτη 22/9, η ελληνική βερσιόν του ντοκι-

μαντέρ θα είναι διαθέσιμη για το κοινό από την Ύπατη Αρ-

μοστεία του ΟΗΕ στο https://vimeo.com/459270424 .  

Η «Φιλάνθρωπος Ειρήνη», διάρκειας 34 λεπτών, γυρίστηκε

το 2006, βασίζεται ως προς το λόγο κυρίως σε αποσπά-

σματα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και χρησιμοποιεί ει-

κόνες από πολεμικές συγκρούσεις των τελευταίων 100

χρόνων με καταστροφικές συνέπειες για τη Γη και για τον

Άνθρωπο. Τα αποσπάσματα διαβάζονται από κορυφαίες

προσωπικότητες της εποχής μας που αντιτάσσονται στην

κουλτούρα του πολέμου και της καταστροφής, όπως ο βρα-

βευμένος με Νόμπελ Ειρήνης Νέλσον Μαντέλα, ο Ύπατος

Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Αντόνιο Γκουτέ-

ρες, οι καλλιτέχνες Φερνάντο Μποτέρο, Θόδωρος Αγγελό-

πουλος, Μίκης Θεοδωράκης (ο οποίος έδωσε και τη

μουσική του για την ταινία) κ.ά. 

Τα αποσπάσματα αυτά επιλέχθηκαν γιατί οι αρχαίοι στάθη-

καν απέναντι στον πόλεμο με το ύψιστο χρέος της αυτο-

κριτικής και πάταξαν την αλαζονεία της ίδιας τους της

νίκης. Ο λόγος αυτός, στο στόμα αυτών των προσώπων,

προσλαμβάνει μια άλλη δύναμη, γίνεται ο επίκαιρος, ο ση-

μερινός λόγος ενάντια στον πόλεμο.

Η ταινία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη  της Ύπατης

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Ελληνι-

κής Εθνικής Επιτροπής για την ΟΥΝΕΣΚΟ και τέθηκε υπό

την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.

Κάρολου Παπούλια. 

Η «Φιλάνθρωπος Ειρήνη» έχει διανεμηθεί στις Εθνικές Επι-

τροπές των 192 χωρών-μελών της UNESCO, σε πανεπιστη-

μιακές βιβλιοθήκες στο εξωτερικό,  καθώς και σε 4.000

σχολεία στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ν. Αφρική, τον Κα-

ναδά και τις Η.Π.Α. 

Το έργο παρουσιάστηκε με πρωτοβουλία του τέως Προ-

έδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια στην εκδή-

λωση για  την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης που

πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο το 2006. 

Προβλήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 24 Σε-

πτεμβρίου 2006.

“Διαδραστικό Λογοτεχνικό –

Café”, Αττικής  (on line) 

Η ομάδα “Λογοτεχνικό  καφενείο  Αττικής”, καλεί

κάθε ενδιαφερόμενη και ενδιαφερόμενο να συμμε-

τάσχει σε εβδομαδιαια λογοτεχνική  on line διαδρα-

στική συζήτηση (κάθε Πέμπτη 8,30 μ.μ.),

απαγγελίες ποιημάτων και γενικότερα   παρουσίαση

φιλολογικών θεμάτων.   Ελεύθερη δωρεάν  συμμε-

τοχή.

Αποκλείονται πολιτικές και κομματικές τοποθετή-

σεις Οργανώνεται  από μέλη του “Αττικού πνευμα-

τικού συλλόγου Γλυφάδας” και μέλη της Εταιρείας

Ελλήνων Λογοτεχνών.

Η νέα περίοδος ξεκινάει τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου

στις 8,30 μ.μ. 

Πληροφορίες: 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 6944 76.81.80

«ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΡΗΝΗ»
Nτοκιμαντέρ με αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και εικόνες από πολεμικές συγκρούσεις των

τελευταίων 100 χρόνων. Τα αποσπάσματα διαβάζονται από κορυφαίες προσωπικότητες της εποχής μας.
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Δήμος Σαρωνικού

Ευχαριστήριο

Ο Δήμος Σαρωνικού ευχαριστεί θερμά την Επιτροπή Αλ-

ληλεγγύης της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Σαρωνι-

κού, η οποία χθες Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, παρουσία του

Δημάρχου Πέτρου Φιλίππου, επισκέφθηκε το Κοινωνικό

Παντοπωλείο του δήμου και παρέδωσε σχολικά είδη που

συλλέχθηκαν από φίλους και μέλη της Οργάνωσης για τις

ανάγκες των παιδιών ευάλωτων οικογενειών του δήμου

μας. 

Τα είδη που συγκεντρώθηκαν είναι: τσάντες,  κασετίνες,

τετράδια, μπλοκ Α4, ντοσιέ, κλασέρ, μπλοκ με διαφάνειες,

αυτοκόλλητα, ετικέτες,  μολύβια, γόμες, ξύστρες,  χάρα-

κες, στυλό διαφόρων χρωμάτων,  μαρκαδόρους, ξυλομπο-

γιές, κηρομπογιές,  πλαστελίνες,  μπλοκ  ζωγραφικής,

κόλλες κ.α. 

«Στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε λόγω της υγειονο-
μικής αλλά και οικονομικής κρίσης κάθε προσφορά στους
συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη είναι πολύτιμη», δή-

λωσε ο Δήμαρχος Σαρωνικού.

Η Εκκλησία της Ελλάδος 
ξαναχτυπά το 

Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Προφανώς η Εκκλησία της Ελλά-

δος ενδιαφέρεται για τα περιου-

σιακά της στοιχεία, λές και είναι

κάποια ανώνυμη εταιρεία μπίζνας

και κυνηγάει το κέρδος.

Η ιστορία με τα πράσινα οικόπεδα

που διεκδικεί στη Βουλιαγμένη

είναι γνωστή και η “κολόνια κρα-

τάει χρόνια”.

Πρόσφατα ανακάλυψε ότι της

ανήκει και τμήμα του οικοπέδου

που βρίσκεται το Ασκληπιείο Νο-

σοκομείο και έχει ξεκινήσει ενέρ-

γειες να το πάρει!!! Λες και το

Νοσοκομείο είναι κάποια ιδιωτική

επιχείρηση που “κονομάει” και όχι

ένα δημόσιο νοσοκομείο που βρί-

σκει ανακούφιση ο κάθε πονεμέ-

νος.

‘Ετσι λοιπόν έχει προσφύγει κατά

του ελληνικού δημοσίου και του

ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από

το 2018 στο Τριμελές Διοικητικό

Πρωτοδικείο Πειραιά που θα εκδ-

κασθεί στις 7 Οκτωβρίου, προκει-

μένου να προβούν σε «έκδοση

βεβαιωτικής πράξης για την επελ-

θούσα αυτοδίκαιη άρση της αναγ-

καστικής απαλλοτρίωσης που

κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού

Ερυθρού Σταυρού» (το 1925),

διεκδικώντας 46,5 περίπου στρέμ-

ματα!

Να θυμίσουμε ότι το οικόπεδο που

βρίσκεται το Ασκληπιείο Νοσοκο-

μείο προέκυψε από αναγκαστική

απαλλοτρίωση για τις ανάγκες της

αεροπορίας και αργότερα δόθηκε

στον ΕΕΣ και δημιουργήθηκε το

Νοσοκομείο Νοσημάτων θώρακος

μια που τότε “θέριζε” η φυμα-

τίωση.  Να πούμε επίσης ότι ο Ελ-

ληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ),

τότε ήταν όπως το σημερινό

Εθνικό Σύστημα Υγείας, μια που

δεν υπήρχε, και γι’ αυτό όλες οι

δωρεές που έδιναν οι έχοντες, τις

έδιναν στον ΕΕΣ.

Κακώς το Νοσοκομείο Ασκληπιείο

δεν έχει περάσει στο σύνολό του

στο ελληνικό δημόσιο. Πέρασαν

υπουργοί και υπουργοί, άτολμοι.

Κανείς δεν δίνει δωρεές για ιδιω-

τική υγεία. Το μεγάλο τμήμα του

οικοπέδου  αγοράστηκε με συμβο-

λική τιμή από έναν χορό που προ-

κάλεσαν κυρίες της εποχής, και

όλα τα κτίσματα από τότε μέχρι

σήμερα έχουν γίνει με δωρεές.

«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ
φαρισαῖοι ὑποκριταί» 

«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρι-
σαῖοι ὑποκριταί» (Μθ 23,1-39)

λέει ο Χριστός στο τελευταῖο
μέρος τοῦ εὐαγγελίου τοῦ ὄρθρου

τῆς μ. Τρίτης (= μ. Δευτέρας

βράδυ) όταν κάνει τὰ ἀποκαλυ-

πτήρια τῶν γραμματέων καὶ φαρι-

σαίων.  Δημοσιεύει τὴν ὑποκριτικὴ

ζωή τους καὶ προστατεύει τὸ λαὸ
ἀπὸ τὴν κακή τους ἐπίδραση.

«Ἀλίμονό σας, γραμματεῖς καὶ φα-
ρισαῖοι ὑποκριταί, τοὺς λέει, διότι
ἐμφανιζόμενοι σὰν ἄνθρωποι προ-
σευχῆς κατατρῶτε τὰ σπίτια τῶν
χηρῶν. Γι’ αὐτὸ θὰ καταδικα-
σθεῖτε περισσότερο ἀπὸ τοὺς κοι-
νοὺς κλέφτες». 

Ἂς σημειωθεῖ ὅτι οἱ ὑποκριταὶ
αὐτοὶ προσεύχονταν σὲ πολυσύ-

χναστα μέρη, γιὰ νὰ τοὺς θαυμά-

ζουν οἱ ἄνθρωποι. 

Προσεύχονταν ἀκόμη καὶ γιὰ ν’
ἀποσποῦν τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν
ἀνθρώπων καὶ στὴ συνέχεια νὰ
τρῶνε τὶς περιουσίες τους.

(απόσπασµα Ἀθαν. Γ. Σιαμάκη, 

ἀρχιμανδρίτη)

Σας θυμίζει κάτι; Κατά πως φαίνε-

ται η Εκκλησία της Ελλάδος έχει

γεμίσει Φαρισαίους υποκριτές,

που το μόνο σκοπό έχουν να σω-

ρεύσουν χρήμα, πού; στη μπάγκα

της εκκλησίας;

Ο Δήμος ΒΒΒ έλαβε απόφαση να

ασκήσει ενώπιον του Τριμελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

(3ο Τμήμα) υποστηρικτική παρέμ-

βαση υπέρ του Ελληνικού Δημο-

σίου και του ΕΕΣ, στην προσφυγή

της Εκκλησίας, και εμείς το επι-

κροτούμε.

Βέβαια και ο Δήμος διεκδικεί από

το οικόπεδο του Νοσοκομείου πε-

ρίπου 5 στρέμματα!

Θα είναι ένας τραγικός επίλογος

αν  χαθεί το οικόπεδο του Ασκλη-

πιείου πολυτεμαχισμένο και να

καταλήξει σε ιδιωτικές κλινικές

χάνοντας ένας τεράστιος - αριθ-

μητικά - πληθυσμός την δημόσια

υγεία σε χαλεπούς καιρούς.

Αννα Μπουζιάνη

Υστερόγραφο: Να αφήσουμε τον

καναπέ και στις 7 Οκτωβρίου να

κατέβει ο κόσμος στο δικαστήριο

στον Πειραιά για να δείξουμε ότι

το Νοσοκομείο δεν πρέπει να αγ-

γιχτεί, γιατί είναι αστείο να δεχ-

θούμε αυτό που λέει η Εκκλησία

ότι δεν βλάπτεται το Νοσοκομείο.

Όταν του πάρεις το 1/3 της έκτα-

σης βλάπεται ή δεν βλάπτεται.

“Ρέμα

Κόρμπι” γιοκ
Το ρέμα του Κόρμπι, που θυμίζουμε ότι εγκαι-

νιάστηκε η εγκατάσταση του εργολάβου για να

προχωρήσει στην διευθέτησή του, που την

ακούμε κοντά 30 χρόνια, ακόμη καρκινοβατεί,

έχει μακρύ δρόμο ακόμα...

Παρά το ότι εγκαινιάστηκε “εν χορδοίς και ορ-

γάνοις” παραμονές των εκλογών με την τότε

περιφερειάρχη Ρένα Δούρου “αγκαζέ” με τον

νυν δήμαρχο ΒΒΒ Γρ. Κωνσταντέλλο.

Ο εργολάβος έχει σηκώσει τα σφυριά και τους

εκσκαφείς ψηλά, γιατί στην πορεία του ρέμα-

τος υπάρχουν ιδιοκτησίες που πρέπει να γίνει

αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Μα, την αναγκαστική απαλλοτρίωση μας την

είχε ανακοινώσει πανηγυρικώς ο δήμαρχος

ΒΒΒ, ότι έγινε σε “ντετέ” χρόνο και θα προχω-

ρήσει απρόσκοπτο.

Ας όψονται οι εκλογές...

Αννα Μπουζιάνη
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Συνεχίζονται οι ψεκασμοί

κουνουπιών από την 

Περιφέρεια Αν. Αττικής

Στον 14ο Κύκλο Εφαρμογών Ψεκασμών για την κα-

ταπολέμηση των κουνουπιών, προχωρεί αυτή την

εβδομάδα η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Ατ-

τικής, υπό την εποπτεία του Αντιπεριφερειάρχη Θα-

νάση Αυγερινού.

Οι ψεκασμοί γίνονται σε φυσικά συστήματα, σε

προστατευτόμενες περιοχές, σε περιοχές - εστίες

όλων των Δήμων.

Την τρέχουσα εβδομάδα θα ψεκάσουν:
ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2020 Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 22.09.2020 Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ και ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2020 Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ-ΣΔΑΜ)

Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ και ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2020 Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΧΙΝΙΑΣ)

Δ. ΩΡΩΠΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2020 Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΜΠΡΕΞΙΖΑ)

Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Υπενθυμίζουμε ότι σημαντικό είναι να γνωρίζουμε :

Οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται  μόνο στο στάδιο

των προνυμφών σε λιμνάζοντα ύδατα. 

Οι ψεκασμοί επιτρέπονται μόνο από εδάφους πε-

ριαστικά, σε περιοχές που έχουν προηγουμένως κα-

ταγραφεί και επικαιροποιηθεί από τους Δήμους.

Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να υλοποιούν παράλληλες

δράσεις ψεκασμών στον αστικό ιστό, ιδιαίτερα στα

φρεάτια περισυλλογής ομβρίων. 

Δεν γνωρίζω γιατί, αλλά στο Δήμο ΒΒΒ έχουμε

πνιγεί στο κουνούπι. Δεν τολμάμε να βγούμε στις

βεράντες μας και στους κήπους μας.

Οι περισσότεροι Δήμου μας ενημερώνουν με δελ-

τία για τους καθαρισμούς και ψεκασμούς των φρε-

ατίων τους, όπως ο Δήμος Σαρωνικού στη

φωτογραφία. Από το Δήμο ΒΒΒ δεν έχουμε λάβει

ποτέ αλλά και δεν έχουμε δει φρεάτια καθαρισμένα

και επομένως και ραντισμένα.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας η εταιρεία

“φάνασμα” ΜΕΕΚΒ (Μετοχική Εταιρεία Εκμεταλλεύ-

σεως Κτήματος Βούλας), που διεκδικεί ένα τμήμα του

παραλιακού μετώπου, όπου βρίσκεται η παιδική χαρά

και το καφέ “Νότος”, δέσμευσε με αναγκαστική εκτέ-

λεση, χρηματικό ποσό εκατομμυρίων ευρώ, από το

ταμείο του Δήμου ΒΒΒ.

Να θυμίσουμε ότι η ΜΕΕΚΒ έχει ξεκινήσει δικαστικό

αγώνα από τη δεκαετία του 1990 εναντίον του Δήμου,

ζητώντας τα μισθώματα του καφέ “Νότος” που τα

έπαιρνε ο Δήμος, ένα ποσό που ξεπερνούσε τα 12

εκατομμύρια ευρώ.

Το 2017 ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος είχε ανακοι-

νώσει σε Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το παραλιακό οικό-

πεδο όπου και το καφέ “Νότος”  αποδίδεται εκ νέου

στο Δημόσιο, με τελεσίδηκη εφετειακή απόφαση.

Για τη νέα, ανατρεπτικη κατασταση, δεν υπάρχει επί-

σημη ανακοίνωση από το Δήμο (όπως οφείλει να ενη-

μερώσει τους δημότες) και ούτε βλέπουμε να το έχει

ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει

τη Δευτέρα 21/9 στις 8 μ.μ. κεκλεισμένων των

θυρών. 

Αν ο Δήμος έχασε το παραλιακό μέτωπο, τότε θα

πρέπει να θρηνήσουμε τη Βούλα... γιατί θα τσιμεν-

τοποιηθεί και το τελευταίο ελεύθερο κομμάτι γης.

Ξεκίνησε, από τις αρχές της εβδομάδας, το νέο μεγάλο

έργο οδοποιίας και συντήρησης οδών και στις τρεις Δημο-

τικές Ενότητες του Δήμου Παλλήνης, προϋπολογισμού

950.000 ευρώ.

Σε αυτή τη φάση, πραγματοποιούνται έργα στην Κάτω Μπα-

λάνα, στις οδούς Μπαλάνας, Ρόδου, Αξιού, Αγίας Ειρήνης,

Μακρινού, Χίου, Κρήτης και Χανίων.

Συνολικά, προβλέπονται έργα οδοποιίας, αποκατάστασης

και συντήρησης, σε 22 οδούς και στις τρεις Δημοτικές Ενό-

τητες, συνολικού μήκους 5,5 χλμ.

Με το έργο αυτό, συνεχίζεται το πρόγραμμα των έργων

οδοποιίας, διάνοιξης και συντήρησης οδών, που εκτελεί ο

Δήμος Παλλήνης και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες.

Συνολικά, την περίοδο 2018-2020, έχουν εκτελεστεί έργα

σε συνολικό μήκος άνω των 65 χλμ., αξίας άνω των

12.000.000 ευρώ, εκ των οποίων, πλέον των 8.000.000

ευρώ, κατευθύνθηκαν σε έργα στη Δημοτική Ενότητα Παλ-

λήνης.  

Aναθεώρηση Πολεοδομικής

Μελέτης στο Πόρτο-Ράφτη

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου,

ενέκρινε την αναθεώρηση της πολεοδομικής μελέτης

των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 περιοχής δεύτε-

ρης κατοικίας Πόρτο - Ράφτη και την αναθεώρηση του

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή

Αγ.Σπυρίδωνα, κατόπιν  αποφάσεων του ΣτΕ.

Οσοι ενδιαφέρονται να λάβουν γνώση σχετικά με

την πρόταση αναθεώρησης μπορούν να ενημρω-

θούν  στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Παπαδη-

μητρίου 33, 1ος όροφος, Δευτέρα -Τετάρτη-

Παρασκευή, 09.00-14.00) και να υποβάλλουν εγγρά-

φως τις τυχόν ενστάσεις τους εντός 20 ημερών από

την τελευταία δημοσίευση.

Νέα έργα οδοποιίας στο Δήμο Παλλήνης

Με αναγκαστική εκτέλεση δέσμευσαν 

τα ταμεία του Δήμου ΒΒΒ

Δημοπρατείται το

“Ακτή” στη 

Βουλιαγμένη

Ο Δήμος ΒΒΒ, προχωράει σε δημο-

πράτηση του καταστήματος υγειονομι-

κούς ενδιαφέροντος “Ακτή” στη

Βουλιαγμένη. Του καταστήματος που

θυμίζουμε ότι ο νυν δήμαρχος παρά-

νομο το ανέβαζε - παράνομο το κατέ-

βαζε, πριν τις εκλογές κατηγορώντας

τον τ. δήμαρχο Γρ. Κασιδόκωστα. Και

πράγματι είχε αυθαίρετες εγκαταστά-

σεις σε πολλά σημεία, που σήμερα πι-

θανόν να τις νομιμοποίησε, αν και βρέ-

χεται απο το νερό...

Εκτίθεται λοιπόν σε πλειοδοτική, φα-

νερή και προφορική δημοπρασία το δη-

μοτικό ακίνητο “Ακτή”, στην Λεωφ.

Ποσειδώνος 6 στη Βουλιαγμένη (κάτω

από το δρόμο), σαν επιχείρηση μαζι-

κής εστίασης πλήρους και πρόχειρου

γεύματος, κτίσματος συνολικού εμβα-

δού 460 τ.μ. σε οικοπεδο συνολικου

εμβαδου 687,75€.

Χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορί-

ζονται τα 12 χρόνια, με δυνατότητα

παράτασης για ακόμα 12 χρόνια!.

Πρωτοφανής χρονική διάρκεια μίσθω-

σης για ένα δημοτικό κατάστημα, να

δεσμεύεται για 24 χρόνια! Κατώτατο

όριο προσφοράς (μισθώματος) ορίζε-

ται το ποσόν των 100.000€ ετησίως

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14

/10/ 20, 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο.

Και βέβαια ο δήμαρχος καθώς και οι

αρμόδιες υπηρεσίες θα υποπέσουν

στο ίδιο λάθος να παρακάμψουν την

εφημερίδα μας για την δημοπρασία,

όπως ο νόμος ορίζει, αφού είμαστε

εφημερίδα διαπιστευμένη από τη

Γραμματεία Τύπου και έχουμε έδρα

το Δήμο ΒΒΒ. Το έχει δηλώσει ευ-

θέως ο δήμαρχος ότι μας κάνει “οικο-
νομικό πόλεμο”, μόνο που τον κάνει

με “ξένα κόλυβα” και συμπαρασύρει

και τις υπηρεσίες.

Αννα Μπουζιάνη
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Το Νοέμβριο του 1913 είχαν μόλις τελειώσει  οι  Βαλ-

κανικοί πόλεμοι και η λήξη  των ελληνοτουρκικών εχ-

θροπραξιών  επισφραγίστηκε  με την  υπογραφή της

Συνθήκης των Αθηνών, που ήταν σχετική με τις προ-

ηγούμενες Συνθήκες του Λονδίνου (Μάιος 1913) και

του Βουκουρεστίου. (Αύγουστος 1913)

Με  αυτή τη διμερή Συνθήκη των Αθηνών συμφωνήθηκε,

Μακεδονία, Ήπειρος, Κρήτη, και κάποια από τα νησιά

του Αιγαίου εκτός από Ίμβρο και Τένεδο, να εκχωρη-

θούν   στην Ελλάδα. 

Για τα νησιά όμως Λέσβο και Χίο δεν υπήρξε συμφωνία

και  η λύση ανατέθηκε να δοθεί από τις τότε μεγάλες

Δυνάμεις, που ήταν Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία, Αυ-

στρο-Ουγγαρία.  

Και  τελικά αυτές και μετά από μακρά σύσκεψη αποφά-

σισαν τα εν λόγω νησιά, να δοθούν στην Ελλάδα.

Αλλά με τον όρο  ότι τα νησιά αυτά θα πρέπει να μένουν

ανοχύρωτα, χωρίς στρατό ξηράς και ναυτικό  και  ακόμα

χωρίς τη σχετική στρατιωτική βάση.  Ακόμα να μην επι-

τρέπουν   το λαθρεμπόριο με τα μικρασιατικά παράλια,

και οι Τούρκοι μουσουλμάνοι κάτοικοι των νησιών, να

τυγχάνουν της προβλεπόμενης  προστασίας. 

Και με την προϋπόθεση,   ότι τα νησιά αυτά θα εκχωρη-

θούν στους Έλληνες μόνο και όταν αποσύρουν  τα

στρατεύματά τους από την Βόρειο Ήπειρο, την οποία

σημειωθήτω με αίμα είχαν καταλάβει και αποσπάσει

από τα χέρια των Τούρκων.  Και όλο αυτό γιατί   “οι με-

γάλοι” της σκακιέρας  ήθελαν την Αλβανία να την κά-

νουν κράτος ανεξάρτητο και ελεύθερο. 

Τέλος πάντων οι Έλληνες συμμορφώθηκαν και αποσύρ-

θηκαν πάραυτα από τα εδάφη αυτά που τα είχαν κατα-

λάβει όπως ήδη ειπώθηκε με μάχες και εκατόμβες

αίματος. 

Από τη άλλη μεριά όμως αυτή η απόφαση εκχώρησης

των νησιών Χίου και Λέσβου στην Ελλάδα, ερέθισε εθνι-

κιστικά και πατριωτικά το ακραίο και όχι μόνο τουρκικό

στοιχείο, το οποίο  αντέδρασε επιθετικά και ξεσήκωσε

τον  μουσουλμανικό λαό, με το σύνθημα, ότι  τα νησιά

αυτά είναι τουρκικά  και  ανήκουν στην Τουρκία «γιατί
είναι κοντά και στη γειτονιά μας  και  ότι αν εσείς  δεν
μας τα  δώσετε, εμείς θα τα αποσπάσομε με τη βία
έστω και  με πόλεμο.»
Η Ελλάδα μπροστά σ’ αυτές τις απειλές, που δέχεται

και μάλιστα από την Τουρκία που ηττημένη είχε ζητήσει

και την κατάπαυση των πυρών, καταφεύγει  με διαμαρ-

τυρία στις  μεγάλες Δυνάμεις. Αλλά η επωδός ήρθε στε-

γνή και ψυχρή: «Πρέπει  με συμβιβασμό να
υποχωρήσετε στις απαιτήσεις της Τουρκίας». 
Η Τουρκία, “χαϊδεμένο” παιδί της Ευρώπης, όχι  βέβαια

μόνο  τότε αλλά  και ανέκαθεν, καταφέρνει να τραβάει

δυνατά  τα ηνία της ανεξαρτησίας της  εν αντιθέσει,….

προς το τότε ελληνικό κράτος.   

Αλλά επανέρχομαι στα γεγονότα που τρέχουν στα χρό-

νια 1913-14.  

Οι Τούρκοι όπως ήδη ειπώθηκε, εξαγριωμένοι που χά-

νουν τα νησιά στο Αιγαίο  όχι μόνο αφήνουν στην άκρη

τα παρακάλια, αλλά καταπατούν συνθήκες και ετοιμά-

ζονται για μια επανάληψη  του πολέμου.

Σε πρώτη φάση  σκοπός τους ήταν μια αναθεώρηση

πραγμάτων και ισορροπιών με πρώτιστο στόχο τη  ναυ-

τική υπεροπλία στο Αιγαίο.

Εκείνη την εποχή στην αγορά του πολεμικού υλικού

προσφερόταν  ένας τύπος υπερθωρηκτού “το θωρηκτό

dreadnought”. Υψηλή ατσάλινη θωράκιση, μεγάλη ακτίνα

πυρός, υψηλή ταχύτητα σε κόμβους.  Αγοράζουν λοιπόν

οι Τούρκοι  από την  Αγγλία ένα τέτοιο ολοκαίνουριο θω-

ρηκτό  “ντρεντνότ”,  τρομερό και σύγχρονο για την

εποχή του, υψηλής θωράκισης, και ισχυρό τόσο  που το

δικό μας ο “Αβέρωφ” έσβηνε μπροστά  του. 

Ήταν μάλιστα και ετοιμοπαράδοτο  με προβλεπόμενη

καθέλκυση στα μέσα του  Αυγούστου του 1913.  

Και δεν σταματούν εδώ. Συμβαίνει και ένα καινούργιο

πιο μεγάλο ακόμη πολεμικό πλοίο, θωρηκτό και αυτό αν

δεν κάνω λάθος, για λογαριασμό της Βραζιλίας με το

όνομα “Ρίο ντε Τζανέϊρο” να καθελκύεται τον Δεκέμβριο

του ίδιου έτους από τα  ναυπηγεία Άρμστρονγκ  της Αγ-

γλίας. Η Βραζιλία όμως κωλύεται, δεν μπορεί να απο-

πληρώσει τη μεγάλη αξία του, το πολεμικό πλοίο βγαίνει

στο σφυρί και η Τουρκία πρώτη πρώτη τρέχει και το αρ-

πάζει.  Το  μετονομάζει  δε σε “Σουλτάν Οσμάν 1”. Το

πρώτο, το θωρηκτό το έχει ήδη βαφτίσει “Ρεσαντιέ”.

Τώρα οι Τούρκοι προβλέπεται να έχουν την ναυτική υπε-

ροπλία  στο Αιγαίο.

Οι ¨Έλληνες βέβαια δεν ολιγωρούν. Μπαίνουν δυναμικά

στο παιχνίδι εξοπλισμών, παιχνίδι  που έντεχνα όπως

πάντα στήνουν και προκαλούν  οι “Μεγάλοι” για να που-

λήσουν την πραμάτεια τους.

Και οι Έλληνες  με παραγγελία στα ναυπηγεία του Κιέ-

λου  κλείνουν την αγορά ενός πιο μεγάλου ακόμα θω-

ρηκτού τύπου “ντρεντνότ”, αλλά το οποίο

προγραμματίζεται να παραδοθεί με καθυστέρηση ενός

έτους.

Το πράγμα  όμως επείγει και “το καθυστερείν” αναγκάζει

την Ελλάδα  να στραφεί προς τα παλιατζίδικα της  πο-

λεμικής αγοράς,  όπου τα ληγμένα στοιβάζονται ως “εν

αρχαιοπωλείω”  αναζητώντας και περιμένοντας τους

“συλλέκτες”. 

Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές που οι λαοί πνίγονται  πιά-

νονται από όποια σανίδα επιπλέει. Και η σανίδα  στολι-

σμένη τώρα και παρφουμαρισμένη σαν πόρνη

κορδώνεται και περιμένει  το μουστερή της, τον μου-

στερή που αναμμένος την πληρώνει πανάκριβα.

«Λαΐδα φαίνεται στη νύχτα η πάσα γυνή. Αρκεί να είσαι
ξέμπαρκος και πεινασμένος». Και για να λέμε την αλή-

θεια έτσι σκέφτονταν οι  μόρτες πασαλιμανιώτες όταν

τρέχανε και  βοσκούσανε  τα ναυτάκια από τον  έκτο

στόλο στα καταγώγια του λιμανιού. Και η αλήθεια όταν

είναι σοφή, κολλάει στην πάσα περίπτωση.

Και αυτό το έχει καλά μάθει, απ’ έξω  και ανακατωτά μά-

λιστα η αγορά της πολεμικής μηχανής. Μόνο εμείς του

“μολών λαβέ” δεν το συνειδητοποιήσαμε ποτέ, ή μήπως

και οι κάποιοι εμείς συνειδητά και από σκοπού ανόσιου

μπήκαμε στο κύκλωμα. Θεός φυλάξοι όμως από τέτοιες

σκέψεις.  

Από την Αμερική λοιπόν βρίσκει “τυχαία” η Ελλάδα και

αγοράζει  τα παλιά θωρηκτά που τα λέγανε “Αϊντάχο”

και “Μισσισσιπί” και τα βαφτίζει “Κιλκίς” και “Λήμνος”.

“Πλωτές χελώνες”, έσπευσαν και τα ξεστόμισαν  οι

κακές  γλώσσες της αντιπολίτευσης.   

Η Κίνα πάλι, μόλις τότε είχε σε τελειωμένα σκαριά ένα

νεότευκτο,  ένα ελαφρύ καταδρομικό και το έβγαζε στο

ξεφόρτωμα. Το αγοράζομε και αυτό και το βαφτίζομε

“Έλλη”*.  Ολα κατά πως πρέπει και μάλιστα  με μεσίτη

στη μέση!

Βέβαια η κυβέρνηση και  το επιτελείο είχε πλήρη επί-

γνωση της δεινής  κατάστασης στην οποία είχαμε πε-

ριέλθει με τις υπό πίεση σπασμωδικές αποφάσεις μας

και τον επικρεμάμενο πέλεκυ της  αιφνίδιας υπεροπλίας

του αντιπάλου σε πολεμικό στόλο.  

Το πράγμα ηταν σοβαρότερο από όσο φαινόταν στην

αρχή, γιατί μια τέτοια ναυτική υπεροπλία του Τούρκου

στο Αιγαίο θα εμπόδιζε  και τη μεταφορά του ελληνικού

στρατού από νότο στο βορρά αν τυχόν έπρεπε  να αντι-

μετωπιστεί   ο Βούλγαρος που ελλόχευε εποφθαλμιών-

τας τη Μακεδονία.  Αλλά και τα νησιά του Αιγαίου θα

έμεναν βορά στα χέρια του σουλτάνου.  

Το φρόνημα όμως πάντοτε του Ελληνα ήταν και είναι

υψηλό και η ευελιξία, και η πονηράδα του Ελληνα τού

ζυμωμένου, μέσα στην πατροπαράδοτη κληρονομική

διαθήκη του Οδυσσέα,  ποτέ δεν κόνταινε ούτε κονταί-

νει.

Σε επιτελική σύσκεψη με την κυβέρνηση του Βενιζέλου,

ο ναύαρχος Κουντουριώτης δεν σκιάζεται και προτείνει

με υποβρύχιο ή και αντιτορπιλικό να στήσει ενέδρα στο

Γιβραλτάρ   και να τορπιλίσει  τα τουρκικά πολεμικά

πλοία καθώς περνούν με ρότα την Κωνσταντινούπολη.

Πονηρά βέβαια και χωρίς επίσημη  κήρυξη  πολέμου

“Γαία πυρί μειχθήτω” που λένε. 

Το σχέδιο μεν άρεσε, αλλά όπως κατά τη συζήτηση επι-

σημάνθηκε, στα τουρκικά πολεμικά επέβαιναν ναύτες

και αξιωματικοί Άγγλοι που εκπαίδευαν τα τουρκικά πλη-

ρώματα και μια τέτοια πράξη θα είχε ολέθριες διπλωμα-

τικές συνέπειες στην πατρίδα. 

Αργότερα ήρθε και στο τραπέζι μια άλλη πρόταση για

τη λύση από το αδιέξοδο. Σε υπόμνημα  είχε υποβάλλει

ο υπαρχηγός του επιτελείου  Ιωάννης Μεταξάς, που

πολιτικά ήταν άλλοτε κοντά και άλλοτε απέναντι στις

αποφάσεις του Βενιζέλου ένα δικό του σχέδιο, σχέδιο

απόγνωσης  και αυτό χωρίς επίσημη κήρυξη πολέμου.

Αυτό αναφερόταν σε  μια μυστική   μεταφορά στρατού,

μεθοδικά οργανωμένη  με επιταγμένα επιβατηγά ατμό-

πλοια κοντά στα  Δαρδανέλια  και σε συνέχεια αιφνιδια-

στικά και ανορθόδοξα  με καταιγιστική επίθεση στους

Τούρκους, κατάληψη  στα Δαρδανέλια  και  προώθηση

του ελληνικού στρατού για   Κωνσταντινούπολη.

Αλλά το σχέδιο καίτοι  ασμένως από την Κυβέρνηση ως

εσχάτη λύση είχε γίνει αποδεκτό, δεν κατάφερε  να

υλοποιηθεί   γιατί το πρόλαβε η έκρηξη του πρώτου

Παγκοσμίου πολέμου με την δολοφονία του πρίγκηπα

της Αυστρίας Φερδινάνδου  στο Σεράγεβο. 

Αυτά για σήμερα. 

* Οταν το πήραμε διαδοχικά βαφτίστηκε σε “Σαλαμίς”, “Σαλαμίνια”,

“Βασιλεύς Γεώργιος”, “Βασιλεύς Κωνσταντίνος

―――――――
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γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

1913: Γεγονότα ιστορικά

σε κυκλική μνήμη
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Πυρκαγιές!
Εχετε παρατηρήσει ότι κάθε φορά που ανακοινώνουν

ότι την επομένη ημέρα έχουμε επικίνδυνες καιρικές

συνθήκες για πυρκαγιά, παρουσιάζεται το φαινόμενο

να λαμπαδιάζουν συγχρόνως κάποιες περιοχές;

Και σκέφτομαι μήπως ανοίγει η όρεξη των πυρομα-

νών, των οικοπεδοφάγων και άλλων και τρέχουν με

το μπιτόνι και τη βενζίνη;

Αύξηση εγκληματικότητας
στα ΒΒΒ

Όσο πάει και πυκνώνει η εγκληματικότητα στο Δήμο

ΒΒΒ, με καθημερινά φαινόμενα. Δεν συζητώ για τις

ληστείες σε κατοικίες, αλλά για άλλου είδους εγκλη-

ματικότητας· εκείνης της σκληρής και άμετρης, της

τακτοποίησης λογαριασμών και τρομοκράτησης.

Παράδειγμα την περασμένη Κυριακή ειδοποιήθηκαν

ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στην πλατεία της Βούλας!

Μία ημέρα μετά έκαψαν τρία αυτοκίνητα στο Πανό-

ραμα τα οποία παρέσυραν και διπλανά!

Kαι τείνω να πιστέψω δημοτικό σύμβουλο, που είπε

ότι ο δήμαρχος μετέφερε τη μαφία γείτονος πόλης

στο Δήμο, δίνοντας τα μαγαζιά του Δήμου σ’ αυτούς!

Τώρα αν γίνει και η “κλειστή πόλη” έχουμε να ζή-

σουμε στιγμές Ελ Πάσο...

Χάσαμε την παραλία της
Βούλας από τη ΜΕΕΚΒ;

Γιατί μαθαίνουμε ότι η εταιρεία δέσμευσε χρηματικά

ποσά από το ταμείo του Δήμου!!!

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

20 αιώνες μετά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, η οποία απετέ-

λεσε τo προπύργιο της ελευθερίας στην Ευρώπη, από την

περσική λαίλαπα, έλαβε χώρα η Άλωση της Κωνσταντινού-

πολης στις 29 Μαϊου 1453, από τα βάρβαρα στίφη των Ασια-

τών Οθωμανών, προκαλώντας τεράστια αναταραχή και

αβεβαιότητα, γιατί ολόκληρη η ανατολική  Ευρώπη βρισκόταν

ανοικτή στους Οθωμανούς κατακτητές, μέχρι που η Βιέννη

των Αψβούργων απέτρεψε σθεναρά  δύο πολιορκίες των

Οθωμανών, ενεργούσα σαν έσχατο προπύργιο!!

Ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν Α΄ μετά την παταγώδη αποτυχία του

στην πρώτη πολιορκία της Βιέννης στις 27 Σεπτεμβρίου 1529,

ανέθεσε στον πειρατή Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, ελληνικής

καταγωγής και γιος Γενίτσαρου, ο οποίος κατείχε το αξίωμα

του ναυάρχου στον Οθωμανικό στόλο, να αναλάβει κατακτη-

τικές δράσεις στα νησιά και  στα παράλια της Μεσογείου,

οπότε μαζί με τον αδελφό του Ορούτς Ρέις (τα ονόματα των

δύο αδελφών τα έχουν δώσει σήμερα οι απόγονοί τους σε

δύο σεισμογραφικά πλοία), άρχισε να σκορπά την φρίκη του

θανάτου και τον όλεθρο της καταστροφής στο πέρασμα του!! 

Ο Πάπας Παύλος Γ΄ βλέποντας τον Οθωμανικό κίνδυνο να

πλησιάζει την Ευρώπη, αγωνίστηκε σκληρά για να ενώσει τα

αντιμαχόμενα μεταξύ τους χριστιανικά κράτη, και να σχημα-

τίσει την «Ιερά Συμμαχία», αποτελούμενη από τα Παπικά

κράτη, την Ισπανία, την Δημοκρατία της Γένοβας, τη Δημο-

κρατία της Βενετίας, τους Ιππότες της Μάλτας και τις δυνά-

μεις της Πορτογαλίας, συγκεντρώνοντας ένα μεγάλο στόλο

με αρχηγό τον Γενοβέζο ναύαρχο Αντρέα Ντόρια, με σκοπό

να αντιμετωπίσει τον Οθωμανικό στόλο, ο οποίος είχε κατα-

λάβει τα ελληνικά νησιά που τα κατείχαν οι Βενετοί:  Σύρο,

Αίγινα,  Ίο,  Πάρο,  Τήνο,  Κάρπαθο,  Κάσο,  Νάξο και στη συ-

νέχεια είχε πολιορκήσει το βενετικό φρούριο της Κέρκυρας

και λεηλατήσει τις ισπανικές κατακτήσεις της Καλαβρίας. 

Ο στόλος των χριστιανών συγκροτήθηκε κοντά στην Κέρ-

κυρα, ενώ ο Μπαρμπαρόσα βρισκόταν ακόμα στη Κω, αλλά

γρήγορα έφτασε στην Πρέβεζα, μετά την κατάληψη της Βε-

νετσιάνικης Κεφαλονιάς.

Με την υπόδειξη του Οθωμανού πλωτάρχη Σινάν Ρέις, αποβί-

βασε ο Μπαρμπαρόσα στρατεύματα στο Άκτιο, απέναντι από

την Πρέβεζα, αν και αρχικά δεν συμφωνούσε!

Ο στόλος του Ντόρια βρισκόταν μέσα στον Αμβρακικό κόλπο

κοντά στην Πρέβεζα, αλλά οι βορειοδυτικοί άνεμοι που επι-

κρατούσαν δεν τον βοήθησαν καθόλου, για να κάνει τους κα-

τάλληλους ελιγμούς και να επιτεθεί στον Οθωμανικό στόλο,

του οποίου τα μικρά και ευέλικτα πλοία πλησίαζαν τα μεγάλα

του Ντόρια και με ρεσάλτα τα κυρίευαν ή τα εμβόλιζαν και τα

αχρήστευαν και ύστερα από σκληρές και συνεχόμενες μάχες,

ήρθε το τέλος της ημέρας και βρήκε νικητή τον Οθωμανικό

στόλο, ενώ ο Ντόρια οδήγησε τα πλοία του  στην Κέρκυρα,

χωρίς να δώσει σημασία στις εκκλήσεις των άλλων χριστια-

νικών πλοίων που ζητούσαν την βοήθειά του, γιατί αφενός

δεν ήθελε να πάθουν ζημιές τα ιδιόκτητα  πλοία του και αφε-

τέρου είχε  προσωπικές διαφορές με κάποιους χριστιανούς

ναυάρχους και δεν επιθυμούσε να τους δει νικητές, οπότε

είδε την νίκη των Οθωμανών με τις ολέθριες συνέπειες!

Το 1540 υπεγράφη συνθήκη ειρήνης μεταξύ των αντιμαχομέ-

νων μερών με μεγάλες παραχωρήσεις στους νικητές που κυ-

ριάρχησαν στη Μεσόγειο και στις δυτικές ακτές της Αφρικής

κατακτώντας τις αποικίες των Βενετσιάνων και των Γενουα-

τών, μέχρι το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα.

Στα μέσα του 16ου αιώνα η «Αναγέννηση» του Δυτικού Κό-

σμου είχε εδραιωθεί και είχε ακολουθήσει μεγάλη πρόοδο

στα γράμματα, τις τέχνες, τις επιστήμες, στις ανακαλύψεις

καινούργιων χωρών, του λεγόμενου Νέου Κόσμου, κάτι που

έδωσε νέα ώθηση στην οικονομία του Παλαιού Κόσμου, με

την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος που δημιουρ-

γούσε η ανάπτυξη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας με τον

έλεγχο των περισσοτέρων χερσαίων και θαλασσίων οδών.

Το 1570 ο γιος και διάδοχος του Σουλεϊμάν Α΄, ο Σελίμ Β΄, ο

λεγόμενος και μέθυσος, ο οποίος δεν ακολούθησε την τύχη

των μεγαλύτερων αδελφών του, οι οποίοι δολοφονήθηκαν

ακόμα και με την συγκατάθεση του πατέρα τους, για να μν

του πάρουν το θρόνο, συνέχισε το προσφιλές έργο των προ-

γόνων του, δηλαδή τις γενοκτονίες  και  τον αφανισμό θρη-

σκευτικών ή εθνικών μειονοτήτων, στις υπό κατοχή του

χώρες.

Με πολλές προσπάθειες του Πάπα Πίου Ε΄ και με συνεχείς

διπλωματικούς αγώνες, οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες πα-

ράβλεψαν για λίγο τα φανατικά θρησκευτικά πάθη τους και

επιτεύχθηκε η ένωση των ναυτικών δυνάμεων των Χριστιανι-

κών χωρών με τη δημιουργία της Lega Santa, δηλαδή της «

Ιερής Ένωσης», η οποία  συγκεντρώθηκε στο λιμάνι της Μεσ-

σήνης στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο του 1571, αποτελούμενη

από δυνάμεις της Ισπανίας, της Βενετίας, της Γένουας, της

Σαβοϊας, της Τοσκάνης,  της Νεάπολης, της Σικελίας, των ιπ-

ποτών της Μάλτας και του Παπικού Κράτους με αρχηγούς τον

μόλις 24 ετών Αυστριακό Δον Χουάν,  τον Αλέξανδρο Φαρ-

νέζε και τον Τζοβάνι Αντρέα Ντόρια. 

Η θλιβερή είδηση της κατάληψης της Κύπρου από τους Οθω-

μανούς του Σελίμ Β΄ και οι ανελέητες φρικιαστικές σφαγές

των Χριστιανών στην Αμμόχωστο, προκάλεσε την σταγόνα

που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής των Ευρωπαίων για τις

ωμότητες των Οθωμανών και ο στόλος άρχισε να πλέει προς

την Ναύπακτο, όπου είχε συγκεντρωθεί στο λιμάνι της ο Οθω-

μανικός στόλος, υπό την αρχηγία του Καπουδάν Πασά, ο

οποίος είχε στρατολογήσει Βέρβερους, Έλληνες, Σύρους και

Αιγύπτιους και την 7η Οκτωβρίου 1571, οι δύο στόλοι συναν-

τήθηκαν στις εκβολές του Αχελώου ποταμού κοντά στην Ναύ-

πακτο!

Πρώτοι επιτέθηκαν οι Ενετοί, που διέσπασαν τους Αιγύπτιους

και τους κατέστρεψαν ολοσχερώς, ενώ οι ναυαρχίδες των

Καπουδάν Πασά και Δον Χουάν συνεπλάκησαν και τότε σκο-

τώθηκε ο Καπουδάν και κατελήφθη η ναυαρχίδα του από τον

Δον Χουάν!!

Ο αγώνας γινόταν από κατάστρωμα σε κατάστρωμα και  σώμα

με σώμα!!

Στη δεξιά πτέρυγα υπερτερούσαν τα αλγερινά πλοία και προ-

σπαθούσαν να περικυκλώσουν τον Ντόρια, ο οποίος αναγκά-

στηκε να ανοιχτεί με τα πλοία του στο πέλαγος και τότε

έτρεξαν τα εφεδρικά και έτρεψαν σε υποχώρηση τα αλγερινά. 

Η νίκη του χριστιανικού στόλου ήταν πρωτοφανής και έμεινε

στην ιστορία μια από τις μεγαλύτερες και δυσκολότερες, η

οποία άλλαξε την ιστορία της Ευρώπης και της Μεσογείου,

ενώ έδειξε και η φύση την παρουσία της με μια μεγάλη τρικυ-

μία και νυκτερινή καταιγίδα, που αποτελείωσε ό,τι είχε απο-

μείνει από το στόλο των κατακτητών και μόνο μια αλγερινή

ναυαρχίδα σώθηκε!!

Οι απώλειες του Οθωμανικού στόλου ήταν τεράστιες, αφού

μόνο 40 πλοία σώθηκαν από τα 273, ενώ 30.000 ήταν οι νε-

κροί και 15.000 οι αιχμάλωτοι από τους οποίους οι 1.500 ήταν

Έλληνες στρατολογημένοι βιαίως από τους Οθωμανούς και

απελευθερώθηκαν!

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων και στους δύο αντι-

μαχόμενους στόλους, αφού στο Οθωμανικό στόλο υπήρχαν

γύρω στις 15.000 βίαια στρατολογημένοι Έλληνες και στο δυ-

τικό στόλο πολλοί Έλληνες εθελοντές που πολέμησαν με με-

γάλο σθένος!!

Από τον στόλο των συμμαχικών χριστιανικών δυνάμεων οι

απώλειες ήταν μικρές, αφού μόνο 15 πλοία βυθίστηκαν και

φονεύθηκαν γύρω στους 8.000!!

Η καταστροφή του οθωμανικού στόλου αναπτέρωσε το ηθικό

των υπόδουλων λαών της Βαλκανικής και αποτέλεσε την

αφετηρία μιας σειράς επαναστατικών και συνωμοτικών ενερ-

γειών εναντίον των κατακτητών Οθωμανών, ενώ είχε αρχίσει

να ξηλώνεται η δύναμη της Οθωμανικής κατοχής μέχρι τον

σχηματισμό ενός ανομοιογενούς κράτους, του οποίου οι μη

αναγνωρισμένες μειονότητες, που αποτελούν την συντρι-

πτική πλειοψηφία των κατοίκων, σπαράζουν κάτω από τις

σκληρές δικτατορικές κυβερνητικές μεθόδους,  που με  βία

συγκρατούν τη σημερινή κρατική τους οντότητα!!!    

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η Ναυμαχία της Πρέβεζας και της Ναυπάκτου!
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«Κίνημα Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων» 

Η δικαίωση των ...γυρίνων

5 χρόνια μετά την περίοδο της σκληρής αντιπαράθεσης με-

ταξύ των του κινήματος των

«Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων»

και της Περιφερειακής Διοίκη-

σης Αττικής, 5 χρόνια μετά την

κατάληξη της αντιπαράθεσης

σε ανταλλαγή σειράς ανακοι-

νώσεων, που επισφραγίστηκε

με το περίφημο «δεν είναι δυ-
νατόν να βάζουμε στην ίδια ζυ-
γαριά τους συμπαθείς και

απαραίτητους για ένα οικοσύστημα γυρίνους με την προ-
στασία της ανθρώπινης ζωής», από μέρους της Περιφέ-

ρειας Αττικής, οι γυρίνοι δικαιώνονται. Και δικαιώνονται

για δεύτερη φορά.

Μετά την πανηγυρική απόρριψη από το Σ.τ.Ε. του σχεδίου

μετατροπής σε αγωγό από σκυρόδεμα του τελευταίου φυ-

σικού τμήματος του ρέματος του Ποδονίφτη που προ-

ωθούσε η Περιφέρεια Αττικής, το Ανώτατο Διοικητικό

Δικαστήριο επανέρχεται για να απορρίψει, αυτή τη φορά,

το αναμενόμενο από καιρό σχέδιο Προεδρικού Διατάγμα-

τος για την οριοθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης ως:

- ακατάλληλου «να διασφαλίσει την ακώλυτη λειτουργία

ως οικοσύστημα» ενός ρέματος χαρακτηρισμένου θεσμικά

ως «ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος»,

- πρωτοφανώς ελλιπούς και κυρίως,

- διότι επιχειρεί να εξαιρέσει από την οριοθέτηση την πλει-

άδα των κτισμάτων που έχουν καταλάβει διαχρονικά την

ιστορική του κοίτη, είτε για να δικαιολογήσει τις αναμενό-

μενες καταστρεπτικές επεμβάσεις διευθέτησης, είτε για να

διευκολύνει τη μεταγενέστερη νομιμοποίηση των κτισμά-

των.

Ως προς τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε;

Δίχως καμία διαβούλευση, ερήμην του Κινήματος των

«Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων» και απουσία της τότε Ειδι-

κής Γραμματείας Υδάτων.

Και έτσι ξεκίνησε η σύνταξη της οριοθέτησης που απορρί-

φθηκε από το Σ.τ.Ε. και έτσι συντάχθηκε η καταστροφική

ΜΠΕ του έργου - και έτσι προγραμματίστηκε η τσιμεντο-

ποίηση και οχετοποίηση του ρέματος της Πικροδάφνης.

Σύμφωνα με τις πλέον παρωχημένες αντι-περιβαλλοντικές

πρακτικές, μακριά από κάθε προσέγγιση στις σύγχρονες

μεθόδους «φυσικής μηχανικής» για τη ταυτόχρονη διατή-

ρηση βιοποικιλότητας και αντιπλημμυρικότητας.

- Και ας είναι το ρέμα θεσμικά χαρακτηρισμένο ως «ιδιαί-

τερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος».

- Και ας χαρακτηριζόταν η Πικροδάφνη ως ρέμα «στρατη-

γικής σημασίας» στο «Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Ατ-

τικής 2014-2019», υπερψηφισμένο στις 22.04.2016 από το

Περιφερειακό Συμβούλιο,

Έως την τελική δικαίωση και των γυρίνων!

«Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής»

Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Το facebook είναι ίσως το γνωστό-

τερο μέσω ηλεκτρονικής κοινωνικής

δικτύωσης. Αυτή τη στιγμή έχει κάτι

λιγότερο από 3 δις. χρήστες, πολλοί

από τους οποίους χρησιμοποιούν κα-

θημερινά διάφορες υπηρεσίες του

με τις πιο γνωστές να είναι το insta-

gram, messenger, marketplace και

whatsapp. Στην Ελλάδα τα πιο διαδε-

δομένα είναι το instagram, messen-

ger και το marketplace.

Το marketplace είναι ένα μέσω αγορα-

πωλησίας για ιδιώτες και εταιρείες.

Όποιος διαθέτει λογαριασμό στο face-

book μπορεί να πουλήσει ή να αγορά-

σει ό,τι θέλει μέσω της πλατφόρμας.

Όπως σε κάθε αγοραπωλησία έτσι και

στο marketplace υπάρχει η πιθανότητα

εξαπάτησης.

Συνήθεις απάτες

Οι συνηθέστερες απάτες που βλέ-

πουμε σε αυτή την πλατφόρμα αγορα-

πωλησιών facebook marketplace είναι

οι εξής:

3 Πώληση ψεύτικων προϊόντων. Για

παράδειγμα βλέπετε να πωλείται ένα

Apple iPhone 11 σε πολύ χαμηλή τιμή

π.χ. 300€ ενώ η αρχική τιμή του είναι

869€. Αυτό δείχνει ότι σίγουρα κάτι

δεν πάει καλά. Σε τέτοιες περιπτώσεις

αυτοί που προσπαθούν να μας εξαπα-

τήσουν θα προσθέσουν είτε εικόνες

χαμηλής ποιότητας, όπου δεν θα φαί-

νεται ξεκάθαρα το προϊόν. Ελέγχουμε

την αρχική τιμή του προϊόντος που

μας ενδιαφέρει. Δεν αγοράζουμε τί-

ποτα που φαίνεται να είναι πολύ πιο

φτηνό από την αρχική του τιμή.

3 Πώληση χαλασμένων αντικειμέ-

νων. Για μια ακόμα φορά το παρά-

δειγμα του iPhone είναι πολύ

εύστοχο, διότι ο πωλητής μπορεί να

αποστείλει ένα χαλασμένο iPhone. 

3 Περίεργη μέθοδος πληρωμής. Πα-

ραδείγματος χάριν ο πωλητής μπορεί

να σας ζητήσει να πληρωσετε με κά-

ποια μορφή πληρωμών στην οποία δεν

φανερώνονται τα στοιχεία του. Τέ-

τοιου είδους πληρωμή μπορεί να είναι

με bitcoin ή οποιοδήποτε άλλο ψη-

φιακό νόμισμα. Καλό θα ήταν να εμπι-

στεύεστε διαπιστευμένες μεθόδους

πληρωμής. Μερικές ευρωπαϊκες εται-

ρείες ηλεκτρονικών πληρωμών είναι:

Viva Wallet, Νets, Τrustly, Κlarna,

Αdyen, και η πιο γνωστή αμερικάνικη

PayPal οι οποίες εμφανίζουν τα στοι-

χεία του πωλητή και διαθέτουν συστή-

ματα αποφυγής απατών.

3 Πληρωμή εκ των προτέρων. Πολλοί

πωλητές μπορεί να σας ζητήσουν να

προ-πληρώσετε ένα μικρό ή και ολό-

κληρο το ποσό εκ των προτέρων, χρη-

σιμοποιώντας την προφαση οτι δεν

θέλουν να σπαταλήσουν τον χρόνο

τους με κάποιον μη σοβαρό  αγορα-

στή. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι δεν

πρέπει να αγοράσετε από τον συγκε-

κριμένο αγοραστή όσο και αν θέλετε

το αντικείμενο που πουλάει.

3 Ψεύτική υπερ-πληρωμή. Το face-

book marketplace δεν είναι μόνο επι-

κίνδυνο για αγοραστές αλλά και για

πωλητές. Υπάρχουν πολλές περιπτώ-

σεις στις οποίες πωλητές έπεσαν θύ-

ματα κακόβουλων αγοραστών. Ένας

συνήθης τρόπος εξαπάτησης ενός πω-

λητή είναι ο εξής: ο επίδοξος αγορα-

στής εμφανίζεται να ενδιαφέρεται

πάρα πολύ για το προϊόν και προτείνει

την προ-πληρωμή του προϊόντος μέσω

Paypal ή κάποιας άλλης γνωστής

πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών.

Επειτα από λίγη ώρα ο πωλητής παρα-

λαμβάνει ένα ψευτικο αλλά καθόλα

πειστικό και μη επίσημο email το οποίο

αναφέρει ότι ο αγοραστής πλήρωσε

περισσότερα από το αναγραφόμενο

ποσό και ζητά την επιστροφή της δια-

φοράς από την αναγραφόμενη τιμή. 

Στην πραγματικότητα η αρχική μετα-

φορά του ποσού δεν έχει γίνει ποτέ,

αλλά το υποψήφιο θύμα αποδέχεται

να αποστείλει την διαφορά και έτσι ο

«αγοραστής» αποσπά χρήματα από

τον πωλητή. Σε τέτοιες περιπτώσεις

ελέγχουμε πάντα τον αποστολέα του

email. Οι εταιρίες όπως το PayPal χρη-

σιμοποιούν διευθύνσεις email οπως

noreply@paypal.com και σε καμία πε-

ρίπτωση δεν στέλνουν email από διευ-

θύνσεις οι οποίες δεν αναγράφουν το

domain name σωστά. Οι απατεώνες

επειδή δεν έχουν την δυνατότητα να

χρησιμοποιήσουν το email κάποιας

εταιρείας δημιουργούν ψευτικες και

συνήθως μεγάλες διευθύνσεις email οι

οποίες περιέχουν μη κατανοητές λέ-

ξεις π.χ. sz9gc.sz9gc@paypol.com.

Στο προκείμενο παράδειγμα βλεπουμε

οτι η διεύθυνση email φαίνεται αλη-

θινή αλλά δεν είναι για δύο λόγους: ο

πρώτος είναι ότι το domain name

είναι paypol.com και όχι paypal.com (η

διαφορά είναι το Ο αντί του Α) το

οποίο μπορεί να μην είναι πάντα ξεκά-

θαρο και ο δεύτερος πως το

sz9gc.sz9gc στο πρώτο μέρος της δι-

εύθυνσης email δεν θα ήταν πότε κά-

ποιο πραγματικό όνομα χρήστη, διότι

δεν έχει κάποιο νόημα.  

3 Ψεύτικο προφίλ. Οι περισσότεροι

απατεώνες πωλητές αλλά και αγορα-

στές δημιουργούν ψεύτικους λογαρια-

σμούς με τους οποίους εξαπατούν τα

θύματά τους. Οι λογαριασμοί αυτοί

συνήθως έχουν ελάχιστες ή και ψεύ-

τικες φωτογραφίες. Γι’ αυτό είτε  που-

λάμε είτε αγοράζουμε, ελέγχουμε τον

αγοραστή ή πωλητή αντίστοιχα για να

δούμε αν το προφίλ του είναι πραγμα-

τικό. Στοιχεία ότι είναι πραγματικό

είναι οι φωτογραφίες και τα status.

Τι κάνουμε σε περίπτωση απάτης

― Αναφορά στην αστυνομία στο το-

πικό σας κατάστημα και στη δίωξη

ηλεκτρονικού εγκλήματος μέσω email:

ccu@cybercrimeunit.gov.gr ή τηλεφω-

νικά στο 11188

― Αναφορά του χρήστη στο facebook.

― Αναφορά της αγγελίας στο face-

book.

Οι αναφορά στο facebook γίνεται 

https://www.facebook.com/help/196126

404168290/?ref=u2u

Πηγή: Cyber Security International Institute 

Facebook Marketplace : Oι πιο κοινές 

απάτες και πώς να τις αποφύγετε
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Eυχαριστίες...

Θα ήθελα να προσυπογράψω το εξαιρετικό

σχόλιο/αφιέρωμα του Καθηγητού Γεωργίου στον

«αγαπημένο» μας Κινηματογράφο ΑΚΤΗ. Μόνο

που θα ήθελα να προσθέσω και ένα ευχαριστώ για

την εκλεκτή μουσική που οι ιδιοκτήτες της ΑΚΤΗΣ

μας δίνουν την ευκαιρία να απολαμβάνουμε πριν και

ανάμεσα στις παραστάσεις.  Εύχομαι να είμαστε

όλοι μαζί ξανά και το επόμενο καλοκαίρι -υπό καλ-

λίτερες για όλους συνθήκες.

ΥΓ Τα άρθρα του κ. Γεωργίου για τα «μικρά, καθη-

μερινά» προβλήματα των Βουλιωτών είναι πάντα

πάρα πολύ σωστά και ενδιαφέροντα!

Επί τη ευκαιρία:  Τι θα κάνει ο κ. Δήμαρχος με την

«νέα» κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή Ευριά-

λης τώρα που πρέπει να έχει αντιληφθεί πόσο μη-

πρακτική και, όντως, ανεφάρμοστη είναι;

Ευχαριστώ για την φιλοξενία.  Καλή νέα σαιζόν!

Τίνα Τσιρακοπούλου

«Άνω ποταμών» για το ΣτΕ

το Σχέδιο ΠΔ για το ρέμα

της Πικροδάφνης

Μία σημαντική και ελπιδοφόρα εξέλιξη για την δι-

ευθέτηση του πολύπαθου ρέματος της Πικροδάφ-

νης υιοθέτησε προ ολίγων ημερών το Συμβούλιο

της Επικρατείας (ΣτΕ) . Το Α΄ Τμήμα Διακοπών του

ΣτΕ με την υπ. αριθμ. 149/2020 Γνωμοδότησή  του,

που εκδόθηκε στις 5 Αυγούστου 2020, δεν ενέκρινε

σχέδιο ΠΔ/τος για την «οριοθέτηση του ρέματος Πι-

κροδάφνης»  που κατέθεσε η Αποκεντρωμένη Διοί-

κηση Αττικής και το επέστρεψε στη Διοίκηση  για να

το διορθώσει σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Η

υπόθεση «Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του

έργου Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από τη Λ.

Βουλιαγμένης έως εκβολή», κατά της περιβαλλον-

τικής αδειοδότησης της οποίας έχουν προσφύγει

περιβαλλοντικοί Φορείς, θα εκδικαστεί 20  Οκτω-

βρίου 2020. Η έκδοση του Π.Δ/τος αποτελεί προ-

ϋπόθεση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του

ανωτέρω έργου.

Στο παρελθόν, το Ε΄ τμήμα του ΣτΕ, είχε δώσει 4

αναβολές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

για να  καταθέσει σχέδιο Π.Δ/τος για  τον καθορι-

σμό των οριογραμμών του ρέματος Πικροδάφνης.

Βάσει της Γνωμοδότησης 149/5.8.2020 του ΣτΕ:

Το ΣτΕ απαιτεί το Σχέδιο Π.Δ/τος οριοθέτησης  του

ρέματος Πικροδάφνης να καλύπτει το ρέμα στο σύ-

νολό του. Η Διοίκηση στο σχέδιο Π.Δ/τος που κατέ-

θεσε κάνει μερική οριοθέτηση του ρέματος με

εξαιρέσεις.

Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να έχουν φύγει

από την τραγική, όπως αποδείχθηκε, θεομηνία της

κεντρικής Εύβοιας με τους οκτώ νεκρούς και τις ση-

μαντικότατες καταστροφές, όμως η πρόεδρος,

Κλαίρη Σαραντάκου και τα μέλη της Δημοτικής Τοπι-

κής Οργάνωσης Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης δεν

ξέχασαν.

Έτσι σε συνεργασία με τον Γραμματέα Οργανωτικού

και διευθυντή του γραφείου του Κυριάκου Μητσο-

τάκη, Στέλιο Κονταδάκη η ΔΗΜΤΟ συγκεντρώνει εμ-

φιαλωμένο νερό, ρουχισμό, σχολικά είδη, τρόφιμα

μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης και υγιει-

νής για τους πληγέντες επτά δημοτικών διαμερισμά-

των του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ευβοίας.

Τα είδη αυτά θα συλλεγούν στα γραφεία της ορ-

γάνωσης (Βασ. Κωνσταντίνου 11, Βάρη) το Σάβ-

βατο 19.9.2020 και την Δευτέρα 21.9.2020 από

τις 6 έως τις 8 το απόγευμα.

«Να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας αυτές
τις δύσκολες ώρες. Η Ελλάδα γι αυτό διαχρονικά στά-

θηκε όρθια χάρη στην αλληλεγγύη του λαού μας, που
βοηθά πάντα έστω και από το υστέρημά του. Σας
καλώ και αυτή την φορά, όπως κάναμε και για το
Μάτι, να προσφέρουμε ότι μπορούμε για να ανακου-
φίσουμε τους πληγέντες», αναφέρει σε σχετική ανα-

κοίνωσή της η Κλαίρη Σαραντάκου αποδεικνύοντας

για μιαν ακόμη φορά ότι υπάρχουν τοπικές οργανώ-

σεις της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες έχουν δυναμική

παρουσία στα κοινωνικά τεκταινόμενα αλλά και στην

εκδήλωση αλληλεγγύης σε συμπολίτες μας που

έχουν πληγεί από κάθε είδους καταστροφές.

Το ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος" σε συνεργασία με την

ΚΕΔΕ (που είχε την πρωτοβουλία για όλα τα Κοινω-

νικά Παντοπωλεία των Δήμων) προσέφερε σημαν-

τική βοήθεια με τη δωρεά βασικών ειδών διατροφής

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κρωπίας. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης ευχαρι-

στεί θερμά την ΚΕΔΕ και το Ιδρυμα "Σταύρος Νιάρ-

χος"

Στην φωτογραφία (απο αριστερά προς τα δεξιά): Ο
Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, ο γραμμα-
τέας του Δ.Σ Κρωπίας και δημοτικός σύμβουλος
Μάκης Κιούσης και ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Ντού-
νης στο Κ.Π Δήμου Κρωπίας στην παραλαβή των
πρώτων ειδών της δωρεάς.

To ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος" αρωγός

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κρωπίας

ΔΗΜΤΟ Ν.Δ. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης:  

Οι “γαλάζιοι” που δεν ξέχασαν την καταστροφή της Εύβοιας

συγκεντρώνουν υλικό για αποστολή στις πληγείσες περιοχές

Μία ψυχολόγος περπατούσε ανάμεσα

στο κοινό της όση ώρα τους μιλούσε

για την διαχείριση του άγχους.  Την

στιγμή που ύψωσε ένα ποτήρι με νερό,

όλοι σκέφτηκαν ότι θα έκανε την κλα-

σική ερώτηση “είναι μισογεμάτο ή μι-
σοάδειο;”.
Αντί γι’ αυτό όμως, εκείνη, με ένα χα-

μόγελο στο πρόσωπο της, έκανε την

ερώτηση: “Πόσο βαρύ είναι ένα ποτήρι
με νερό;”

Διάφορες απαντήσεις ακούστηκαν με

διακύμανση από 100 ως 300 γραμμά-

ρια.

Εκείνη απάντησε: “Το απόλυτο βάρος
του δεν έχει σημασία. Εξαρτάται από
το πόση ώρα το κρατάμε. Αν το κρα-
τήσω για ένα λεπτό, δεν είναι πρό-
βλημα. Αν το κρατήσω για μία ώρα, θα
μου πονέσει ο ώμος. Αν το κρατήσω
για μία ημέρα, θα μουδιάσει ο ώμος
μου και θα παραλύσω.

Σε κάθε περίπτωση, το βάρος του πο-
τηριού δεν αλλάζει, αλλά όσο περισ-
σότερο το κρατήσω τόσο πιο βαρύ θα
γίνεται.”
Και συνέχισε: “Τα άγχη και οι ανησυ-
χίες στη ζωή είναι ακριβώς όπως αυτό
το ποτήρι νερό. Αν τα σκέφτεστε λίγο
δεν θα συμβεί τίποτε. Αν τα σκέφτεστε
κάπως παραπάνω, θα αρχίζουν να σας
ενοχλούν. Και αν τα σκέφτεστε συνε-
χώς, θα αισθανθείτε παράλυτοι – ανί-
κανοι να κάνετε οτιδήποτε”.
Να θυμάσαι να αφήνεις το ποτήρι

κάτω.

Eνα ποτήρι νερό, η διαχείριση του άγχους
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Κινητικότητας 2020 
“Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους”

Ο Δήμος Λαυ-

ρεωτικής συμ-

μετέχει και

φέτος στην Ευ-

ρωπαϊκή Εβδο-

μ ά δ α

Κινητικότητας η

οποία ξεκίνησε

16 Σεπτεμβρίου

2020 σε δεκά-

δες πόλεις της

Ευρώπης! 

Το θέμα για το

2020 είναι

“Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους” και αντικατοπτρίζει

τους φιλόδοξους στόχους μιας Ευρώπης ουδέτερης ως

προς τις εκπομπές άνθρακα έως το 2050, με βάση την Ευ-

ρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Φέτος δίνεται έμφαση στην προώθηση των προσβάσιμων

μεταφορών και της προσβάσιμης πόλης για όλους. Μέσα

από τις διάφορες δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κι-

νητικότητας οι πολίτες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν

εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης: ποδήλατο, περπά-

τημα, μέσα μαζικής μεταφοράς.

“Μετακινήσου υπεύθυνα” για μια πόλη χωρίς ρύπους.

Άνοιξε ο δρόμος για το έργο ανάπλασης και αναδά-

σωσης του Αστικού Άλσους Πανοράματος Παλλήνης,

το οποίο μελέτησε ο Δήμος Παλλήνης.

Με την απόφαση 146/2020 του Περιφερειακού Συμ-

βουλίου Αττικής, εγκρίθηκε η αίτηση χρηματοδότησης

που υπέβαλε ο Δήμος Παλλήνης στην Περιφέρεια Ατ-

τικής, για την υλοποίηση της «Μελέτης Δασικής Δια-

χείρισης Αστικού Άλσους Πανοράματος Παλλήνης»,

με προϋπολογισμό 750.000 ευρώ.

Στο επόμενο διάστημα, ακολουθεί η υπογραφή της

σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου

Παλλήνης και Περιφέρειας Αττικής κι αμέσως , θα ξε-

κινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου.

Με την υλοποίηση του Αστικού Άλσους Πανοράματος

Παλλήνης, οι δημότες θα αποκτήσουν έναν νέο, ανα-

δασωμένο και οργανωμένο χώρο αναψυχής και περι-

πάτου, έκτασης 57 στρεμμάτων.

Θα αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο δημο-

τικό πάρκο του Δήμου Παλλήνης, αλλά και της ευρύ-

τερης περιοχής των Μεσογείων.

Επιπλέον, το έργο αποτελεί μια από τις πιο σημαντι-

κές παρεμβάσεις αναδάσωσης, προστασίας και ανά-

δειξης του Πεντελικού Όρους.

Προβλέπεται εκτεταμένη φύτευση δέντρων και θά-

μνων, ενώ μεταξύ άλλων, θα τοποθετηθούν κιόσκια,

τραπεζόπαγκοι, παγκάκια, βρύσες καθώς και υπαίθριο

γυμναστήριο. Το πάρκο θα διαθέτει πλήρες δίκτυο πυ-

ρόσβεσης, ύδρευσης και άρδευσης, αντιπυρική ζώνη

και τάφρο ομβρίων.  

Το Αστικό Άλσος Πανοράματος Παλλήνης εντάσσεται

στο πρόγραμμα των μεγάλων αστικών αναπλάσεων

που μελετά ο Δήμος Παλλήνης.

Χρώμα και φαντασία στα

σχολεία του Δήμου Σαρωνικού

Πολύχρωμές διαβάσεις, γήπεδα βόλεϊ, χρώμα και φαντα-

σία κυριαρχούν στα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού εν όψει

της νέας σχολικής χρονιάς. Εν μέσω πανδημίας, ο Δήμος

Σαρωνικού επενδύει στα σχολεία του, κλείνοντας έναν

κύκλο εργασιών που ξεκίνησε τον  Ιούνιο με στόχο φέτος

τα σχολεία να είναι ένας χώρος όμορφος και ασφαλής για

τους μαθητές.

Λίγες ημέρες πριν το άνοιγμα, μπορεί κάνεις να διαπιστώ-

σει από πλήθος φωτογραφιών που έχει δημοσιοποιήσει η

Δημοτική Αρχή, ότι έχει γίνει μια συστηματική και σοβαρή

δουλειά που θα δώσει χαρά σε μαθητές και καθηγητές.

Είναι πολύ σημαντικό μέσα στην υγειονομική κρίση που

βιώνει η χώρα μας, οι Δήμοι να επενδύουν χρήματα στην

ποιότητα και την ασφάλεια των Δημοσίων σχολείων. 

Δημήτρης Παπαχρήστου 

Αντιδήμαρχος Δήμου Σαρωνικού

«Πράσινο φως» για το πιο σύγχρονο πάρκο

των Μεσογείων, στην Παλλήνη

Με τιμητική διάκριση - 17.9.20, πολιτο-

γραφήθηκε ως Ελληνίδα, η Βρετανίδα

συγγραφέας, Βικτόρια Χίσλοπ*. 

Την εκδήλωση αυτή είχε προγραμματί-

σει ο υπουργός Εσωτερικών Π. Θεο-

δωρικάκος, εδώ και καιρό, σε ένδειξη

τιμής και ευγνωμοσύνης για την προ-

σφορά της Β. Χίσλοπ στον ελληνικό

λαό και στις ελληνικές παραδόσεις.

Δυστυχώς, λόγοι υγείας, τον υποχρε-

ώνουν να μην παραβρίσκεται. Έτσι την

τελετή και την ορκομωσία της Βικτό-

ριας Χίσλοπ ανέλαβε ο Γενικός Γραμ-

ματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου,

Αθανάσιος Μπαλέρμπας.

Η Β. Χίσλοπ, αμέσως μετά το πέρας

της τελετής πολιτογράφησης, είπε

λίγα λόγια από καρδιάς, όπως δήλωσε

η ίδια: «Είναι, σήμερα, μία πάρα πολύ
σημαντική ημέρα, γιατί για πολλά χρό-
νια έχω αγαπήσει την Ελλάδα. Αυτό
δεν είναι μυστικό, που αγαπάω τους
ανθρώπους, το τοπίο, την κουλτούρα,
όλα αυτά. Αυτό δεν είναι δύσκολο, να
αγαπήσω την Ελλάδα έτσι, αλλά λένε
οι άνθρωποι ότι η Ελλάδα είναι κάτι πιο
πολύ από αυτό. Το σημαντικό είναι να
αγαπήσουμε τις δυσκολίες και τα προ-
βλήματα, όχι μόνο την ομορφιά. Κι
εγώ, εδώ και πολλά χρόνια, αγαπάω

όλη την Ελλάδα και η καρδιά μου είναι
εδώ. Στο μέλλον θα συνεχίσω να υπο-
στηρίζω την Ελλάδα, όπως τώρα. Ευ-
χαριστώ πάρα πολύ για την πολύ
μεγάλη τιμή σήμερα», ανέφερε η συγ-

γραφέας.

Ο  Γ.Γ. Ιθαγένειας Αθ. Μπαλέρμπας

προσέφερε στην κυρία Χίσλοπ, εκ μέ-

ρους του υπουργού Εσωτερικών, Π.

Θεοδωρικάκου, μια σύνθεση γλυπτού

από το Μουσείο Μπενάκη, ένα μαρμά-

ρινο σύμπλεγμα χεριών, σπάραγμα

από τη σκηνή δεξίωσης αττικού επι-

τύμβιου ανάγλυφου (325-300 π.Χ).

Η κάρτα του  Π. Θεοδωρικάκου που συ-

νόδευε το δώρο έγραφε: «Αποτελεί
ιδιαίτερη χαρά, τιμή και ευγνωμοσύνη
το γεγονός της απονομής σε εσάς της
ελληνικής ιθαγένειας για όλο τον Ελ-
ληνισμό. Χαίρομαι πολύ διότι είμαι σί-
γουρος ότι πλέον απευθύνομαι
επίσημα σε μια πρέσβειρα του Ελληνι-
σμού, παγκόσμια. Έχοντας προσφά-
τως διαβάσει το βιβλίο σας "Όσοι
αγαπιούνται", θέλω να σας διαβεβαι-
ώσω ότι αγαπιέστε πολύ και από πολ-
λούς».

* Η Βικτώρια Χίσλοπ είναι Βρετανίδα

συγγραφέας, και πολιτογραφήθηκε

Ελληνίδα, για το τελευταίο της βιβλίο

"Όσοι αγαπιούνται", που αναφέρεται

στην Ελλάδα του 1941: «Στην κατο-

χική Ελλάδα, η δεκαπεντάχρονη Θέμις

βλέπει την οικογένειά της να ταλανί-

ζεται από βαθιές πολιτικές διαφορές.

Και το χάσμα ανάμεσα σ’ αυτούς που

αγαπά βαθαίνει, όσο η χώρα βυθίζεται

στην ανέχεια. Στον Εμφύλιο που ακο-

λουθεί μετά την Απελευθέρωση, η

Θέμις θα ενταχθεί στον Δημοκρατικό

Στρατό, όπου θα βιώσει τον έρωτα, το

μίσος και τον παραλογισμό του αδελ-

φοκτόνου πολέμου»... 

Με τιμητική διάκριση, Ελληνίδα η Βικτόρια Χίσλοπ
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Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας

Η ΕΒΔΟΜΗ έχει καταξιωθεί στο χώρο, είναι

αγαπητή σε μεγάλη μερίδα αναγνωστών,

όπως αποδεικνύεται κάθε εβδομάδα και έχει

δείξει ειδική έρευνα για τον τοπικό Τύπο.

Η παρουσία σας, στις σελίδες μας θα δώσει

μεγαλύτερη ώθηση στην επιχείρησή σας. 

Προβληθείτε ακόμη και με μία συνδρομή.

6937153052, 2106030655

press@ebdomi.com
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Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα (υπολογίζω πε
ρίπου τρεις μήνες: Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος) η
συνεργασία μου με την εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ», από
θεματικής  απόψεως έχει ως κεντρικό θέμα: το «ευ
ζην» στην πόλη μας, η οποία διοικητικά ορίζεται ως
Δήμος των 3Β. Παλαιότερα με τον αείμνηστο Δημήτρη
Ράπτη, είχα θέσει ως «πρώτο θέμα» αυτοσυνειδησίας
της περιοχής μας την ονομασία του τόπου μας. Σε δι
οικητικό επίπεδο η ονομασία 3ΒΒΒ είναι απαράδεκτη!

Εκτός από το ζήτημα του διοικητικού ονόματος της πε
ριοχής μας, το οποίο δεν είναι δευτερεύον αλλά αντι
θέτως, εάν επιλυθεί, θα λυθούν και πολλά άλλα
πραγματικά προβλήματα, ο καθημερινός βιόκοσμος
συσσωρεύει ακόμη περισσότερα προβλήματα. Από
την άλλη, αντιλαμβάνομαι ότι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ της
περιοχής μας είναι επιφορτισμένη να λύσει πολύ με
γαλύτερα προβλήματα απ’ αυτά που απασχολούν
τους δημότες και τους κατοίκους! Αυτό είναι ειρωνεία!

Διευκρινίζεται λοιπόν, ότι ο πολιτικός φιλόσοφος Θε
όδωρος Γεωργίου συνεργάζεται με την εφημερίδα:
«ΕΒΔΟΜΗ» κατά τον ίδιο τρόπο που συνεργάζεται με
τα επιστημονικά περιοδικά της επιστημολογικής έρευ
νάς του. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι πάρεργο τα
άρθρα μου στις φιλόξενες στήλες της εφημερίδας μας.
Αντιθέτως οι ιδέες μου εδώ σ’ αυτές τις σελίδες βρί
σκουν την πρακτική εφαρμογή τους.

Μια επιπλέον παρατήρηση και μετακριτική επισή
μανση είναι η εξής: (και πρωτίστως απευθύνομαι στον
Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο), ότι όσα γράφω δεν
είναι ισοπεδωτική διοικητική και πολιτική αντιπολί

τευση. Διατυπώνω προτάσεις, εκφράζω ιδέες και όλα
όσα γράφω εντάσσονται στο επιστημολογικό πλαίσιο
της «κριτικής», την οποία και έχω σπουδάσει και την
οποία ασκώ ως πολιτικός φιλόσοφος. Ο όρος: «κρι
τική» (kritik γερμανιστί) ενώ είναι όρος της ελληνικής
γλώσσας, έκανε θεωρητική και φιλοσοφική «καριέρα»
στη γερμανική φιλοσοφική και πολιτική κοινότητα.

Αλλά ας εξετάσουμε από κοντά ή ορθότερα να επιση
μάνουμε μια σειρά από καθημερινά προβλήματα που
συναντάμε όλοι μας στις κατοικίες μας, στους δρό
μους μας, στις συναλλαγές μας στην πόλη μας. Έχω
αναφερθεί σε πολλά απ’ αυτά τα προβλήματα του κα
θημερινού βιόκοσμου μέσα στον οποίο ζούμε. Θα
σταθώ τώρα μόνον σ’ ένα, το οποίο είναι και το κορυ
φαίο καθημερινό πρόβλημά μας: τα σκουπίδια!

Η διοικητική δομή των 3ΒΒΒ έχει μετατραπεί σ’ ένα
απέραντο σκουπιδότοπο όλες τις εποχές του χρόνου.
Δεν αναφέρομαι μόνον στις ακτές, εκεί όπου το καλο
καίρι δεν μπορείς να πλησιάσεις, γιατί και στην παρα
λία τα σκουπίδια επιτίθενται στην ανθρώπινη

αξιοπρέπειά μας, αλλά και στη θάλασσα, όπου εγώ
προσωπικά δεν έχω καταλάβει πώς «γεννιούνται» εκεί
σκουπίδια. Με ενδιαφέρει να καταλάβω πώς και γιατί
η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ κρίνει ότι το ζήτημα των σκουπι
διών θα πρέπει να ενταχθεί σ’ ένα πρόγραμμα νεο
φυούς επιχείρησης και «έξυπνης πόλης», ενώ όλοι
εμείς οι δημότες δεν ζούμε σε μια «απέραντη χωμα
τερή»! Η αντίφαση αυτή ανάμεσα στους επιχειρησια
κούς σχεδιασμούς της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ και την
καθημερινή συνθήκη των σκουπιδιών που ζούμε στις
γειτονιές μας, χαρακτηρίζει τελικά το «ήθος της
πόλης» στην οποία ζούμε.

Συνοπτικά και συμπερασματικά δηλώνω, ότι ως δημό
της στην διοικητική δομή 3ΒΒΒ θέλω να ζω, να κα
τοικώ και να διαμένω σε μια καθαρή πραγματική
πόλη και όχι σε μια «έξυπνη πόλη», η οποία δεν μπο
ρεί ως διοικητικός μηχανισμός να «μαζέψει τα σκου
πίδια» της. Στο ερώτημα: σε ποιά πόλη κατοικούμε, η
πραγματολογική συνθήκη της αποκομιδής των σκου
πιδιών είναι το ύψιστο πολιτικό κριτήριο του «ευ
ζειν». Όλα τα άλλα είναι παραμύθια.

―――――――――
*Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και τακτικός συνεργά
της στην εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ»

3ΒΒΒ: σε ποιά πόλη 
κατοικούμε;

«Η διοικητική δομή των 3ΒΒΒ
έχει μετατραπεί σ’ έναν απέ
ραντο σκουπιδότοπο όλες τις
εποχές του χρόνου». 

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Οι Δρόμοι 
των Αλόγων

Επισκόπηση, Ψηλάφηση, Επίκρουση,

Ακρόαση. Με άλλα λόγια, ενδελεχής

παρατήρηση: η αρχή της επιστήμης, με-

λέτη της ζωής. Οι όροι, μέσα από την

διδαχή της θεωρίας της Ιατρικής, και

της απαιτητικής, όσο κι αν φαίνονται ή

ακούγονται απλά τα περιστατικά, κλινι-

κής πράξης.

Τραβούσαμε, από παλιά, στους μικρούς

δρόμους. Παρότι με αυτοκίνητο, η τε-

χνολογία της εξυπηρέτησης της ταχύ-

τητας κίνησης αποδείχθηκε αδύναμη

μπρος στη θέληση, και την επιθυμία,

της εξερεύνησης, του ταξειδιού. Ακόμη

και σε σύντομες, μικρού μήκους, δια-

δρομές, το αυτοκίνητο έστριβε κάθε

τόσο, χαρίζοντας στον οδηγό ξεκού-

ραση από τα κάθε φύσης καθημερινά

ψυχικά βάρη, και στους συνεπιβαίνον-

τες – παιδιά, εκείνη την εποχή – τη

χαρά της ποιοτικής και ποσοτικής ποι-

κιλίας ανθρώπων, τοπίων, πραγμάτων.

Γνώρισα, έτσι, χάρη στον πατέρα μου,

την Αττική. Κι έμαθα, να μπορώ να δια-

φεύγω, αφήνοντας στο πλάι το πολύ-

βουο και κουραστικό των πόλεων, όπου

η ζωή τά ’φερε να μεγαλώνω. Έως και

σήμερα. Κατόρθωσα, μεταξύ άλλων, να

διατηρώ την ψυχραιμία και το ευφάντα-

στο γενικώτερα, στα καθημερινά και

στα επαγγελματικά, γνωρίζοντας ότι το

ταξείδι είναι ατελείωτο, και προσφέρει

πάντοτε τις καλύτερες εμπειρίες.

Αρκεί, να αφήνεις στο περιθώριο το

βουητό.

Η αλήθεια είναι, ότι προσπάθησα να το

διδάξω. Βρήκα μεγάλες δυσκολίες, που

οφείλονται, κατά κύριο λόγο και σύμ-

φωνα με την δική μου, προσωπική αντί-

ληψη, στους περιορισμούς που

υποβάλλουμε ή επιβάλλουμε στον

εαυτό μας – συχνά, και στους γνω-

στούς και φίλους μας, ενίοτε και στους

συνεργάτες και πελάτες των επιχειρή-

σεών μας – επειδή προτάσσουμε το

«δεν γίνεται αυτό». Το ακούω κι από τα

παιδιά ηλικίας της κόρης μου, γύρω στα

δεκατρία, και μου προξενεί εντύπωση.

«Δεν μπορούμε να κουραζόμαστε»,
ακούω, «δεν μένει χρόνος», «έχω τόσα
να κάνω».

Βρέθηκα, τις προάλλες, στους μικρούς,

παλιούς δρόμους του Αμαρουσίου. Αι-

σθάνθηκα βέβαιη, από το πώς το αυτο-

κίνητο έπρεπε να κινηθεί, σχεδόν

ελικοειδώς, πάνω στα οδοστρώματα,

ότι αποτελούν – τα δρομάκια που διά-

βαινα, εποχούμενη – μάρτυρες μιας

άλλης εποχής, όταν οι κάτοικοι ή οι πε-

ραστικοί πατούσαν πάνω σε κοινά, με

τα σημερινά, σημεία, με τα πόδια ή με

τα ζώα τους. Εκείνοι, είχαν πάντα

χρόνο, και φαντασία, και ελπίδα: αφη-

γούνταν, άλλωστε, πολλά, και παραμύ-

θια στους μικρότερους τα βράδια, αλλά

και αλληλοϊστορούσαν τα καθημερινά

στις μεταξύ συνομηλίκων συναντήσεις,

έστω και τις τυχαίες, καθ’ οδόν.

Οι δρόμοι των αλόγων, ή των περιπατη-

τών, γίναν στενά ταχείας διαβάσεως –

συχνότατα, άνευ σχεδίου – για τον άν-

θρωπο που προσπαθεί να ελπίζει, υπό

τον όρο ότι η τεχνολογία τον εξυπηρε-

τεί. Μάλλον, μεταβλητές ασυνάρτητες,

που έλαθαν της αντίληψης οικονομίας

και συνάδουν με την προοπτική εντρο-

πίας. Ούτως ή άλλως, η θερμότητα που

αναπτύσσεται κατά την διάβαση, είτε

στο όχημα είτε στον εποχούμενο, είναι

υψηλή. Και το κόστος, ανάλογο.

Βασιλεία Στ. Κατσάνη
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Εκδρομούλα με ...φακό

Λοιπον σημερα δεν εχει ουτε γκρινιες ουτε παρα-

πονα. Η αξιοζηλευτη τοπική μας αυτοδιοίκηση θα

διορθώσει ολα τα κακώς κειμενα (...) οπότε λέω ση-

μερα να παμε μια εκδρομη. Ναι... ναι, καλα διαβάσατε·

θα παμε μια εκδρομή, πλην ομως αυτη θα ειναι κάπως

διαφορετική απο τις γνωστες και μπαναλ (ω μον ντιε)

εκδρομες. Θα ειναι μια εικονικη εκδρομη, ατομα που

θελουν να συμμετασχουν πρεπει να ειναι μεταξυ δε-

καοκτω και εκατον δεκαοκτω ετων. Πού θα παμε; Θα

παμε για ψαρακι στην Πάχη!!! Και επι τη ευκαιρια να

δούμε μερικα εργα της εκει τοπικης αυτοδιοικησης,

εν ολίγοις το τερπνον μετα του ωφελίμου.

Η Παχη, ίσως γνωρίζετε, ειναι επινειο των Μεγαρων·

διαθετει παραλια, καφενεδες, ταβερνακια, μπαρακια

κ.λπ. Η διαδρομη μας θα ειναι μεσω Αττικης Οδου, και

Ολυμπίας Οδού. Η ταχυτητά μας θα ειναι χαμηλή

ωστε να απολαύσουμε τα αξιοθεατα, (μαντρα του

ΟΔΔΥ, Δυιληστήρια, Υψικαμινος, Χοιροτροφείο...κλπ).

Κατα την διαρκεια του ταξιδιού θα διασκεδάζουμε

ακούγοντας έντεχνη μουσικη (παραμύθια της θειας

Λένας) ως επισης και προεκλογικούς λογους νυν και

τεως σημαντικών πολιτικών προσωπικοτήτων της

χωρας μας. 

(Εδω να πω οτι θα υπαρχουν διαθεσιμα πιεσομετρα

και χαπια κατα της υψηλης πιεσεως, ως επισης θα μας

ακολουθεί και ενα ασθενοφορο... ολα τα εχω σκεφθει

ο κερατας!! Ουτε Δημαρχος να ημουνα..

Περίπου στα μεσα της διαδρομής θα προβληθει μια ει-

καστικη ταινια μικρου μηκους ΧΧΧΧ, και στην εξοδο

4 θα εγκαταλείψουμε την Ολυμπία Οδό και μεσω της

παλαιας εθνικης θα κατευθυνθούμε προς Νεα Πε-

ραμο. Εδω αγαπητοι/ες μου, σας εχω μια εκπληξη!!!!

(αφορα τους νυν και τεως διατελεσαντες τοπικους

αρχοντες). Κατ’ αρχας θα δουμε σήματα της τροχαιας

Κ31 να μας προειδοποιουν οτι σε 300-200-100 μετρα

θα περασουμε απο διάβαση τραίνου με φράγματα.

Όταν πλησιάσουμε τις γραμμες θα δουμε μια σπα-

σμενη μπάρα, ενα εγκαταλελειμμενο φυλάκιο και ενα

τεράααστιο STOP. Πανω δε απο το σημα STOP υπαρ-

χει και ενα σημα Κ36 (διαβαση μονής σιδηροδρομικής

γραμμης χωρις φράγματα!!!!!!!). Αφου περασουμε

μετά προσοχης την διαβαση θα σταματήσουμε για να

βγάλουμε φωτο την ωρα που θα περναει το τραινο.

Εδω να πω οτι μετα την διαβαση και γυρω στα 100

μετρα οι πλημμύρες του ’17 παρέσυραν τις πετρινες

αλλά και χωματινες βασεις επι των οποιων στηρίζον-

ταν οι γραμμες με αποτελεσμα οι γραμμες για περι-

που 100 μετρα να ειναι στον αερα!

Τωρα θα μου πειτε: 

– Καλα ρε, μας δουλεύεις? Πώς θα περασει απο εκει

το τραινο?

Η απαντηση μου

– Το τρενο θα αιωρηθεί!!!!. (οπως τα τραινα στην Ια-

πωνια), οποτε δεν θα εχει κανενα προβλημα!

Φυσικα αγαπητοι συνταξιδιώτες, τραινο δεν προκειται

να περασει. Η ατμομηχανη προς ονειδος των εκα-

στοτε τοπικων διοικουντων σαπιζει καπου στα Με-

γαρα, οπως και τα βαγονια (βλεπε φωτο) του, τα

προειδοποιητικα ομως σηματα για διελευση τραινου

υπαρχουν!!! 

Και ερωτώ ποιος ειναι ο λογος της υπαρξης τους?

γιατι δεν εχουν αφαιρεθεί και στην θεση τους να το-

ποθετηθούν σωστα προειδοποιητικα σηματα ήτοι μια

πινακιδα Κ25 αντε και μια πινακιδα Κ10. Αυτο δε το

ηλιθιο STOP τι το θελουν? ....

Φιλες/φιλοι οδηγοι (που δεν ειστε ντοπιοι) ΠΡΟ-

ΣΕΞΤΕ!!! μην τολμησετε και σταματησετε στο STOP

γιατί θα πεσουν επανω σας οσα οχηματα σας ακολου-

θούν, αν δεν πεσουν τοτε θα απολαύσετε χαιρετου-

ρες με ανοιχτη παλαμη και πληθος κοσμητικων

επιθετων. Ηθελα να ηξερα ποσοι ανευθυνοϋπεύθυνοι

διερχονται απο το συγκεκριμενο σημειο? 

Και μετα σου λενε τα σηματα ειναι για να προλαμβα-

νου ατυχηματα... εδω αγαπητοι τοπικοδιοικουντες και

τροχαια τι προλαμβανουν?

Τελος παντων ειπαμε οχι γκρίνιες αντε μπειτε μεσα

..παμε για ψαρακι....η φτωχεια θελει καλοπεραση

Ο θεος να εχει καλα τους τοπικους μας αρχοντες, να σβη-

νει τα πεπυρωμενα βελη ορισμενων πονηρων, τα καθ’

ημών δολίως κινουμενα, να τους δινει γρήγορον νουν,

σωφρονα λογισμόν, καρδίαν νηφούσαν, ύπνον ελαφρον,

και πασης σατανικης φαντασιας απηλλαγμενον

Αμην.

Ιωαννης Τσοβολος

Υ.Γ Οι φωτογραφιες (μηχανης, βαγονιων) ειναι απο

το apopsi.news και τους ευχαριστω

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, για την κατασκευή του συγκοινωνιακού κόμβου Λεωφ.

Β.Κωνσταντίνου και οδού Αττικής (Κέντρο Υγείας Κορωπίου) κατά το χρονικό διά-

στημα από 15.09.2020 έως 15.11.2020 και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγ-

ματοποιηθούν  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικά τμήματα του Δήμου Κρωπίας.

H 1η φάση εργασιών ξεκινάει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 : Τμηματική διακοπή

της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο δεξιό άκρο της Λεωφ. Δημοκρατίας (σ.σ είναι

τμήμα της οδου Αττικής), μέγιστου πλάτους 1.20 μέτρων, από το ύψος της συμ-

βολής της με την οδό Λ. Βασ. Κων/νου έως το ύψος της συμβολής της με την οδό

Αττικής, ρεύμα κυκλοφορίας προς Παιανία. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ  ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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Τι πουλάει  το Μουσείο Μπενάκη;

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας ότι ανοίγουμε

το «φάκελλο» «Κτήμα Γ. Κόνιαρη» και Μουσείο Μπε-

νάκη, ξεκινώντας να παρουσιάζουμε τα αποδεικτικά

στοιχεία με μια εισαγωγή, Ήδη μπαίνουμε στο κεφά-

λαιο ΕΝΑ και στο ιστορικό της υπόθεσης, το οποίο

επιβεβαιώνει ότι το Μουσείο Μπενάκη δεν μπορεί να

πουλήσει και πιθανότατα να κατέχει· και οπωσδήποτε

να κατέχει και να διαχειρίζεται όσα ισχυρίζεται ότι

«κατέχει». Κι αν κάτι κατέχει, πιστεύουμε πως προ-

έρχεται, κατά τη νομική έννοια του όρου, «εξ αισχράς

αιτίας», βάσει δικαστικής απόφασης (Πολυμελές

Πρωτοδικείο Αθηνών, απόφ 774/2002) από προσφυγή

Κληρονόμων Π. Σταϊκόπουλου κατά Γ. Κόνιαρη και

ιδρύματος “Μουσείο Μπενάκη”.

Το ιστορικό του λεγόμενου «Κτήμα Κόνιαρη»

Το έτος 1955 συστήθηκε συμμετοχική «αφανής εται-

ρεία» από τον Περικλή Π. Σταϊκόπουλο και τον δικη-

γόρο Γεώργιο Σ. Κόνιαρη, αόριστης διάρκειας, με την

επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Π. ΣΤΑΪΚΟ-

ΠΟΥΛΟΣ», με μοναδικούς εταίρους τον Περικλή Σταϊ-

κόπουλο ως “εμφανή” εταίρο και διαχειριστή τον

Γεώργιο Κόνιαρη, δικηγόρο και ως “αφανή” εταίρο, με

ποσοστό συμμετοχής για τον καθένα των εταίρων

50% και με σκοπό αφενός την αγορά αγροτικών και

οικοπεδικών εκτάσεων και αφετέρου την επί κέρδει

μεταπώληση αυτών σε τρίτους. Συμφωνήθηκε δε να

προσφέρουν και οι δύο την προσωπική τους εργασία

και ειδικότερα ο Γ. Κόνιαρης ως δικηγόρος τις νομικές

του υπηρεσίες των υποθέσεων της εταιρείας.

Μετά τον επελθόντα θάνατο (28.8.1964) του Π. Σταϊ-

κόπουλου, την εταιρική θέση του ανέλαβαν οι κληρο-

νόμοι του, οι οποίοι συμφώνησαν με τον Γ. Κόνιαρη

τη συνέχιση της εταιρείας με τους ίδους όρους και

συμφωνίες, κάτι που όπως καταγράφεται στη δικο-

γραφία, ο Γ.Κόνιαρης «μονομερώς και κατά παρά-
βαση των συμφωνηθέντων αφαίρεσε παρανόμως από
αυτούς την διοίκηση της εταιρείας όπως επίσης και
τη διενέργεια διαχειριστικών πράξεων»...
Το ότι η αφανής εταιρεία ήταν εν λειτουργία αποδει-

κνύεται από διάφορες πράξεις που αναγνωρίζει το δι-

καστήριο 1ο) κοινή επιστολή – εντολή των

κληρονόμων Σταϊκόπουλου και Γ. Κόνιαρη, προς τον

ταμία της εταιρείας αλλά και κάποιο άλλο παρένθετο

πρόσωπο – τ.ε. «αχυράνθρωπο», που τους έδιναν εν-

τολή να πουλήσουν κάποια κτήματα της εταιρείας,

στα οποία εφέρονταν ως αγοραστές, ενώ αυτά ανή-

καν στην εταιρεία!

Σ.Σ. Ηταν η εποχή που ανθουσε το επάγγελμα

εκείνο, που αγόραζες τσάμπα και πούλαγες όσο

μπορούσες αποθησαυρίζοντας. Επίσης το θέμα

της υποτιμολόγησης του πραγματικού τιμήματος

των αγοραπωλησιών ήταν το αγαπημένο σπορ των

φορογυφάδων «καλών νοικοκυραίων». Δεν είναι

δικές μας “κακιούλες”. Είναι διαπιστώσεις της δι-

καστικής απόφασης που επικαλούμεθα (Πολ. Εφ.

Αθ. 774/2002): 

«...επί πλέον, αν και ως αφανής εταίρος ο Γ.Κόνιαρης,

- λέει στο σκεπτικό η απόφαση – αν και δεν είχε δι-
καίωμα, προς τούτο, υπέκλεψε το λογιστήριο της
εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία, από τα οποία τα μεν
επίσημα(...) τηρούσε λογιστής(...) τα δε ανεπίσημα(!)
στα οποία εμφανίζονταν το 90% των αγοραπωλη-
σιών διαφόρων ακινήτων τεραστίων εκτάσεων, οι
οποίες γίνονταν επ’ ονόματι υπαλλήλων της εταιρείας
(...) Έκτοτε τα ανεπίσημα βιβλία μεταφέρθηκαν στο
γραφείο του Κόνιαρη...»

2ο) Με την 175128/Σ-318 απόφαση του Γενικού Λογι-

στηρίου του Κράτους, με την οποία ρυθμίζονται οφει-

λές της εταιρείας προερχόμενες από μη πληρωμή

φόρων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που λέγαμε,

προς το ΙΚΑ. 

Σ.Σ. “Ρυθμίσεις” μεγάλων ποσών, που εμείς οι …

δύσπιστοι, δεν τις βλέπουμε πάντα καλόπιστα,

γιατί έχουμε αρκετά παραδείγματα που οδηγούν

στην ανάγκη διερεύνησης κάποιων ουσιαστικών

“πόθεν έσχες”. Αλλά ζητάμε πολλά πράγματα. Ναι,

αλλά είναι και πολλά τα λεφτά και δεν είναι πάντα

καθαρά.  Και όζουν. Και όταν “όζουν” δεν ξεπλαί-

νονται εύκολα με δώρα και δωρεές “Δαναών” και

ο νοών νοείτω γιατί, όπως είχε πει παλιότερα και

ο Δήμαρχος “μας”, “η γυναίκα του Καίσαρα δεν
φτάνει να είναι ηθική, πρέπει και να φαίνεται”!

3ο) «τις από 22.09.1985 και 14.4.1986 εξώδικες προ-
σκλήσεις των εναγόντων (κληρονόμων Π. Σταϊκόπου-

λου) που επιδόθηκαν νομίμως με τις οποίες καλούσαν
τον Γ.Κ. να σταματήσει κάθε πράξη διοικήσεως και
διαχειρίσεως της εταιρείας, καθώς επίσης, και την
μεταφορά των λογιστικών της βιβλίων στα γραφεία
της», τις οποίες βεβαίως ο Γ.Κ. έγραψε στα παλαι-

ότερα υποδήματά του, αφού όπως γράφεται “ουδέ-
ποτε απάντησε”. Και όχι μόνο δεν απάντησε αλλά

«αφαίρεσε από αυτούς τη διοίκηση που τους ανήκε
κατά το νόμο και τη σύμβαση της εταιρείας και άρχισε
να διενεργεί είτε αυτοπροσώπως είτε διαμέσου πα-

ρένθετων προσώπων, αγοραπωλησίες ακινήτων με
εταιρικά χρήματα για δικό του αποκλειστικώς λογα-
ριασμό. 

Χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της δραστηριότη-
τας του αρχικώς εναγομένου (Γ.Κόνιαρη) αποτελεί
πλην άλλων, η αγορά ενός ακινήτου εκτάσεως
290,215 τετρ. μέτρα στην περιοχή Βούλα Αττικης,
(αρ.σ. 95417/1977 το οποίο αυτός απέκτησε με αυτο-
σύμβαση στο όνομά του και με χρήματα της εται-
ρείας, το οποίο ανακλήθηκε από τους ενάγοντες
(κληρονόμοι Π. Σταϊκόπουλου), 8.12.71»...

Κι ακόμα όπως αναφέρει ρητώς στην ιδιόχειρη δια-

θήκη του, ο ταμίας (T.A.) της εταιρείας (αρ. Δημ/σης

2592/09.10.1980) μεταξύ άλλων: «Άπασα η λοιπή ακί-

νητος κληρονομιαία μου (…) και φερόμενη ως ιδική

μου, ανήκει εξ ολοκλήρου εις την λειτουργούσαν

(τότε) ενταύθα επιχείρηση Περικλή Π. Σταϊκόπουλου

και 50% εις τον Γ. Κόνιαρη, ως γνωρίζων προσωπι-

κώς». Αυτά το 1980.

Πώς λοιπόν συντάσει ιδιόχειρη διαθήκη ο Γ. Κόνια-

ρης το 1996 και «εγκαθιστά μοναδικό κληρονόμο του
εφ’ απάσης της ακνήτου και κινητής περιουσίας του,
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το “Μπενάκειο Μου-
σείο”»; 

Τεράστιο ερωτηματικό, όταν έχει συναίτερο τους

κληρονόμους του Περικλή Σταϊκόπουλου,  στον οποίο

όφειλε την τεράστια περιουσία με την κάκιστη, άδικη

και αυθαίρετη διαχείριση που έκανε, όταν έχει έναν

αγαπημένο ανηψιό, μια γυναίκα με παιδί, από άλλο

γάμο, που τον γηροκομούσε μέχρι το θάνατό του;

Και όταν επιπλέον εκκρεμοδικεί η από το 1987 αγωγή

των συναιτέρων του (αρ. Κατ. 5596/1987) και η οποία

δικαιώνει τους κληρονόμους Π. Σταϊκόπουλου με την

774/2002, όπως από την αρχή ήδη της “ιστορίας” μας

αναφέραμε. Και δεν είναι μόνον αυτοί. Είναι και αγο-

ραστές· για την ώρα γνωρίζουμε έναν (Ι.Α), που είχε

το διεκδικητικό θάρρος να μας εμφανισθεί και ο

οποίος αναμένει κι αυτός δικαίωση.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν γνωρίζει το Μπενάκειο

Ιδρυμα; Τα γνωρίζει βεβαίως ως παρών εναγόμενος.

Μετά ταύτα διερωτώμεθα: Τί έχει και τι πουλάει το

Μουσείο Μπενάκη; Το 50% το περισσότερο και λιγό-

τερο του 50 μάλιστα και το υπόλοιπο προερχόμενο εξ

αισχράς αιτίας;

Γιατί δεν έσκυψε το Μουσείο Μπενάκη στα επίδικα

και στα θολά τοπία της κληροδοσίας και συνεχίζει να

εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης επενδυτής προσφεύγων

στα δικαστήρια για την ιδιοκτησία του;

Και τι αγοράζουν οι αλλοδαπές εταιρείες για να ξε-

ζουμίσουν και να καταστρέψουν την πόλη μας; Και

ποια επένδυση “κλειστής πόλης” αποδέχεται ευχα-

ρίστως ο 53χρονος δήμαρχος ΒΒΒ, κοιτώντας απλώς

«… να προκύψουν και κάποια οφέλη για την τοπική
κοινωνία, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης», όπως δή-

λωσε στην “Καθημερινή 29.8.20).  Αυτή η σάλτσα της

”βιώσιμης ανάπτυξης” ομολογουμένως εν προκει-

μένω, δεν μπορούμε να την καταλάβουμε.

Ακολουθούν και άλλες δίκες επί δικών, αλλά αυτή η

774 είναι πολύ ουσιαστική.

Το δικαστήριο δέχεται κατά τα λοιπά την αγωγή και

αναγνωρίζει την έγκυρη σύσταση και λειτουργία της

αφανούς εταιρείας.

Επεται συνέχεια.

Αννα Μπουζιάνη

ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗ:

Εξ υφαρπαγής το 50% του

κληροδοτήματος Κόνιαρη

στο «ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» 
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες, 

η εβδομάδα που πέρασε είχε ποικιλία συνεδριάσεων

αλλά εμείς θ’ αναφερθούμε αρχικώς στο Δημοτικό

Συμβύλιο, δια περιφοράς με το ένα θέμα να σχετίζε-

ται με την πολυαναμενόμενη μελέτη, εκκρεμούσα

μέχρι τώρα, για την διευθετηση του ρέματος Κόρμπι.

Η συγκεκριμένη μελέτη εμπεριέχει τις αναγκαστικές

απαλλοτριώσεις τμημάτων με βαση τα επικαιροποι-

ημένα κτηματολογικά στοιχεία των γεωτεμαχίων. Η

λήψη απόφασης αφορούσε την εγκριση των πινάκων

με σκοπό την καταχώρηση της πράξης απαλλοτρίω-

σης στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο Κορωπίου.

Ερχόμαστε λοιπόν, στην καυτή πατάτα, δηλαδή την

οικονομική επιτροπή με 18 θέματα, ένα εκ των

οποίων, το σχέδιο κατάρτισης εσόδων-εξόδων του

δήμου. Αρχής γενομένης απ' αυτό το θέμα και  "επε-

τειακά" σημειώθηκαν προστριβές καθώς αναφερθή-

καμε στις δαπάνες που έχουμε καταψηφίσει και σε

κάποιες με τις οποίες δεν συμφωνούμε, αλλά δεν

έχουν ακόμη εγγραφεί.

Λάβαμε την απάντηση πως δεν μπορούμε να κατα-

ψηφίσουμε το σχέδιο, αφού δεν έχουμε υποβάλει

πλήρη, ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, επομένως η

ψήφος είναι υποχρεωτικά "ναι". Σωστό ως προς τον

τύπο, αλλά ως προς την ουσία υπάρχουν σοβαρές

διαφωνίες από την παράταξή μας και ανυπέρβλητα

εμπόδια για να φτάναμε στην θετική απάντηση!

Σχετικά με τις δαπάνες κάνουμε ειδική μνεία στο

θέμα των αδέσποτων, γιατί βάσει των εγγραφών τα

ποσά για το 2020 είναι περίπου 55.000, κατά την

γνώμη μας εξαιρετικά πενιχρό κονδύλι, ιδίως αν ανα-

λογιστούμε τα συνολικά οικονομικά μεγέθη. Ακόμη

δε και η έκτακτη επιχορήγηση για την προστασία μι-

κρών ζώων (7.500€) δεν εχει εκταμιευτεί. Σημει-

ωτέον ότι στον δήμο μας ο πληθυσμός των γατιών

άγγιξε τις 100.000! Αυτό όμως που μας έκανε ΤΡΟ-

ΜΑΚΤΙΚΗ κυριολεκτικά εντύπωση είναι ο κωδικός

(24.800 €) και αφορά την αποκομιδή νεκρών ζώων!

Αίσχος. Δηλαδή αντί να προβαίνουμε στην πρόληψη

κάνοντας στειρώσεις, βάζουμε κονδύλι για το μοι-

ραίο....

Σε αυτό το σημείο αναφέρουμε χαρακτηριστικά ορι-

σμένες δαπάνες που έχουμε καταψηφίσει:

― Δαπάνες φωτεινού διάκοσμου (ετησίως εκταμι-

εύεται περίπου αντίστοιχο ποσό) 70.000€. Αλλωστε

και σε αυτη την οικονομική υπήρχε έγκριση νέας δα-

πάνης εορταστικού διάκοσμου ύψους 74.000€.

―Υπηρεσίες συμβούλου για πρόγραμμα Διαλογή

στην Πηγή,74.400€

― Η δαπάνη καυσίμων λόγω της προμήθειας βενζί-

νης από πρατήριο ΕΚΤΟΣ δήμου.

― Η αγορά οικοπέδου στη Βάρη (κεντρική πλατεία)

ύψους 995.000€ λόγω υποχρεωτικού δανεισμού για

την αγορά.

― Δημοτική συγκοινωνία γιατί δεν επιτελεί επικου-

ρική λειτουργία στην υφιστάμενη λόγω έλλειψης

ράμπας κ σύνδεσής της με το μετρό.Επιπλέον υπέ-

ρογκη δαπάνη.

-Δαπάνη για ΜΙΣΘΩΣΗ τριών ηλεκτρικών αυτοκινή-

των, περίπου 116.000€ για τους λόγους που αναπτύ-

ξαμε πρόσφατα.

― Η περιβόητη μελέτη κοπής ή (και) κλαδέματος

1.600 περίπου δέντρων, ύψους 550.000€ σαν να ξέ-

ρουμε εκ των προτέρων ότι θα χρειαστεί ν' αφανί-

σουμε ένα μικρό δάσος!

Ο σχολιασμός του δημάρχου επί της αναφοράς

αυτών των δαπανών ήταν υποτιμητικός, όπως πάντα

άλλωστε. Μας κατηγόρησε για πολιτικό έλλειμα για

το θέμα της αγοράς οικοπέδου στη Βάρκιζα, πως δεν

θέλουμε ελεύθερους χώρους, ενώ αυτή η αγορά έχει

μακρύ παρελθόν και η διαφωνία μας συνίσταται στην

λελογισμένη χρήση και συγκρατημένη διαχείριση.

Σχετικά με την δημοτική συγκοινωνία είπε: "αφού δε
την θέλετε, που είναι μια κοινωνική υπηρεσία, να κα-
ταργήσουμε και την υπηρεσία καθαριότητας"! 

Τα συμπεράσματα δικά σας...

Το επόμενο θέμα στο οποίο θα σταθούμε είναι ο "Κα-

θορισμός των όρων Δημοπρασίας για την εκμίσθωση

του Δημοτικού Ακινήτου, επί της Λ.Ποσειδώνος 6,

Βουλιαγμένη". Στην τελική εισήγηση που μας έδω-

σαν, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, διαπιστώ-

σαμε ότι άλλαξαν οι όροι μίσθωσης, όπως π.χ. η

χρονική διάρκεια ορίσθηκε στα 12 έτη με δυνατότηρα

παράτασης για ακόμη 12! Κατώτατο όριο προσφοράς

είναι οι 100.000 € ετησίως και σχετικά με δική μας

ερωτηση ότι σ’ αυτό ακουμπάει και η ΕΤΑΔ είπε: "ένα
κομμάτι του κτιρίου που ήταν εντός αιγιαλού το νο-
μιμοποιήσαμε και η ΕΤΑΔ όπως θα έρθει, θα φύγει".

Θα κλείσουμε την ενημέρωσή σας με το τελευταίο

θέμα: "Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου" και αφορούσε

την προσφυγή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι-

καίου Εκκλησία της Ελλάδος κατά του Ελληνικού δη-

μοσίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στα

πλαίσια, ως αναφέρεται, της απρόσκοπτης λειτουρ-

γίας του Ασκληπιείου Νοσοκομείου(!). 

Την ερχόμενη Δευτερα υπάρχει Δ. Σ., κεκλεισμένων

των θυρών, με σωρεία σημαντικών θεματων.

Σας παροτρύνουμε και πάλι στην τήρηση των υγει-

ονομικών μετρων.

Κουράγιο και Δύναμη

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα

δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας 

Τη δημιουργία συστήματος κοινόχρηστων

ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων με την παράλ-

ληλη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου

10 διπλών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών

αυτοκινήτων παρουσίασε ο Δήμος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης σε ειδική εκδήλωση

που διοργανώθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμ-

βρίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομά-

δας Κινητικότητας παρουσία του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Κωστή Χατζηδάκη, του γε-

νικού διευθυντή ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ

Κυριάκο Κοφινά, εκπροσώπων της κυβέρνη-

σης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και αιρε-

τούς εκπροσώπους του Δήμου.

Σε λίγες ημέρες, οι κάτοικοι και οι επισκέ-

πτες του Δήμου θα μπορούν μέσω εφαρμο-

γής (application) στα κινητά τους τηλέφωνα

(vvveCarSharing) να κάνουν χρήση των ηλε-

κτρικών αυτοκινήτων, με χαμηλή χρέωση

(1,50 € / δέκα λεπτά)  καθώς όπως τόνισε ο

Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά

την παρουσίαση του συστήματος, στόχος

της Δημοτικής Αρχής δεν είναι η δημιουργία

εσόδων από το σύστημα, αλλά να δοθεί η

δυνατότητα σε όλους να κάνουν χρήση και

να εξοικειωθούν με ένα αυτοκίνητο αθό-

ρυβο, που δεν παράγει ρύπους και δεν επι-

βαρύνει καθόλου το περιβάλλον. 

Παράλληλα με το σύστημα κοινόχρηστων

αυτοκινήτων παρουσιάστηκε και ο πρώτος

από τους δέκα διπλούς σταθμούς φόρτισης

ιδιωτικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

Οι σταθμοί φόρτισης μετά από συμφωνία

του Δήμου με τη ΔΕΗ θα τροφοδοτούνται

αποκλειστικά με ρεύμα που παράγεται από

τους ηλιακούς φορτιστές ή από ανανεώσι-

μες πηγές ενέργειας δημιουργώντας έτσι

πραγματικά πράσινη κινητικότητα με μηδε-

νική επιβάρυνση για το περιβάλλον.

Κατά την εκδήλωση ο Δήμαρχος παρου-

σίασε στο κοινό τις νέες καινοτόμες πρωτο-

βουλίες του Δήμου σημειώνοντας μεταξύ

άλλων: «Με τις ενέργειες που σας παρου-
σιάζουμε σήμερα ερχόμαστε ένα βήμα πιο
κοντά στη δημιουργία της πόλης που ονει-
ρευόμαστε, της πόλης που χρωστάμε στα
παιδιά μας. Μία πόλη με εξωστρέφεια, με
ανάπτυξη, φιλική στον πολίτη, τον κάτοικο
και τον επισκέπτη που την επιλέγει και όλα
αυτά με όρους αναβάθμισης και προστασίας
του φυσικού μας πλούτου. Μία πόλη ευφυή,
πράσινη και αποτελεσματική».

Την εκδήλωσε χαιρέτισε και ο υπουργός Πε-

ριβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αναλυτική

παρουσίαση του συστήματος κοινοχρήστων

ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το Γιώργο

Βουλγαρούδη, διευθύνοντα σύμβουλο της

εταιρείας Brainbox η οποία συνεργάστηκε

με το Δήμο για τη δημιουργία του.

Όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του συ-

στήματος μπορούν να κατεβάσουν την

εφαρμογή η οποία είναι διαθέσιμη για συ-

σκευές IOS και Android, να εγγραφούν ως

χρήστες.

Κοινόχρηστα ηλεκτροκίνητα ΙΧ στο Δήμο

ΒΒΒ και δίκτυα φόρτισης

εγκανιάστηκαν στην πλατεία της Βούλας
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Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 16/09/2020
Αρ. πρωτ.:865
ΑΔΑ:ΩΓΜΑΟΚΟΚ-2ΧΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)
με ωριαία αποζημίωση και χρονική
διάρκεια μέχρι οκτώ (8) μήνες.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης ύστερα από την
υπ’ αριθ. 45/2020 απόφαση του Δ.Σ.
και σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ.
οικ.:40764/30-6-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦ7246ΜΤΛ6-ΥΡ8 Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών  που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 107 ν.4483/2017, ανακοινώ-
νει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό
διδακτικό προσωπικό με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και

χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8)
μήνες, συνολικά δεκαπέντε (15)
ατόμων για την κάλυψη εποχιακών
ή παροδικών αναγκών (με κάλυψη
της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτί-
μου και λοιπών αντικαταβολών) των
πολιτιστικών προγραμμάτων της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και
να καταθέσουν όλα τα δικαιολογη-
τικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε
μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτη-
μένου από αυτούς προσώπου στο
πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα
γραφεία της Δημοτικής Επιχείρη-
σης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλει-
τάρχου&Αριστείδου ΓΕΡΑΚΑ είτε ή
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟ-
ΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-
mail:info@kedp.gr, Τηλ.
επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες
από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από
την Δευτέρα 21-9-2020 έως και την
Τετάρτη 30-9-2020 (εντός δέκα (10)
ημερολογιακών  ημερών από την
τελευταία ημέρα δημοσίευσης της
παρούσας στον τοπικό τύπο).
ε περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακα-
λούμε όπως επιβεβαιώσετε  και τηλε-
φωνικά την παραλαβή της αίτησης.
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική αί-
τηση παίρνει πρωτόκολλο σύμφωνα
με το παραπάνω ωράριο όπως ακρι-
βώς και η αυτοπρόσωπη παρουσία.
Ως τελευταία μέρα και ώρα κατάθε-
σης διακιολογητικών  ορίζεται η  Τε-
τάρτη 30-9-2020 και ώρα 14.00 μ.μ.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ)
δεν θα γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση συστημένης αποστο-
λής των δικαιολογητικών μέσω
ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψή-
φιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη
της έγκαιρης παραλαβής τους
εντός των προαναφερόμενων χρο-
νικών περιθωρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περι-
γραφή θέσεων, τα δικαιολογητικά
και τα προσόντα αξιολόγησης μπο-
ρείτε να ανατρέξετε στην ιστοσε-
λίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.
ΑΔΑ σχετικής ανακοίνωσης : ΩΞ-
ΒΕΟΚΟΚ-Β6Ε

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 16/9/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:870
AΔΑ: 6ΧΧΥΟΚΟΚ-Δ1Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής
Αγωγής  για την κάλυψη εποχιακών ή
παροδικών αναγκών των Αθλητικών
προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση
και χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8)
μήνες
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης ύστερα από την
υπ’ αριθ. 46/2020 απόφαση του Δ.Σ.
και σύμφωνα με την υπ.αρ.πρωτ.
οικ.: 40764/30-6-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦ7246ΜΤΛ6-ΥΡ8) Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών  που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 107 ν.4483/2017, ανακοινώ-

νει ότι θα προσλάβει Καθηγητές
Φυσικής Αγωγήςμε σύμβαση ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και
χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8)
μήνες, συνολικά είκοσιοκτώ  (28)
άτομα για την κάλυψη  εποχιακών ή
παροδικών αναγκών (με αντίτιμο)
των Αθλητικών προγραμμάτων της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο-
βάλλουν αίτηση συμμετοχής και να
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά
τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε
μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτη-
μένου από αυτούς προσώπου στο
πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα
γραφεία της Δημοτικής Επιχείρη-
σης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλει-
τάρχου&Αριστείδου ΓΕΡΑΚΑ είτε ή
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟ-
ΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-
mail: info@kedp.gr, Τηλ.
επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες
από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από
την Δευτέρα 21-9-2020 έως και την
Τετάρτη 30-9-2020 (εντόςδέκα (10)

ημερολογιακών  ημερώναπό την τε-
λευταία ημέρα δημοσίευσης της πα-
ρούσας στον τοπικό τύπο).
Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε
και τηλεφωνικά την παραλαβή της
αίτησης. 
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική αί-
τηση παίρνει πρωτόκολλο σύμφωνα
με το παραπάνω ωράριο όπως ακρι-
βώς και η αυτοπρόσωπη παρουσία.
Ως τελευταία μέρα και ώρα κατάθε-
σης διαιολογητικών  ορίζεται η  Τε-
τάρτη 30-9-2020 και ώρα 14.00 μ.μ.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ)
δεν θα γίνονται δεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περι-
γραφή θέσεων, τα δικαιολογητικά
και τα προσόντα αξιολόγησης μπο-
ρείτε να ανατρέξετε στην ιστοσε-
λίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.
ΑΔΑ σχετικής ανακοίνωσης : ΩΔΙ-
ΠΟΚΟΚ-0ΙΛ

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

ΚΥΡΙΑ/ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - 1. ΠΕ
Κοινωνικών Λειτουργών: α) Πτυχίο ή
δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοι-
νωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοι-
νωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής
Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης -
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι. ή το ομώ-
νυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι.
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας & β) Άδεια
άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγ-
γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ή
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: α) Πτυχίο
ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργα-
σίας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δί-
πλωμα Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι.
ή  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της  ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ει-
δικότητας & β) Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Κοινωνικού Λειτουργού ή
Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις
για την άσκηση του επαγγέλματος Κοι-
νωνικού Λειτουργού.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - 2. Γνώση χει-
ρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επε-
ξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών
φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ A’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Αν δεν
καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέ-

σεων από τους υποψήφιους με τα προ-
σόντα των ανωτέρω κατηγοριών): Τα
ανωτέρω κύρια/ τυπικά προσόντα με
αριθ. 1.  
ΚΥΡΙΑ/ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΕ Φαρ-
μακοποιός: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρ-
μακευτικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή  Προγραμμά-
των Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο-
λών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας & β) Άδεια
άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού
ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια
διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νό-
μιμες προϋποθέσεις για την άσκηση
του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι υποψή-
φιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικα-
σία επιλογής, θα πρέπει να: i) έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών, ii) έχουν
την υγεία και τη φυσική καταλληλό-
τητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της ειδικότητας που
επιλέγουν, iii) είναι: α) Έλληνες πολί-
τες, β) πολίτες των άλλων κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό
τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.
1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπει-
ρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογε-
νείς αλλοδαποί που προέρχονται από
την Κωνσταντινούπολη και από τα
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαι-
τείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγέ-
νειας, υπό την προϋπόθεση ότι η
ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το
γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται
με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική
ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελλη-
νικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για
την άσκηση των καθηκόντων της οι-

κείας ειδικότητας.
2.Προθεσμία:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμε-
νες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
21/9/2020 έως και την 30/9/2020. 
3. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνω-
σης [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τη συγ-
χρηματοδοτούμενη δράση “Δομές Πα-
ροχής Βασικών Αγαθών”» και το
Ειδικό Παράρτημα (Α1): Απόδειξης
χειρισμού Η/Υ]:
α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα
(www.epeka.gr), β) στα γραφεία του
Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (δι-
εύθυνση:  Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674, Κο-
λωνάκι, Αθήνα) και γ) στο δημοτικό
κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης. 
4. Αιτήσεις:
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν
την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ: α)
στο δικτυακό τόπο του Φορέα
(www.epeka.gr), β) στα γραφεία του
Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύ-
θυνση: Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674 Αθήνα)
και γ) στο δημοτικό κατάστημα του
Δήμου Παρέμβασης. Καλούνται να την
συμπληρώσουν και να την υποβάλουν
ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία του Φορέα στην ακόλουθη
διεύθυνση: Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674
Αθήνα, τηλ.: 210-3625300 (ώρες επικοι-
νωνίας: 12:00-14:00), απευθύνοντάς την
στο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.», υπόψη Δι-
εύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής
Διαχείρισης/ Τμήματος Προσωπικού,
σχετικά Αριθμός Ανακοίνωσης (ΣΟΧ
5/2020). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτε-
ται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

Κανάρη 20,  T.K. 10674  Αθήνα
Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr

Ο  Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)

Περίληψη της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2020 Ανακοίνωσης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης με

τίτλο:  «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου»Αθήνα, 8/9/2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τη με Κωδικό ΑΤΤ040 Α/Α ΟΠΣ:
1892 και Αρ. Πρωτ. 4860/22.11.2016
Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττι-
κής, για την υποβολή προτάσεων στο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Αττική» 2014-2020, Άξονας
Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση
της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφά-
λιση της Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δομή Πα-
ροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοι-
νωνικό Φαρμακείο», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.
2. Τον από Ιουνίου 2016 Οδηγό Εφαρ-
μογής και Λειτουργίας Δομών Παρο-

χής Βασικών Αγαθών της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακο-
λούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. (ΕΥΣΕΚΤ),
η οποία υπάγεται στην Εθνική Αρχή
Συντονισμού της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1475/27.05.2020
Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο
«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρ-
μακείο Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου» με
κωδικό ΟΠΣ 5003501 στο Ε.Π. «Αττική
2014-2020».

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτη-
μένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, ενός (1) έτους
από την υπογραφή της σύμβασης με

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτα-
σης έως τη λήξη του προγράμματος,
συνολικά δύο (2): ατόμων για την
υλοποίηση της Πράξης «Δομές Πα-
ροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου», στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»,
του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προ-
ώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμηση της Φτώχειας και
Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοι-
νωνικής Συνοχής» ο οποίος συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο. Στο πλαίσιο του
προγράμματος θα απασχοληθεί ανά
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο
Δήμο Παρέμβασης και ανά ειδικό-
τητα, ο εξής αριθμός ατόμων με τα
κάτωθι απαιτούμενα  προσόντα:

Δήμος Παρέμβασης Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Ειδικότητες
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ Φαρμακοποιός
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ραφήνας-Πικερμίου Κοινωνικό Φαρμακείο 1 1
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ: 1 1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

«Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)».

Η ΕΒΔΟΜΗ συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και
τοπικού τύπου του άρθρου 2 του  ν. 3548/2007 (Α’68) για δημοσιεύσεις του
Δημοσίου. ΑΔΑ:  Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης Α.Π.Ε./310/11/12/2019

Συμφωνία με 

την Κίνα για 

ελληνικά 

προϊόντα ΠΟΠ

Οριστικοποιήθηκε τη Δευ-

τέρα 14 Σεπτεμβρίου η συμ-

φωνία ορόσημο για την

προστασία των ευρωπαϊκών

γεωγραφικών ενδείξεων

που συνήφθη αρχικά και με

τη συμβολή της Κυβέρνη-

σης και του Υπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, Μάκη Βορίδη τον

Νοέμβριο του 2019 ανά-

μεσα στην Ε.Ε. και την Κίνα.

Στη συγκεκριμένη συμφω-

νία περιλαμβάνονται 100

ευρωπαϊκά προϊόντα τα

οποία τελούν υπό το καθε-

στώς της Προστασίας Γεω-

γραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)

μεταξύ των οποίων και έξι

ελληνικά εμβληματικά προ-

ϊόντα ΠΟΠ: η Φέτα, το

Ούζο, η Μαστίχα Χίου, οι

ελιές Καλαμάτας, τα κρασιά

Σάμου και το λάδι Σητείας

Λασιθίου.

Η συμφωνία έχει ιδιαίτερη

σημασία για τη χώρα μας,

καθώς πέρα από το γεγονός

ότι επιτρέπει στα εξαιρετικής

ποιότητας ελληνικά προϊόντα

ΠΟΠ να αναδειχθούν στην

αχανή αγορά της Κίνας, χαρί-

ζοντάς τους ένα πολύ σημαν-

τικό ανταγωνιστικό πλεονέ-

κτημα, διασφαλίζει και την

προστασία τους  από φαινό-

μενα μιμητισμού - θέμα που

έχει επανειλημμένως θέσει ο

Υπουργός στο Συμβούλιο της

ΕΕ.  

H συμφωνία μεταξύ ΕΕ –

Κίνας αναμένεται να τεθεί

σε ισχύ στις αρχές του

2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                             
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

Μαρκόπουλο 14.9.2020
Αρ. Πρωτ:  13980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Μαρκόπου-
λου Μεσογαίας, κατά τις συνεδριά-
σεις του, που έλαβαν χώρα την
27-11-2019 και την 29-07-2020,
έλαβε τις με αρ. 267/2019,
155/2020 και156/2020 αποφάσεις,
με τις οποίες ενέκρινε την αναθεώ-
ρηση της πολεοδομικής μελέτης
των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και
2 περιοχής δεύτερης κατοικίας
Πόρτο - Ράφτη του Δήμου Μαρκό-

πουλου Μεσογαίας και την αναθε-
ώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομι-
κού σχεδίου στην περιοχή
Αγ.Σπυρίδωνα, κατόπιν των με αρ.
2723/2014 και 3087/2014 αποφά-
σεων του ΣτΕ.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν γνώση της ανωτέρω πρότα-
σης αναθεώρησης προσερχόμενοι
στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
(Παπαδημητρίου 33, 1ος όροφος,
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή,
09.00-14.00) και να υποβάλλουν εγ-
γράφως τις τυχόν ενστάσεις τους
εντός 20 ημερών από την τελευταία
δημοσίευση.

Ο  Δήμαρχος
α/α

Δημήτριος Κολιαβασίλης
Αντιδήμαρχος Τ.Υ. 
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

στα πεταχτά ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Zητάει άτομο ανεξαρτήτως φύλου, εσωτερικό να

προσφέρει βοήθεια σε κύριο Αμοιβή ικανοποιητική.

6932444320.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες

σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σο-

βαρές προτάσεις. Πληροφορίες κ. Γιώργο

6949095440, 6934555559

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτοχος

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημε-

ρινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οι-

κιακές 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.ΣΠΥ-

ΡΙΔΩΝΑ), 4ος   Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ—

Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση, Ηλεκτρικος Θερμοσιφω-

νας, Πλυντ. Ρουχων 7  κιλ., ΤΕΝΤΕΣ  ΒΕΡΑΝΤΑΣ,  ΘΕΑ ΘΑ-

ΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING  (Περιφραγμενο / Φυλασομενο) κος

ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Πρόταση του Ε.Ε.Α. 

Aναστολή των πλειστηριασμών 

πρώτης κατοικίας

Ένα από τα θετικά μηνύματα των εξαγγελιών του πρω-

θυπουργού από τη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο που

πέρασε, ήταν αναμφίβολα το «πάγωμα» των πλειστη-

ριασμών πρώτης κατοικίας έως το τέλος του έτους.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε μετά και από παρέμβαση του

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς ήταν ο

μοναδικός φορέας που σε ανώτατο επίπεδο είχε ζητήσει

επίσημα από την κυβέρνηση την αναστολή των πλειστη-

ριασμών.

O Πρόεδρος του

Ε.Ε.Α. Γιάννης Χα-

τζηθεοδοσίου δη-

λώνει σχετικά: «Η

Διοίκηση του Ε.Ε.Α.

εκφράζει την ικανο-

ποίηση της για την

αναστολή των πλει-

στηριασμών πρώ-

της κατοικίας έως

το τέλος του 2020.

Θεωρούμε ότι αποτελεί δικαίωση των θέσεων μας καθώς

είχαμε επισημάνει εγγράφως τους κινδύνους που ενέχει

για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο η εκποίηση κατοικιών

ανθρώπων του μόχθου που σήμερα βρίσκονται σε δυ-

σχερή θέση λόγω της οικονομικής ύφεσης.

Η απόφαση της κυβέρνησης δείχνει δύο πράγματα.

Πρώτον, ότι ο καλοπροαίρετος διάλογος μπορεί να φέρει

αποτελέσματα και δεύτερον, αναδεικνύεται η σημασία

του επιμελητηριακού θεσμού. Μέσω της συγκεκριμένης

πρωτοβουλίας του Ε.Ε.Α. η κυβέρνηση –προς τιμήν της-

κατάλαβε το δίκαιο του αιτήματος και υιοθέτησε την

πρόταση μας. Κάτι που είχε κάνει και στην πρώτη φάση

της πανδημίας, με θετικά αποτελέσματα για τους μικρο-

μεσαίους. 

Και παράλληλα δείχνει το δρόμο για το πως μπορούμε

να πορευτούμε από εδώ και πέρα, με την ανταλλαγή

απόψεων μεταξύ κυβέρνησης και φορέων να είναι επι-

βεβλημένη προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσμα-

τικά η ύφεση».

Μείωση 26,6% ο δείκτης στις 

κατασκευές το Β΄τρίμηνο 2020

Κατά 26,6% μειώθηκε ο δείκτης Παραγωγής στις Κατα-

σκευές του Β΄ τριμήνου 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης Παρα-

γωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγ-

κριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020,

παρουσίασε αύξηση 6,6% έναντι αύξησης 37,1% που ση-

μειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου

2019 με το Α΄ τρίμηνο 2019. Ο εποχικά διορθωμένος δεί-

κτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου

2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τρι-

μήνου 2020, παρουσίασε μείωση 13,2%.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αυτοκίνητο Ι.Χ. μάρκας opel incignia σε άριστη

κατάσταση. Αδεια πρώτης κυκλοφορίας, Ιού-

νιος 2010 με 80.000 χιλιόμετρα συνολικά. 

Τηλ. 2291090570

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Χαρείτε αυθεντικό στυλ με μοναδική γραμμή Rustic

Mπουφές με Σκρίνιο, Ροτόντα με 6 καρέκλες
Καναπέδες: 3θέσιος & 2θέσιος με τραπεζάκι,

(μαξιλάρια, καλύμματα, κουρτίνες),
κρεβάτι διπλό με 2 κομοδίνα & πορτατίφ,

2 κρεβάτια μονά με κομοδίνα,
τουαλέτα/καθρέπτη, τραπεζάκι TV, Χαλιά.

Άπαντα χειροποίητα, μασίφ ξύλο μαόνι καφέ, 
σε άριστη κατάσταση.

ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 7.000 ευρώ

Ιδιώτης, σε διαμέρισμα, Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης

Τηλ. 210 9334818 - 6972509050

ΖΗΤΕΙ ΚΟΥΤΑΒΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κουτάβι θηλυκό μέχρι 6 μηνών, ράτσας

επανιελ μπρετόν ή βίζλα. 

Πληροφορίες  6977729300.

ΑΔΑ: Ψ4ΝΘΟΚΥΓ-ΔΑΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  «ΣΦΗΤΤΟΣ»
ΤΗΛ.210 6026272 ΕΣΩΤ. 144
FΑΧ:210 6624963
ΠΛΗΡΟΦ.: κα Δήμητρα Περιβολάρη 
ΚΟΡΩΠΙ, 18/09/2020             
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1268

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυ-
ξης δημοπρασίας για την μίσθωση
του κυλικείου στο Παπασιδέρειο
Στάδιο Κορωπίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ»
Προκηρύσσει επαναληπτική φα-
νερή προφορική δημοπρασία για τη
μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα
στεγαστεί χώρος μαζικής εστίασης
παρασκευής και διάθεσης μερικής
επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος
- κυλικείο) στο Παπασιδέρειο Στά-
διο Κορωπίου, με δυνατότητα ανά-
πτυξης τραπεζοκαθισμάτων στον
περιβάλλοντα χώρο, μετά την χορή-
γηση της απαιτούμενης αδείας από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Το ακίνητο βρίσκεται στο Παπασιδέ-

ρειο Στάδιο του Δήμου Κρωπίας και
έχει επιφάνεια 12,5 τ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατα-
θέσουν τις προσφορές τους ενώ-
πιων της επιτροπής διαγωνισμού
την ημέρα διενέργειας της δημο-
πρασίας, ήτοι την 30ην Σεπτεμ-
βρίου 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα
11:00.
Η δημοπρασία θα γίνει στο δημο-
τικό κατάστημα του Δήμου Κρωπίας
που βρίσκετε στην οδό Βασ.
Κων/νου 47.
Τιμή εκκίνησης έχει ορισθεί το ποσό
των εκατό (100,00) Ευρώ μηνιαίως.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης της δημοπρασίας παρέ-
χονται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 8:00 με 14:00, από τα γραφεία
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» του
Δήμου Κρωπίας. 
Αρμόδιος υπάλληλος  κα Δήμητρα
Περιβολάρη, Διεύθυνση Βασ.
Κων/νου 47, Τηλέφωνο : 210
6026272-5 εσωτ.144.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ
ΕΩΣ ΤΗΝ  19ην  Σεπτεμβρίου  2020, 
ΣΤΙΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΕΒΔΟΜΗ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΙΑΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

meil: nsg@otenet.gr

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781
http://www.manolisathanasiadis.com 

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή

διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Ο Σύλλογος "ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ" καλεί
σε  Εθελοντική αιμοδοσία την Κυ
ριακή 20 Σεπτεμβρίου, 09:3013:00
στον δημοτικό πολυχώρο ΚΑΠΗ
ΝΠΔΔ Σφηττός, Αγίας Μαρίνας
(Λ.Αγίας Μαρίνας 109)

Σας καλούμε στην  εθελοντική αιμο
δοσία που θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην Αγ.
Μαρίνα Κορωπίου από 09:30 έως
13:00 στην αίθουσα του δημοτικού
πολιτιστικού κέντρουΚΑΠΗ.

Εντός της αεριζόμενης αίθουσας θα
επιτρέπεται μόνον μικρός αριθμός
αιμοδοτών ταυτοχρόνως. 
Στον υπαίθριο χώρο θα διαδραματί
ζεται όλη η υπόλοιπη διαδικασία,
πάντα τηρώντας αυστηρά μέτρα
αποστάσεων και βέβαια φορώντας
απαραιτήτως μάσκες.

Η μάχη για να καλυφθούν οι ανάγ
κες σε αίμα δεν σταματάει ποτέ και
μάλιστα αυξάνεται τους καλοκαιρι
νούς μήνες, ιδιαίτερα δε φέτος,
λόγω της πανδημίας COVID19,
υπήρξε μικρότερη προσέλευση εθε
λοντών αιμοδοτών πανελλαδικά.

Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν
άκρως σοβαρά προβλήματα σε όλα

τα νοσοκομεία, λογω έλλειψης αί
ματος, πιο σοβαρά από ποτέ.

Να έχουμε απαιτήσεις από το σύ
στημα υγείας, αλλά να είμαστε πρό
θυμοι και στις υποχρεώσεις μας ως
πολίτες.Κάνουμε έκκληση σε όλο
τον υγιή πληθυσμό να προσέρχεται
να δίνει αίμα.

Ο Σύλλογος εκφράζει τη βεβαιότητα
ότι θα συνεχίσουμε τη συλλογική
μας δράση για να διατηρήσουμε την
αιμοδοσία σε ψηλά επίπεδα, δια
μέσου της οποίας στηρίζονται τα θε
μέλια της κοινωνικής συνοχής και
της ευημερίας.

Δίνεις αίμα για να αποταμιεύ
σεις την υγεία σου και να προ
σφέρεις στο συνάνθρωπό σου.

Εθελοντική αιμοδοσία Συλλόγου “Δημοσθένης”

Δωρεάν Μαστογραφία - Τεστ ΠΑΠ

στο Λαύριο

Πρόγραμμα προληπτικής Ιατρικής Γυναικών τώρα στην πόλη του Λαυρίου, με

Δωρεάν Μαστογραφία και Τεστ Παπανικολάου για όλο τον γυναικείο πληθυ-

σμό!  Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στην

ειδική αυτοκίνητη μονάδα που διαθέτει το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, η

οποία βρίσκεται σταθμευμένη στην οδό Κουντουριώτη 1, δίπλα στο Δημαρ-

χείο Λαυρίου. Οι ώρες λειτουργίας της κινητής μονάδας είναι 09:00 – 14:00.

Τηλέφωνο για ραντεβού: 22990 66456
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. . . γ ια την υγειά μας

Κάθε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας άνθρω-

πος εξαιτίας του σηπτικού συνδρόμου. Σε όλο τον κόσμο

καταγράφονται 20 έως 30 εκατομμύρια κρούσματα ετη-

σίως, ενώ οι θάνατοι που προκαλεί ξεπερνούν σε αριθμό

τα θύματα του καρκίνου του μαστού και του εντέρου

μαζί. 

Η νόσος προσβάλλει άτομα κάθε ηλικίας αδιακρίτως

τόσο άνθρωπους απόλυτα υγιείς όσο και ασθενείς με

άλλα νοσήματα, όπως σακχαρώδης διαβήτης, χρόνιες

καρδιοπάθειες, αναπνευστική ή νεφρική ανεπάρκεια, εν-

δέχεται να νοσήσουν και να χάσουν τη ζωή τους εξαι-

τίας της σήψης. Ορισμένα θύματα της σήψης είναι ο

Christopher Reeve (Superman), η κόρη του Johnny Depp

και παλαιότερα ο βασιλεύς Αλέξανδρος ο Α’. Η σηψαιμία

αναγνωρίσθηκε ως κλινική οντότητα στις αρχές του

20ού αιώνα (Jacob, 1909 - Felty, 1924), ενώ ο όρος ση-

πτικό shock πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Weisbren το

1951. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί διά -

φορες ορολογίες στην προσπάθεια καλύτερης απόδο -

σης και μεγαλύτερης διάκρισης και σταδιοποίησης των

εξελίξεων κατά την σήψη. Η σύγχρονη ορολογία προέρ-

χεται από το συνέ δριο του 1992 των American College

and Chest Physicians και της Society of Critical Care Med-

icineμε ομοφωνία απόψεων. Τότε αποδόθηκαν οι διάφο-

ρες φάσεις της σήψης και η σχέση μεταξύ τους με το

γνωστό πλέον σχήμα:

Σχέσεις μεταξύ Συνδρόμου Συστηματικής Φλεγμονώ-

δους Αντίδρασης (ΣΣΦΑ) - Σήψης - Λοίμωξη

Στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Αιτία θανάτου ανά 100000 πληθυσμού:

• 377 πεθαίνουν από σηψαιμία

• 331 πεθαίνουν από καρκίνο

• 223 πεθαίνουν από εγκεφαλικά επεισόδια

• 208 πεθαίνουν από καρδιοπάθειες

Τι είναι η Σήψη;

Σήψη συμβαίνει όταν η απάντηση του οργανισμού μας

σε μία λοίμωξη καταστρέφει τα ίδια μας τα όργανα. Μπο-

ρεί να εξαπλωθεί σταδιακά στο σώμα  και να οδηγήσει

σε οργανική ανεπάρκεια και σε θάνατο αν δεν αναγνω-

ρισθεί και αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα.

Η σήψη είναι μια από τις συνήθεις αιτίες νοσηρότητος

και θνητότητος στους ασθενείς που νοσηλεύονται στη

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Σήψη είναι βαριά

λοίμωξη, η οποία συνοδεύεται από συστηματική μη ελεγ-

χόμενη φλεγμονώδη απάντηση.

Τα περιστατικά των λοιμώξεων και της σήψης έχουν αυ-

ξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και τούτο οφείλεται

στην αυξημένη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών ή στε-

ροειδών φαρμάκων σε ασθενείς με κακοήθεια, στην αυ-

ξημένη εφαρμογή της μεταμόσχευσης συμπαγών

οργάνων, κ.λ.π. Η Σήψη είναι το συχνότερο νόσημα, πιο

συχνή από τα εγκεφαλικά, τους καρκίνους, τις καρδιο-

πάθειες και το AIDS. Παρά την πρόοδο, τόσο στη δια-

γνωστική προσπέλαση όσο και στη θεραπεία, η

θνησιμότητα της σήψης και της σηπτικής καταπληξίας

(μέχρι 80%) παραμένει υψηλή. H σηπτική δε καταπληξία

είναι η συχνότερη αιτία θανάτου στις Μονάδες Εντατι-

κής Θεραπείας.

Ποιοί κινδυνεύουν από τη Σήψη;

Η Σήψη μπορεί να εμφανισθεί σε όλους μας ανεξάρτητα

από ηλικία και φύλο. Οι ηλικιωμένοι και όσοι πάσχουν

από άλλα νοσήματα όπως καρδιοπάθειες και πνευμονο-

πάθειες κινδυνεύουν πιο πολύ.

Σήψη μπορούν να εμφανίσουν και όσοι ΔΕΝ νοσηλεύον-

ται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Το Σύνδρομο Συστηματικής Φλεγμονώδους Απάντησης

είναι η απάντηση του οργανισμού σε ένα μη ειδικό ερέ-

θισμα (πχ. τραύμα ή λοίμωξη) και εκδηλώνεται με δύο

τουλάχιστον  ευρήματα.

Φάσεις της σήψης

― Σήψη,                ― Βαριά σήψη

― Σηπτικό shock,  ― Υπόταση

― Δυσλειτουργία πολλών οργάνων

Σοβαρή σήψη είναι η σήψη που συνοδεύεται από δυσ-

λειτουργία ενός τουλάχιστον οργάνου και εκδηλώνεται

με υπόταση που δεν αντιδρά στη χορήγηση υγρών, ανε-

πάρκεια νεφρική, αναπνευστική, ηπατική, αιματολογική

ή του ΚΝΣ που δικαιολογεί την υπνηλία του ασθενή και

μεταβολική οξέωση.

Το σύνδρομο της σήψης απαντάται σε 0,8-1/1000 κατοί-

κους και συνοδεύεται από μεγάλη θνητότητα (~40%).

Εάν εγκατασταθεί σηπτικό σοκ η θνητότητα ξεπερνά τον

ένα στους δύο ασθενείς. Η γρήγορη και κατάλληλη θε-

ραπεία, τις πρώτες ώρες από την εγκατάσταση της

σήψης, επηρεάζουν σημαντικά την εξέλιξή της.

Θεραπεία

Συστήνεται έναρξη χορήγησης αντιβιοτικής θεραπείας

το γρηγορότερο και μέσα στην πρώτη ώρα από την ανα-

γνώριση του σηπτικού σοκ (Grade 1Β) και της σοβαρής

σήψης χωρίς σηπτικό σοκ (Grade 1D). Κάθε ώρα καθυ-

στέρησης στην έναρξη χορήγησης αντιβιοτικών, συνο-

δεύεται με σημαντική αύξηση της θνητότητας.

Η αντιμετώπιση του σηπτικού ασθενούς συνίσταται: α)

στη χορήγηση κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής, β)

στην επίτευξη αιμοδυναμικής σταθερότητας και γ) στην

εκτέλεση χειρουργικής επέμβασης όταν χρειάζεται. Οι

τρεις αυτές παράμετροι είναι εξίσου βασικές για την

καλή έκβαση της νόσου. Σύμφωνα με μια πολύ ενδιαφέ-

ρουσα μελέτη, η επιβίωση σηπτικών ασθενών ήταν πε-

ρίπου 15% όταν οι ασθενείς ελάμβαναν μόνο αντιβιοτικά

και περίπου 13% όταν ελάμβαναν μόνο υγρά και αγγει-

οσυσπαστικά για επίτευξη της αιμοδυναμικής σταθερό-

τητας. Όταν όμως οι ασθενείς ελάμβαναν τα κατάλληλα

αντιμικροβιακά φάρμακα και ήταν σταθεροί αιμοδυνα-

μικά, η επιβίωση ήταν 50%. 

Τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα με τις σύγχρονες θερα-

πευτικές παρεμβάσεις είναι σχετικά με την κινητική, την

χρονική διαδοχή κατά την σηπτι κή διαδικασία, την συμβολή

στην φυσιολογική ομοιο στασία και κυτταρική βλάβη αλλά

και την αλληλεπί δραση των διαφόρων ενδογενών μεσολα-

βητών και επιγενών μεταβολικών προϊόντων.

Αλέξανδρου Γιατζίδη, 

M.D., medlabnews.gr

Σήψη: πρώτη αιτίαθανατου το σηπτικό σύνδρομο!

Live Διαδικτυακό σεμινάριο

για την γυναίκα & 

τα ρευματικά νοσήματα
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, 18:00-19:00 - FB

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα  θα πραγμα-

τοποιήσει live  διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Γυναίκα &
Ρευματικά Νοσήματα: Μύθοι και πραγματικότητα», την

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρες 18:00-19:00 . μέσω της

σελίδας της στο facebook http://www.facebook.com/elea-

narheumatism.  Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιείται

με την ευγενική υποστήριξη των UCB και Digital Task.

Τα θέματα του σεμιναρίου είναι: 

• «Οι επιπτώσεις των αυτοάνοσων νοσημάτων στην ψυ-

χική υγεία των γυναικών» ομιλητής Γιώργος Παπαζήσης,
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτςή, Αναπλ. Καθ. Κλινικής Φαρμακολο-

γίας & Κλινικής Φαρμακολογίας Α.Π.Θ.

• «Ρευματικά Νοσήματα στην αναπαραγωγική ηλικία και

την κύηση», ομιλητής Παναγιώτης Χριστόπουλος, Γυναικο-

λόγος-Μαιευτήρας, Αναπλ. Καθηγητή Γυναικολογίας & Μαιευτικής

ΕΚΠΑ.

• «Γυναίκα και Ψωριασική Αρθρίτιδα: Οι αλλαγές στην κα-

θημερινότητά τους», ομιλητής Σπυρίδων Νίκας, Ρευματολόγος.
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Οι γυναίκες των ΒΒΒ

ξεκινούν Γυμναστική 

Η Γυναικεία Ομάδα Γυμναστικής, ενημερώνει

ότι τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και ώρα 9.30 π.μ.

θα γίνει συνάντηση γυναικών της γυμναστικής

με τη δασκάλα τους Σούλα Κυριακίδου στον

χώρο που γυμνάζονται.

Σας περιμένουμε

Φιλίτσα Κοτσοβού

Χάρις Σπαθάκη

Ευαγγελία Δανιγγέλη

Σάκκαρη: Δεν θα παίξει στο

τουρνουά της Ρώμης

Η Μαρία Σάκκαρη προανήγγειλε μέσω social media

την απουσία της από το τουρνουά στο Foro Italico της

Ρώμης.

Η Μαρία Σάκκαρη ολοκλήρωσε δύο τουρνουά στη

Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή της στα προημιτελικά

του Western & Southern Open και στον τέταρτο γύρο

του US Open. 

Η Ελληνίδα τενίστρια

προτίμησε να γυρίσει

απευθείας από τη Νέα

Υόρκη και να αφιερώσει

πιο πολύ χρόνο στις προ-

πονήσεις στο χώμα ενό-

ψει του Γαλλικού όπεν

που θα ξεκινήσει στις 27

Σεπτεμβρίου. 

Ως εκ τούτου, προανήγγειλε μέσα από story που ανέ-

βασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram

ότι θα απουσιάσει από το τουρνουά προετοιμασίας

που θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 21 Σεπτεμβρίου

στο Foro Italico της Ρώμης. 

Στο μήνυμά της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δυστυ-
χώς δεν θα παίξω στη Ρώμη φέτος. Πάντα μου άρεσε
να αγωνίζομαι σε αυτό το τουρνουά και λατρεύω την
πόλη. Σίγουρα θα μου λείψει. Τα λέμε του χρόνου».

Nίκος Γεωργόπουλος

Γ.Σ. Γλυφάδας –Στίβος 

Πρωταθλήτριες οι Ομάδες

Γυναικών

Στο Γυμναστικό σύλλογο Γλυφάδας παραδόθηκαν

επίσημα απο τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. τα Κύπελλα  που κέρδι-

σαν οι Πρωταθλήτριες  Ομάδες των  Γυναικών και

των Νέων Γυναικών Κ23, στα Πανελλήνια πρωτα-

θλήματα  Α/Γ και Νέων  Α/Γ, που διεξήχθησαν στην

Πάτρα  8 και 9 Αυγούστου 2020.

Oλοκληρώθηκε η τοποθέτηση του

νέου χλοοτάπητα τελευταίας γε-

νιάς (με υλικό πλήρωσης από

φελλό) του Δημοτικού Σταδίου «Π.

Βογιατζής», με σύστημα διαβρο-

χής του αγωνιστικού χώρου και ο

Δήμος Λαυρεωτικής το διαθέτει

για τις ανάγκες όλων των ποδο-

σφαιρικών ομάδων του Δήμου, κυ-

ρίως όμως για την άθληση της

νεολαίας, των ποδοσφαιρικών

ακαδημιών. Υπάρχει, πλέον, επιτή-

ρηση και φύλαξη τις απογευματι-

νές ώρες. 

Σύντομα θα δημοπρατηθούν τα συ-

νοδά έργα του περιβάλλοντος

χώρου του Σταδίου (στίβος, κερκί-

δες, 5x5, περίφραξη κ.α.), προϋπο-

λογισμού 1.500.000 ευρώ, καθώς

και η αντικατάσταση του χλοοτά-

πητα του Δημοτικού Γηπέδου (Γ.

Ραφιάς) με σκοπό την αναβάθμιση

των αθλητικών υποδομών του

Δήμου.

Σημαντική παράμετρος η στέγαση

της ομάδας του Παλλαυρεωτικού

σε χώρους του σταδίου που επι-

σκευάζονται για χρήση αποδυτη-

ρίων, η πρόβλεψη για τη φιλοξενία

του Ολυμπιακού Λαυρίου στο γή-

πεδο με τροποποίηση του προ-

γράμματος και, τέλος, η πρόβλεψη

για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες

προπόνησης των παιδιών του Στί-

βου. 

Tα έργα χρηματοδότησε η Περιφέ-

ρεια Αττικής, 

Ο δήμαρχος Δ. Λουκάς, ευχαριστεί

από καρδιάς «όλους εκείνους τους
συμπολίτες μας που έδειξαν κατα-
νόηση για την καθυστέρηση του
έργου και αναγνώρισαν την ποι-
οτική εκτέλεσή του και μας συγ-
χαίρουν, γνωρίζοντας ότι η
αναβάθμιση των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων βοηθάει την περαιτέρω
ανάπτυξη του συλλογικού και μα-
ζικού αθλητισμού».

Δήμου Λαυρεωτικής

Mε καινούργιο χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς

στο Δημοτικό Στάδιο «Π. Βογιατζής»
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Πήρε το νταμπλ ο Ολυμπιακός

Στην πραγματοποίηση του νταμπλ για τη σεζόν 2019-20

έφθασε ο πρωταθλητής Ολυμπιακός που κατέκτησε και το

Κύπελλο επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΚ στον τελικό που

έγινε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στον Βόλο. Οι «ερυθρόλευ-

κοι» έφθασαν στην κατάκτηση δύο εγχώριων τίτλων για

πρώτη φορά μετά από μια πενταετία και τη σεζόν 2014-15.

Αυτό ήταν το 18ο νταμπλ της ιστορίας τους που τους δια-

τηρεί με ...άνεση στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Αν-

τίθετα, για την ΑΕΚ ήταν ο 4ος συνεχόμενος χαμένος

τελικός Κυπέλλου που την κάνει να κατέχει την πρωτιά σε

αυτό το αρνητικό ρεκόρ ξεπερνώντας τον Παναθηναϊκό (3

χαμένοι τελικοί).

Την κατοχή η ΑΕΚ ...την ουσία ο Ολυμπιακός
Σημειώνεται πως πριν από τη διεξαγωγή του πολύπαθου τε-

λικού Κυπέλλου στον Βόλο για το συγκεκριμένο παιχνίδι

είχαν γίνει δύο αναβολές, ενώ αποτέλεσε την αφορμή για

όξυνση της κόντρας αντίπαλων συμφερόντων στο χώρο του

ποδοσφαίρου.

Στο αγωνιστικό μέρος οι «ερυθρόλευκοι» έφθασαν στην κα-

τάκτηση του τίτλου αφού αποδείχθηκαν πιο ουσιαστικοί στο

παιχνίδι με καλύτερη ποιότητα καθώς και πιο επικίνδυνοι

στην αξιοποίηση της τελικής προσπάθειας. Το γκολ που

έμελλε να κρίνει τον τελικό πέτυχε ο Ραντζέλοβιτς στο 9'

ενώ παράλληλα ο Ολυμπιακός έχασε και άλλες σημαντικές

ευκαιρίες για κάτι παραπάνω με κορυφαία το χαμένο πέ-

ναλτι του Ελ Αραμπί στο 57' που απέκρουσε ο Τσιντώτας. 

ΑΕΚ: Τσιντώτας, Μπακάκης (62' Παουλίνιο), Σβάρνας, Τσιγ-

κρίνσκι, Λόπες, Σιμόες (80' Μαχαίρας), Κρίστισιτς, Μάντα-

λος, Βέρντε (62' Αλμπάνης), Λιβάγια, Ολιβέιρα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Μπα, Σισέ, Τοροσίδης

(80' Σεμέδο), Καμαρά, Μπουχαλάκης, Μασούρας, Βαλμ-

πουενά (76' Καφού), Ραντζέλοβιτς, Ελ Αραμπί (90'+1' Φορ-

τούνης).

ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Σφοδρές αντιδράσεις 

από τους ανθρώπους του αθλητισμού

Τη σφοδρή αντίδραση των ανθρώπων και φορέων του αθλη-

τισμού προκάλεσε για μια ακόμη φορά το νέο αθλητικό νο-

μοσχέδιο που φέρνει εντός της βδομάδας για ψήφιση στην

Ολομέλεια της Βουλής η κυβέρνηση της ΝΔ. Το συγκεκρι-

μένο νομοσχέδιο καταψήφισε το ΚΚΕ στη σχετική ψηφο-

φορία που ακολούθησε τη συζήτηση κατ' άρθρο στην

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή, ομο-

σπονδίες και φορείς του αθλητισμού εξέφρασαν για μια

ακόμη φορά την πλήρη αντίθεσή τους στα σχέδια της κυ-

βέρνησης για τον αθλητισμό. Οι περισσότεροι έκαναν λόγο

για νομοσχέδιο με σκοπό την παρέμβαση της κυβέρνησης

στον αθλητισμό, ενόψει και των επερχόμενων εκλογών στις

αθλητικές ομοσπονδίες.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Επιτροπή το νο-

μοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής κατά πλειοψηφία (μόνο

από τη ΝΔ). ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΜέΡΑ25 καταψήφισαν, ενώ

η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε ενόψει της συζήτησης στην

Ολομέλεια.

SUPER LEAGUE 1
Ξεχώρισε ο Αστέρας, 

σπουδαίο «διπλό» ο Βόλος

Η νίκη του Αστέρα Τρίπολης επί του Παναθηναϊκού και το

σπουδαίο «διπλό» του Βόλου στο Περιστέρι ήταν τα απο-

τελέσματα που ξεχώρισαν στο πρώτο και μεγαλύτερο σκέ-

λος της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Super League 1

για τη σεζόν 2020 - 2021. Σημειώνεται πως για την 1η αγω-

νιστική αναβλήθηκαν οι αγώνες Ολυμπιακός - ΑΕΚ (για τις

16/12, εξαιτίας του προχτεσινού μεταξύ τους τελικού Κυ-

πέλλου) και ΠΑΣ Γιάννινα - Απόλλων Σμύρνης (για τις

21/10).

Στην Τρίπολη ο Αστέρας έκανε δυναμικό ξεκίνημα στη

σεζόν, νικώντας 1-0 τον Παναθηναϊκό χάρη σε γκολ του

Ριέρα στο 73', με τους γηπεδούχους να αξιοποιούν την υπε-

ροχή τους μετά το 65', ενώ είχαν και δοκάρι στο 83'. Ο κατά

πολύ αλλαγμένος σε σχέση με πέρυσι Παναθηναϊκός σε γε-

νικές γραμμές προβλημάτισε με την εμφάνισή του, αφού

μετά το 30', διάστημα στο οποίο είχε και δοκάρι (Καρλίτος),

η απόδοσή του έπεσε κατακόρυφα.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα έκανε και ο Βόλος, που επικράτησε

με 2-0 εκτός έδρας του Ατρόμητου. Οι φιλοξενούμενοι

έχοντας την αριθμητική υπεροχή στο β' μέρος (αποβολή Ρι-

σβάνη για τους γηπεδούχους) έφτασαν στη νίκη με πρωτα-

γωνιστή τον νεαρό Δουβίκα, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο

78' και στις καθυστερήσεις κέρδισε πέναλτι που εκτέλεσε

εύστοχα ο Μπαριέντος, σφραγίζοντας το «διπλό».

«Επαιξε με τη φωτιά» ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τη Λάρισα στην

Τούμπα, πήρε όμως τη νίκη με 1-0, με σκόρερ τον Τζόλη στο

16'. Και οι δυο ομάδες έχασαν σημαντικές ευκαιρίες.

Δύσκολη νίκη 3-1 πήρε ο Αρης με αντίπαλο τη Λαμία στο

«Κλεάνθης Βικελίδης», με τους Φθιώτες να προηγούνται

(Ρόμανιτς 38'), να κρατάνε μέχρι το 70' και τον Αρη να ανα-

τρέπει τα δεδομένα με τα γκολ των Λόπεθ (72'), Γκάμα (78'

πέναλτι) και Μπερτόλιο (90'+). Τέλος, στο Ηράκλειο ΟΦΗ

και Παναιτωλικός ήρθαν ισόπαλοι 1-1 (Νέιρα 60' - Μάζουρεκ

38' πέναλτι).

Καταγγελίες από την ΕΟΑΜ - ΑΜΕΑ

Με επιστολή που απέστειλε προς τον πρωθυπουργό, ο πρό-

εδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Ατόμων με

Αναπηρίες (ΕΟΑΜ - ΑΜΕΑ), Γιώργος Φουντουλάκης, καταγ-

γέλλει τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Η

επιστολή καταγγέλλει τον αποκλεισμό της ΕΟΑΜ - ΑΜΕΑ

από τη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο. Επίσης αναφέρεται στο

θέμα του περιορισμού των αριθμού των μελών της ΕΟΑΜ -

ΑΜΕΑ στην Ολομέλεια της Παραολυμπιακής Επιτροπής,

όπως προβλέπεται από το νέο νομοσχέδιο.

EUROPA LEAGUE

Ωρα Ευρώπης για Αρη και ΟΦΗ

Στη μάχη του Europa League ρίχνονται 17.9.20 Αρης και

ΟΦΗ, με τους αγώνες για τον 2ο προκριματικό γύρο της

διοργάνωσης. Και οι δύο ελληνικές ομάδες αγωνίζονται ως

γηπεδούχοι. Ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Ηράκλειο τον Απόλ-

λωνα Λεμεσού, ο δε Αρης στη Θεσσαλονίκη την ουκρανική

Κόλος Κοβαλίβκα. Οι προκριματικοί αγώνες και σε αυτή την

ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι νοκ άουτ, στο πλαίσιο των μέ-

τρων της UEFA για την προστασία από την πανδημία.

Αρης: Με το ρόλο του φαβορί
Κόντρα στην πρωτάρα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ουκρα-

νική ομάδα, ο Αρης καλείται να επιβεβαιώσει το ρόλο του

φαβορί και να προχωρήσει στον 3ο προκριματικό γύρο. Ο

τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», Μίκαελ Ενινγκ, χαρακτή-

ρισε σημαντικό το γεγονός ότι η ομάδα του αγωνίζεται στην

έδρα της, επισήμανε όμως ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προ-

σοχή, αφού πρόκειται για έναν αγώνα νοκ άουτ, όπου όλα

μπορούν να συμβούν.

ΟΦΗ: Επιστροφή με βλέψεις πρόκρισης

Να γιορτάσει την ευρωπαϊκή του επιστροφή με πρόκριση

θέλει ο ΟΦΗ με αντίπαλο τον Απόλλωνα Λεμεσού, σε ένα

ματς όμως που κρύβει παγίδες. Ο τεχνικός των Κρητικών,

Γιώργος Σίμος, ανέφερε ότι η ομάδα του είναι απόλυτα

έτοιμη και εξέφρασε την αισιοδοξία του για πρόκριση. Πα-

ράλληλα βέβαια σημείωσε ότι η κυπριακή ομάδα χρειάζεται

πολλή προσοχή, καθώς πρόκειται για ένα έμπειρο και ομοι-

ογενές σύνολο παικτών οι οποίοι αγωνίζονται χρόνια μαζί.

Ως κλειδί για την πρόκριση ανέφερε τη συγκέντρωση που

οφείλουν να δείξουν οι παίκτες του ΟΦΗ.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

«Στον αέρα» το Φάιναλ 8 του ΟΑΚΑ
H επιδείνωση της κατάστασης με τα κρούσματα του κορο-

νοϊού στην Αττική, καθώς και τα νέα μέτρα που ανακοινώ-

θηκαν από την κυβέρνηση για το λεκανοπέδιο, έχουν

αφήσει μετέωρη τη διοργάνωση του Φάιναλ 8 του Basketball

Champions League, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχ-

θεί στο ΟΑΚΑ το διάστημα 30/9 - 4/10. Μετά τις τελευταίες

εξελίξεις η FIBA έστειλε επιστολή στην «οικοδέσποινα» της

διοργάνωσης, ΚΑΕ ΑΕΚ, μέσω της οποίας ζητάει να ενημε-

ρωθεί αν ο ελληνικός σύλλογος μπορεί να ανταποκριθεί

στις απαιτήσεις της διοργάνωσης. 

SUPER LEAGUE 2

Ορίστηκε σέντρα στις 24/10
Σε απόφαση για έναρξη του πρωταθλήματος της νέας

σεζόν στις 24 Οκτώβρη κατέληξαν τα μέλη της Super

League 2, μετά από συνεδρίαση του ΔΣ. Εγινε γνωστό επί-

σης ότι η κλήρωση των αγώνων για τις 12 ομάδες που θα

πάρουν μέρος θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτέμβρη.

Ακόμα, η Λίγκα δημοσίευσε την προκήρυξη του νέου πρω-

ταθλήματος, η οποία ορίζει ότι θα προβιβαστούν στη Super

League 1 δύο ομάδες, θα υποβιβαστούν στη Football League

άλλες δύο και θα προβιβαστούν στη Super League 2 τέσσε-

ρις, ώστε από τη σεζόν 2021 - 2022 ο αριθμός των ομάδων

να αυξηθεί σε 14.

Αποχώρησε ο Πλατανιάς, 

ανεβαίνει ο Διαγόρας
Την αποχώρηση από το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγο-

ρίας ανακοίνωσε ο Πλατανιάς, λόγω αδυναμίας να βρεθεί

λύση στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπί-

ζει η ΠΑΕ. Σύμφωνα με τον ΚΑΠ, ο Διαγόρας Ρόδου ως 3ος

του πρωταθλήματος της Football League είναι η πρώτη υπο-

ψήφια ομάδα για την άνοδο στη Super League 2.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ




