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Τιμητική διάκριση 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πόρισμα Παρατηρητηρίου

για τους ρύπους
σελίδα 16

Αποκατάσταση ζημιών

από τις φωτιές σε

Σαρωνικό & Λαυρεωτική
σελίδα 14

Η “κυκλοφοριακή 
μελέτη”  αναθεωρείται

σελίδα 7

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ
Η έκταση του
“Μπενακείου” 

στο Δ.Σ
σελίδα 6 - 7

«Ού βιαστέον την φύσιν, αλλά πιστέον»
Επίκουρος

«Όλοι χριστιανοί είμαστε αλλά κάποιοι έχουμε επι-

λέξει να μην κάνουμε επίδειξη της πίστης μας» 

Ν. Χαρδαλιάς, (αναφερόμενος στον Γ. Κου-

μουτσάκο που μετάλαβε προσφάτως)

Ο τίτλος του παρόντος αναφέρεται στην πο-

λιτική και στις θρησκείες. Η πο-

λιτική και οι θρησκείες μας

είναι, ως έννοιες, οικείες. Ας

δώσουμε όμως κάποιους

απλούς ορισμούς (και για τούτο

ελλειπείς) για να ξέρουμε για

ποια πράγματα μιλάμε.

Πολιτική: Η ενασχόληση με τα

πράγματα της πόλης· της πολι-

τείας. Ως πόλη νοείται όχι μια συγκεκριμένη

γεωγραφική έκταση, αλλά το σύνολο των κα-

τοίκων (Οι Αθηναίοι, οι Λακεδαιμόνιοι κ.λπ.).

Ποιο εξειδικευμένα στους Λατίνους νοούνται

τα res publica – τα πράγματα που απασχολούν

τους ενεργούς πολίτες· το Λαό1. Στα σύγ-

χρονα κράτη έχει διαφορετική πραγματική έν-

νοια από την φαινομενική κι έχω γράψει

εκτενέστερα στο παρελθόν.

Θρησκεία: Η πίστη, ή γενικότερα «το σύστημα

πίστης», στο υπερφυσικό· σε θεό ή θεούς.

(Δεν απαιτείται στο παρόν άλλη διεισδυτικό-

τερη ανάλυση).

Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά και καταπιάνομαι

με το θέμα, ενώ έχουμε τόσα καυτά θέματα,

την οικονομία, την πανδημία, τα μέτρα που

παίρνει η κυβέρνηση και εφαρμόζει η διοίκηση 
Συνέχεια στη σελ. 2

Πολιτική, 
θρησκείες

και ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ

του Κώστα 
Βενετσάνου

Τμήμα παραλίας της Βούλας 
κινδυνεύει να γίνει ...καζίνο

Η εταιρεία ΜΕΕΚΒ κέρδισε τα δικαστήρια

και χάνουμε την παραλία της Βούλας! Σελ. 12
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

η εκτελεστική εξουσία και η δικαιοσύνη και προ-

παγανδίζουν τα ΜΜΕ με παροχειμένους τρό-

πους, την πιο μελανών περιόδων της σύγχρονης

ιστορίας μας.

Μα, ακριβώς γι’ αυτά ασχολούμαι. Γι’ αυτό και

στο δεύτερο moto του άρθρου μου αναφέρομαι

στο «αφρόκαρφο» του υφυπουργού Πολιτικής

Προστασίας Ν. Χαρδαλιά, στον Γ. Κουμουτσάκο,

αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύ-

λου, γιατί τον συνέλαβε ο φακός να μεταλαμβά-

νει της θείας κοινωνίας, χωρίς κανένα μέτρο

προστασίας, χωρίς μάσκα ο ίδιος και ο ιερέας!...

Τι παράδειγμα δίνουν, οι δύο κορυφαίοι, στους

πολίτες και μάλιστα στους νέους, όταν αυτοί

πληρώνουν πρόστιμο 150 € γιατί δεν φοράνε

μάσκα, κι όταν ο ίδιος ο Πρωθυοπουργός και ο

υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας φοράνε

μασκα μπροστά στην κάμερα σε αίθουσες ενημέ-

ρωσης (briefing), όταν οι δημοσιογράφοι και οι τε-

χνικοί βρίσκονται σε απόσταση τριών ή πέντε

μέτρων και περισσότερο.

Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές!

Ή θεωρείτε τόσο χαμηλό το επίπεδο των τηλε-

θεατών, ώστε να μην καταλαβαίνουν το «θέα-

τρο;»

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Αλλά πριν αλέκτορα φωνήσαι... ο ίδιος ο Υφυ-

πουργός Πολ. Προστασίας που παρουσιάζεται

στα μπρίφιν με ...στολή εκστρατείας και μάσκα,

μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού χωρικών

στο χωριό Οξυά της Καρδίτσας, που πήγε με ελι-

κόπτερο, (ψευτο)φιλάει το χέρι ιερέα, χωρίς να

φοράει μάσκα2, ούτε αυτός ούτε ο παπάς! Ο ίδιος

«διευκρίνισε» ότι δεν φίλησε το χέρι του ιερέα,

απλώς έσκυψε (προσκύνησε) από ...σεβασμό! 

Η πολιτική ρεαλισμού και ορθολογισμού προ-

σκυνά τη μεταφυσική της δογματικής θρησκευ-

τικής πίστης! Παράδειγμα υποκρισίας προς τους

μαθητές για τους οποίους η μάσκα παίζει και

ρόλο «παιδαγωγικό»(!) επί ποινή απαγόρευσης

εισόδου και απουσίας! Το δήλωσε η ίδια η Υπουρ-

γός Παιδείας Νίκη Κεραμέως: «...Για το Νηπια-
γωγείο και τις τρεις πρώτες τάξεις του
Δημοτικού η χρήση μάσκας θα έχει εκπαιδευτικό
χαρακτήρα...3», δήλωσε μεταξύ άλλων στον τη-

λεοπτικό σταθμό ALPHA. Ενώ το ίδιο δήλωσε και

ο λοιμωξιολόγος Ν. Σύψας4. Ποιο είναι το παι-

δευτικώς σκοπούμενο; Η ευπείθεια προς τις

αρχές και το υποκοριστικό τους μήπως;

Να γιατί δεν πείθεται ένα μεγάλο ποσοστό της

νεολαίας, ιδίως (κοντά 40%).

Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν η κυβέρνηση ή

στελέχη της και «λιβανιστήρια» ζητούν να σκλη-

ρύνει τη στάση της, για επιβολή των μέτρων, με

αυστηροποίηση των ποινών και της επιβολής με

χρήση βίας της αστυνομίας και παρέμβαση του

εισαγγελέα για όποιους εκφράζουν, καλώς ή

κακώς, διαφορετική άποψη με την μετατροπή της

άποψης σε προτροπή σε απείθεια και σε διέ-

γερση!

Η απάντηση ήρθε με το κλείσιμο σχολικών μονά-

δων και διαδηλώσεις μαθητών. Η απάντηση ήρθε

ακόμη με τον «κοινωνικό αυτοματισμό» αυτόκλη-

των τιμητών της τάξης και της υπακοής στους

νόμους (βλ. Επεισόδια σε ΜΜΜ με λεκτική βία

και όχι μόνο). Αυτό δικαιολογεί και την παρέμ-

βαση του αρχαίου φιλόσοφου Επίκουρου, στο

πρώτο moto του άρθρου: «Μη βιάζεις την (αν-
θρώπινη φύση), αλλά να την πείθεις». Δυσκολό-

τερο, αλλά αποτελεσματικότερο και

ασφαλέστερο. Οι αυταρχικοί χαρακτήρες –

ασχέτως κομματικής επιλογής – επιλέγουν τη

βία και την τρομοκράτηση. Θεωρούνται πιο εύ-

κολα, αλλά είναι αναποτελεσματικά, επισφαλή

με απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες συνέπειες.

Η λογική πειθώ είναι πιο ασφαλής και αποτελε-

σματική.

Η δική μας τοποθέτηση είναι ξεκάθαρη: Ανυπο-

χώρητη κριτική της εξουσίας πρωτίστως, αλλά

αποδοχή του ορθού λογισμού με αποδείξεις και

επιχειρήματα και απόρριψη του υπερβολικού και

παράλογου πάλι με επιχειρήματα· όχι με αφορι-

σμούς.

Ο ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ

Ο covid-19, ασχέτως προελεύσεως, υπάρχει και

είναι θανατηφόρος και εύκολα μεταδιδόμενος

(κολλητικός).

Το μαρτυρούν το ένα εκατομμύριο κοντά θάνατοι

σε 9 μήνες, σε όλες σχεδόν τις χώρες του κό-

σμου, ασχέτως κοινωνικού και οικονομικού συ-

στήματος: Κίνα, ΗΠΑ, Ρωσία, Γαλλία, Ιταλία,

Ισπανία, Βραζιλία, Ινδία κ.ά. Όλα αυτά τα κράτη

λένε ψέματα;

l 917.417 θάνατοι παγκοσμίως, μέχρι 14 Σεπτεμ-

βρίου του 2020

l 307.903 νέα κρούσματα σε 24 ώρες, σύμφωνα

με τα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Υγείας (Π.Ο.Υ.)5.

Μέχρι να βρεθεί ασφαλές εμβόλιο και αποτελε-

σματική φαρμακευτική θεραπεία, η ΑΣΠΙΔΑ

ασφαλείας είναι η ΜΑΣΚΑ, οι αποστάσεις, το

συχνό πλύσιμο χεριών και η απολύμανση.

――――――

1. UNESCO: Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών, τόμ. 2ος σελ. 730

2. Τύπος και ειδ. In.gr (22/9/20, 11:14)

3. ALPHA και ΑΥΓΗ 20.08.20, 20:42

4. Newsbeast 14.09/20, 08:16

5.  naftemporiki.gr με πληροφορίες ΑΜΠΕ, Reuters.

H Πολιτική, οι θρησκείες
και ο Κορωναϊός

Συνέχεια απο τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη

tojikotita _apla: “Big ...toxicity και

άλλες ιστορίες Γιώργου Δρίτσα Σελ. 8

Η ναυμαχία του Ναυαρίνου
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Η Σίφνος ζητάει λογότυπο Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Η ΔΗΜ.Τ.Ο. της Ν.Δ. ανακοινώνει

και επικρίνει Σελ. 13

Τιμητική πλακέτα δωρητών στον

Αγιο Νεκτάριο Βούλας Σελ. 14

Το ηλεκτρονικό βιβλίο 

Γ. Μαρινάκη Σελ. 14

Στα δύσβατα μονοπάτια του

Δήμου ΒΒΒ Ι. Δόγκα Σελ. 17

Συνέπειες του Covid-19 στη διατρο-

φικές συμπεριφορές Σελ. 21
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Fabrica Lab 2020

Ξεκινούν τα μαθήματα και τα εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα! Το Fabrica Lab επι-

στρέφει για 3η χρονιά και θα ξεκινήσει και πάλι με

ένα δεκαήμερο ανοιχτών μαθημάτων στο 8th Hand-

made and Recycled Theater Festival, που ακολουθών-

τας τα νέα μέτρα θα διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου στην

αυλή της Fabrica Athens. Από τις 24 Σεπτεμβρίου

μέχρι τις 04 Οκτωβρίου το κοινό θα έχει την ευκαι-

ρία να δοκιμάσει δωρεάν το πολυδιάστατο εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα του πιο χειροποίητου

καλλιτεχνικού χώρου της Αθήνας.

Φέτος, οι έμπειροι trainer της Πολύ-δραστικής Ομά-

δας Τέχνης Fabrica Athens θα πραγματοποιήσουν

μια ποικιλία μαθημάτων και εργαστηρίων, ενώ θα εν-

τάξουν στο Fabrica Lab πολύτιμους και εξειδικευμέ-

νους συνεργάτες. Θέατρο της Έρευνας, Yoga,

Συναντήσεις Suzuki Training για Ηθοποιούς, Ακρο-

βατικός χορός, Qi Gong Shen Dao, Ξυλοπόδαρα και

Hoop Dance είναι τα μαθήματα που θα απαρτίσουν

το φετινό πρόγραμμα του Lab. Τα drop in μαθήματα,

οι ετήσιοι κύκλοι των εργαστηρίων, οι εκπαιδεύσεις,

αλλά και τα σεμινάρια απευθύνονται τόσο στο ευρύ

κοινό, όσο και σε επαγγελματίες και σπουδαστές

καλλιτέχνες (ηθοποιούς, performer, χορευτές κ.α.).

Τα τμήματα του Fabrica Lab 2020 θα είναι ολιγομελή,

ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα δη-

μιουργίας κλειστών τμημάτων με τα οικεία τους πρό-

σωπα. Το ωράριο των μαθημάτων θα διαμορφωθεί με

βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων και θα μπορεί

να κυμανθεί από πρωινό, μεσημεριανό και απογευ-

ματινό. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα του

Fabrica Lab 2020 μπορείτε να βρείτε εδώ: 

Πρόγραμμα θεατρικής έρευνας και εκπαίδευσης - Di-

mensional performer:

http://www.fabricaathens.gr/teamwork/program-of-the-

atrical-research-education/

Θέατρο της Έρευνας:

http://www.fabricaathens.gr/teamwork/theater-of-re-

search-fabrica-lab-2020/

Η 2η Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων

έρχεται το τελευταίο Σάββατο του Σε-

πτέμβρη, στις 26/09/2020!

Φέτος για δεύτερη χρονιά τα μικρά βι-

βλιοπωλεία της Ελλάδας ενώνονται

και γιορτάζουν την Ημέρα Μικρών

Βιβλιοπωλείων με ένα μεγάλο αφιέ-

ρωμα στις Λέσχες Ανάγνωσης. Στις

μικρές ή μεγάλες παρέες ανθρώπων

που συναντιούνται μια φορά το μήνα

και μιλούν για βιβλία!

Τα μικρά βιβλιοπωλεία είναι τα στέκια

των Λεσχών Ανάγνωσης. Είναι οι

χώροι που φέρνουν κοντά τους βιβλιό-

φιλους της κάθε γειτονιάς, οι χώροι

που προωθούν το διάλογο γύρω από το

βιβλίο. Είναι το ζεστό σκηνικό των

αναζητήσεων όσων ψάχνονται και

όσων θέλουν να συνεχίσουν να μαθαί-

νουν.

Την Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων

θα έχουμε όλοι τη δυνατότητα να γί-

νουμε έστω και για λίγο, μέλη μιας

Λέσχης Ανάγνωσης σε ένα μικρό βι-

βλιοπωλείο. Να ζήσουμε την εμπειρία

που για μερικούς κρατά χρόνια ολό-

κληρα, ενώ για άλλους τώρα πρόκειται

να ξεκινήσει.

Ελάτε μαζί μας στις 26 Σεπτεμβρίου

να γιορτάσουμε #mialesxistamikra

και να γίνουμε μια μεγάλη Λέσχη Ανά-

γνωσης. Να γνωρίσουμε από πρώτο

χέρι έναν ιστορικό θεσμό και την περι-

πέτεια της ανάγνωσης ενός βιβλίου

που μοιράζεται. Και όλα αυτά στους

χώρους που αγαπάμε περισσότερο: τα

μικρά βιβλιοπωλεία!

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου θα γίνει

ΌΛΗ Η ΧΩΡΑ ΜΙΑ ΛΕΣΧΗ. 

Τι σημαίνει αυτό; Τα βιβλιοπωλεία

που συμμετέχουν στην Ημέρα Μικρών

Βιβλιοπωλείων ετοιμάζουν νέες Λέ-

σχες Ανάγνωσης, για μικρούς και με-

γάλους, καθώς και εορταστικές

θεματικές συναντήσεις. Οι αναγνώ-

στες/τριες που θα επισκεφτούν τα

μικρά βιβλιοπωλεία θα έχουν τη δυνα-

τότητα να συναντηθούν με άλλους/ες

βιβλιόφιλους/ες και να συζητήσουν για

βιβλία. Οι μικροί/ες βιβλιόφιλοι/ες θα

συμμετέχουν σε πρωτότυπες Λέσχες

για παιδιά και θα παίξουν με αφορμή

αγαπημένα βιβλία!

Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΗΜΕΡΑΣ 

ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ

Η Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων

όμως δεν αρχίζει και τελειώνει μέσα σε

μια μέρα! Θέλοντας να συμβάλλουμε

στην προώθηση της ανάγνωσης μέσα

από δράσεις αποδοτικές για τους βι-

βλιόφιλους, πραγματοποιούμε μια με-

γάλη καμπάνια για τη χαρτογράφηση

των ενεργών Λεσχών Ανάγνωσης! 
Η Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων πραγμα-

τοποιήθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα στις

28 Απριλίου του 2018 ως μια πρωτοβουλία

της κοινότητας μικρών βιβλιοπωλείων

LITTLE BOOKSTORES και της βιβλιοφι-

λικής σελίδας So much reading.

Σκοπός της είναι να αναδείξει πως τα μικρά

ενημερωμένα βιβλιοπωλεία είναι αναπό-

σπαστο κομμάτι του πολιτισμού και των

κοινοτήτων μας. Είναι το μέρος όπου οι

συγγραφείς μπορούν να συνδεθούν με τους

αναγνώστες, όπου ανακαλύπτουμε νέους,

άγνωστους κόσμους, όπου τα παιδιά γοη-

τεύονται από τη συγκίνηση της ανάγνωσης

που μπορεί να διαρκέσει μια ζωή.

Τη 2η Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων

διοργανώνει το LITTLE BOOKSTO-

RES.

***

Aπαραίτητη η δήλωση συμμετοχής,

κατόπιν επικοινωνίας για κράτηση

θέσης με το εκάστοτε βιβλιοπωλείο.

***

ΑΘΗΝΑ 
Booktalks Ι Αρτέμιδος 47, Π.Φάληρο, τ.

2109802520, e. info@booktalks.gr

3:00μμ •  Οι Booktravellers συζητούν το

βιβλίο Τίποτε δεν χάνεται, Cloé Mehdi

(εκδ. Πόλις).

6:00μμ •  Η Χορτοφάγος, Han Kang, μετ.

Αμαλία Τζιώτη, (εκδ. Καστανιώτη) & Ο

καλός γιος, You-Jeong Jeong, μετ. Αμαλία

Τζιώτη, (εκδ. Μεταίχμιο). Κορεάτικη Λο-

γοτεχνία. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν
στην αυλή του βιβλιοπωλείου-καφέ σύμφωνα με
όσα ισχύουν για τους χώρους υγειονομικού εν-
διαφέροντος.
Book Spa Ι Αναπαύσεως 31 και Αχιλλέα

Σερφιωτη, Παιανία, τ. 2106641045

12:00μ • Πες πες μια ιστορία, Παπαγιάννη

Μαρία, εικ. Ίρις Σαμαρτζή, (εκδ. Πατάκη).

Συντονίζει η Καρελιωτη Λία, νηπιαγω-

γός. Για παιδιά 4+
Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό
χώρο με περιορισμένο αριθμό.
Αμόνι Ι Ανταίου 2 και Δεινοχάρους 1, Άνω

Πετράλωνα, τ. 2103467630

6:00μμ • “Η εμπειρία της γραφής”: Συζή-

τηση με τους συγγραφείς Θανάση Βα-

βλίδα και Βασίλη Μπαρούτη.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί με περιορι-
σμένο αριθμό συμμετεχόντωνκαι σε Live με-
τάδοση από τη σελίδα του βιβλιοπωλείου
στο facebook.
Επίκεντρον Ι Αγ. Αναγύρων 5, Αγ. Ανάρ-

γυροι, τ. 2102619718, e.

copyepik@gmail.com

7:00μμ • Το παιχνίδι της Άγρας, Θεόδω-

ρος Εσπίριτου, (εκδ. Κίχλη). Συντονίζουν

οι Μάρκος Κρητικός & Αριστοτέλης Σαΐ-

νης. Με τον συγγραφέα.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί με περιορι-
σμένο αριθμό συμμετεχόντων σε εξωτερικό

χώρο.
Λεμόνι Ι Ηρακλειδών 22, Θησείο, τ.

2103451390, e. books@lemoni.gr

5:00μμ • Δεν κατοικούν όλοι οι άνθρωποι

τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο, του Ζαν-

Πωλ Ντυμπουά, μτφ. Μαρία Γαβαλά, (εκδ.

Δώμα). Με την ανεξάρτητη Λέσχη Ανά-

γνωσης “Συνάντηση”. Συντονίζει η Δήμη-

τρα Ξενάκη.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί με περιορι-
σμένο αριθμό σε εξωτερικό χώρο.
Little Book Ι Χαϊμαντά 35, Χαλάνδρι,

e. info@littlebook.gr

11:30πμ • Το καπέλο που άκουγε τις σκέ-

ψεις των ανθρώπων, της Μαρίας Νομι-

κού, εικ. Πετρούλα Κρίγκου, (εκδ.

Μεταίχμιο). Συντονίζει η Μαρία Νομικού.

Με την συγγραφέα. Για παιδιά 4+
5:30μμ • Συζήτηση “Το παιδικό βιβλίο: μια

ενήλικη ματιά στην παιδικότητά μας”. Συν-

τονίζει η Λίλα Πατρόκλου, συγγραφέας &

συντονίστρια λεσχών ανάγνωσης & η

Μάρω Πετλή, θεατρολόγος.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν με περιο-
ρισμένο αριθμό συμμετεχόντων.
Ο γάτος Μαουρίτσιο Ι Ευφρονίου 10-12,

Παγκράτι, τ. 2111824881, e. mauriciobo-

okstore@gmail.com

12:00μ • Δέκα κάλτσες (τέσσερις δεξιές

και έξι αριστερές) σε απίστευτες περιπέ-

τειες, Γιουστίνα Μπεντνάρεκ, εικ. Ντάνιελ

ντε Λατούρ, (εκδ. Πατάκη). Συντονίζει η

Σίσσυ Τσιφλίδου. Για ενήλικες
5:00μμ • Ο μικρός πρίγκιπας, Αντουάν ντε

Σαίντ-Εξυπερύ (εκδ. Πατάκη). Συντονίζει

η Αγγελική Λάλου. Για παιδιά 8+
Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν με περιο-
ρισμένο αριθμό συμμετεχόντων.
Ο Μωβ Σκίουρος Ι  πλ. Καρύτση 4,

Αθήνα τ. 2103251872, e.

movskiouros_books@hotmail.gr

11:00πμ • Κάτι το Τραγικόν, Νίκος Παπα-

δόπουλος, (εκδ. Ο Μωβ Σκίουρος). Συντο-

νίζει ο Δημήτρης Τανούδης. Με τον

συγγραφέα.

1:00μμ • Το Τέλος, Γένους Θηλυκού,

Εβίτα Καραγεώργου, (εκδ. Ο Μωβ Σκίου-

ρος). Συντονίζει ο Διονύσης Τσακνής, συν-

θέτης-στιχουργός. Με την συγγραφέα.

Στέγη Bibliotheque Ι Θεμιστοκλέους 76,

Εξάρχεια, e.. info@bibliotheque.gr

Τρυποκάρυδος Ι Αγίου Γερασίμου 28, Ζω-

γράφου, τ. 2111190970, e.

trypokarydos.bookstore@gmail.com

12:00μ • Τρυποκάρυδος, Tom Robbins,

(εκδ. Αίολος).  Συντονίζει η Άρτεμις Θύ-

μιου, δημοσιογράφος.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί με περιορι-
σμένο αριθμό συμμετεχόντων.
Χάρτινο Καράβι, Πίνδου 39, Νέα Φιλα-

δέλφεια, τ. 210-2531533, e. info@xartino-

karavi.gr

Pickabook Ι Αγίας Λαύρας 70, Πετρού-

πολη, e. pickabook@gmail.com

6:00μμ • Ο κλεμμένος λευκός ελέφαντας,

Mark Twain, μτφ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

(εκδ. Πατάκη). Συντονίζει ο συγγραφέας

Δημήτρης Μελικέρτης.

Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων 
Aφιέρωμα στις Λέσχες Ανάγνωσης
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“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

Επιμελητηρίο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

Εκθεση Γλυπτικής
του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελ-

λάδος στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου-

σείο, Βασιλίσσης Σοφίας 22, στάση Μετρό

«Ευαγγελισμός»

η έκθεση ανοίγει 23 Σεπτεμβρίου σε υπαί-

θριο χώρο (στον αύλειο χώρο του Μεγάρου

της Δουκίσσης).

Δεν θα πραγματοποιηθούν εγκαίνια  για λό-

γους προστασίας από τον κορονοϊό. Η εί-

σοδος στην έκθεση πραγματοποιείται

σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΟΔΥ. 

Διάρκεια έκθεσης: 23 Σεπτεμβρίου -25

Οκτωβρίου 2020. Μέρες και ώρες λειτουρ-

γίας: Καθημερινά 8.00-20.00, Τρίτη 13.00-

20.00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η έκθεση Γλυπτικής του ΕΕΤΕ στο Βυζαντινό και

Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, ένα από τα σημαν-

τικότερα Μουσεία της χώρας είναι πλέον θεσμός.

Στην έκθεση φέτος παρουσιάζονται γλυπτά έργα με-

σαίων διαστάσεων με ελεύθερο θέμα. Στην έκθεση

συμμετέχουν 86 γλύπτες. Η έκθεση Γλυπτικής του

ΕΕΤΕ αρχικά διοργανώθηκε το 2017 στον αύλειο

χώρο της οδού Αγ. Ασωμάτων 31 στο Θησείο, όπου

στεγάζεται το Μουσείο της Μακρονήσου και η Πα-

νελλήνια Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρο-

νήσου (Π.Ε.Κ.Α.Μ.).

Από το 2018 φιλοξενείται κάθε χρόνο στο Βυζαντινό

και Χριστιανικό Μουσείο. Η έκθεση διοργανώνεται

από το ΔΣ και την Εφορία Γλυπτικής του ΕΕΤΕ και

πάντα πραγματοποιείται μετά από ανοιχτή πρό-

σκληση στα μέλη του ΕΕΤΕ. 

Άνθρωποι στον
χρόνο

Γλυπτική εικαστική εγκατά-

σταση, 30 Σεπτεμβρίου -  18

Οκτωβρίου 2020 στο Παλαιό

Ελαιουργείο  Ελευσίνας

Η γλυπτική εγκατάσταση της Ασπασίας

Σταυροπούλου «Άνθρωποι στον χρόνο»
φιλοξενείται από τις 30 Σεπτεμβρίου στον

προαύλιο χώρο του εμβληματικού Σαπωνο-

ποιείου των Χαριλάου και Κανελλόπουλου,

γνωστό και ως Παλαιό Ελαιουργείο Ελευ-

σίνας με ιστορία εκατόν πενήντα ετών. Η

έκθεση είναι σε επιμέλεια της εικαστικού

Νάντιας Βλαχοπούλου και θα διαρκέσει

έως τις 18 Οκτωβρίου 2020.

Γεννημένη στη βιομηχανική ζώνη της πε-

ριοχής, η Ασπασία Σταυροπούλου τα τε-

λευταία χρόνια έχει επικεντρώσει την

εικαστική της ενασχόληση στο Παλαιό

Ελαιουργείο και τους αφανείς ήρωες του.

Οι «Άνθρωποι στον χρόνο» αποτελούν τη

συνέχεια μιας δουλειάς εν εξελίξει, το

πρώτο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε

στην ατομική της έκθεση «Ζωντανό Μνη-

μείο» τον Απρίλιο του 2019.

Μελετώντας, μεταξύ άλλων σημαντικών

ιστορικών κειμηλίων, το «Μητρώο Εργαζο-

μένων του Σαπωνοποιείου Ελευσίνας» ξε-

διπλώθηκε μια ολόκληρη εποχή:

«Ο κύκλος
του 
υφάσματος»

Η Εφορεία Αρχαιοτή-

των Ανατολικής Αττικής

συμμετέχοντας στον

θεσμό των Ευρωπαϊκών

Ημερών Πολιτιστικής

Κληρονομιάς, που

φέτος, λόγω συνθηκών,

είναι διαδικτυακός, πα-

ρουσιάζει στα μέσα κοι-

νωνικής δικτύωσης

https://www.facebook.co

m/efaanat/ και

https://www.facebook.co

m/EHDaysGR τις ακό-

λουθες δράσεις:

1. Βίντεο – περιήγηση

στη δράση «Ο κύκλος
του υφάσματος» που

υλοποιήθηκε στο Αρχαι-

ολογικό Μουσείο Βραυ-

ρώνας τη Διεθνή Ημέρα

Μουσείων 2019 και είχε

ως κεντρικό άξονα την

υφαντική τέχνη στην

αρχαιότητα.   

2. Ψηφιακή ξενάγηση

στην περιοδική έκθεση

“Στα χνάρια της ύφαν-
σης” που παρουσιάζε-

ται στο Αρχαιολογικό

Μουσείο Βραυρώνας.  

Προβάλλονται μεταλ-

λικά αντικείμενα που

διασώζουν στις επιφά-

νειές τους υφασμάτινα

κατάλοιπα. Μέσα από

αυτήν την φυσική, αλλά

περίπλοκη διαδικασία

της διατήρησης των υλι-

κών,  φτάνουν μέχρι τις

μέρες μας πολύτιμες

πληροφορίες για τις

υφαντικές ύλες και την

ύφανση στην αρχαι-

ότητα.

Το Σαββατοκύριακο

του εορτασμού (26

και 27 Σεπτεμβρίου

2020) η είσοδος στα

Μουσεία και τους

Αρχαιολογικούς

Χώρους  είναι ελεύ-

θερη. 

Σε αισιόδοξο  κλίμα πραγ-

ματοποιήθηκε την Τετάρτη

23 Σεπτεμβρίου 2020 η Τε-

λετή Έναρξης του 26ου

Διεθνούς Φεστιβάλ Κινη-

ματογράφου της Αθήνας

Νύχτες Πρεμιέρας, ταυτό-

χρονα στον θερινό κινημα-

τογράφο της Αίγλης

Ζαππείου και Ριβιέρας από

τον Καλλιτεχνικό Διευ-

θυντή του Φεστιβάλ,

Λουκά Κατσίκα, παρουσία

της Προέδρου της Κινημα-

τογραφικής Εταιρίας Αθη-

νών, Μαρίας Μπόμπολα.

Στην ομιλία του ο καλλιτε-

χνικός διευθυντής Λουκάς

Κατσίκας, ανέφερε πως: 

Με την ομαλή διεξαγωγή

τους οι Νύχτες Πρεμιέρας

επιθυμούν να υπογραμμί-

σουν την ανάγκη του πολι-

τισμού ως πολύτιμο οξυ-

γόνο και ανάσα μας, ακόμη

και πίσω από τις πιο ανθε-

κτικές μάσκες, ακόμα και

στις πιο αντίξοες μέρες

μας. Οι Νύχτες Πρεμιέρας

θέλουν επιπλέον να διατη-

ρήσουν την κανονικότητα

στις ζωές μας».

Οι προβολές μας θα πραγ-

ματοποιηθούν στους θερι-

νούς κινηματογράφους

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, CINE

ΑΝΕΣΙΣ, CINE ΑΘΗΝΑΙΑ,

ΡΙΒΙΕΡΑ, ΤΡΙΑΝΟΝ, ΛΑΪΣ

- ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-

ΔΑΣ, ΣΤΕΛΛΑ και ΑΡΤΕ-

ΜΙΣ. 

Δείτε το πρόγραμμα στο

www.aiff.gr.

26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Αθήνας “Νύχτες Πρεμιέρας”

Δραστηριότητες

του Συλλόγου “Υπατία”

Ο πολιτιστικός σύλλογος Βούλας Υπατια ξεκινά σε-

μινάρια ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ • Ντεκουπαζ • Κατασκευές

• Κόσμημα κ.α. Επικοινωνία Νικολέττα Στασινοπού-

λου τηλ. 694 91 02 035 – email: nikol@typologiki.gr

Τριήμερη πολιτιστική δράση από τις 16-18.10.2020

με ομιλίες, παρουσιάσεις έργων ζωγραφικής, Χειρο-

τεχνείας και ανθολογίων.

Τα εγκαίνια  της δράσης θα γίνουν στις 19:00 ώρα

της Παρασκευής 16.10 ενώ τις άλλες δύο ημέρες του

ΣαββατοΚυριάκου  θα υπάρχει ολοήμερη προσέ-

λευση του κοινού.

Πληροφορίες 6998958059, ifamour10@yahoo.gr
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Ωστόσο και το 2007 ο Δήμος Βούλας και τώρα ο ΒΒΒ

προσπάθησαν και προσπαθούν να δεσμεύσουν τα Οι-

κοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.) προς όφελος της πόλης

και της κοινωνίας. Και βέβαια, πρωτίστως το σχολείο

και δευτερευόντων χώρων ήπιας άθλησης και πρασί-

νου.

Το θέμα, με την παρούσα δημοτική αρχή, αρχικά συ-

ζητήθηκε στις 29 Αυγούστου 2020 στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο με εισήγηση του δημάρχου να ξεκινήσουν

διαδικασία τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου  για

κοινόχρηστα, πράσινο και αθλητικές εγκαταστάσεις

(πρέπει να καθοριστεί δεσμευτικά το είδος).

Το θέμα επανήλθε σαν συμπλήρωση της προηγούμε-

νης απόφασης στη συνεδρίαση της 23.9.20, όπου εξε-

λίχθηκε συζήτηση και ετέθη και πάλι σε ψηφοφορία.

«Μην πουλάτε σανό 
στους περιοίκους»

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δημή-

τρης Δαβάκης, ανέφερε ότι το Μουσείο Μπενάκη

συγκαταλέγεται στις μεγάλες δωρεές, ως κοινοφελές

Ιδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο εποπτεύεται από

το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι ένα

πολύ σύνθετο και ευαίσθητο θέμα, έρχεται από το

βάθος του χρόνου. Πρότεινε δε στο δήμαρχο την νο-

μική βοήθεια από την παράταξή του, επεσήμανε όμως

ότι: «Δεν εγγράψατε ούτε ένα ευρώ στον προϋπολο-
γισμό για το σκοπό αυτό, στα 4 χρόνια της δημαρχια-
κής σας θητείας».

«Θα μου επιτρέψτε να είμαι επιφυλακτικός, όπως

είμαι και για το πρ. κάμπινγκ. Είχατε μία μεγάλη ευ-

καιρία να το έχετε κάνει.  Αρα καλό θα είναι να μη δί-

νουμε σανό ούτε στους περιοίκους του Κόνιαρη,

ούτε στους αθλητικούς συλλόγους ούτε στον κόσμο.

Είμαστε σε αδιέξοδο και το ξέρετε πολύ καλά. Και

είναι σίγουρο ότι το γνωρίζατε για την κοινοπραξία

της εταιρείας... Δεν θέλω να μου απαντήσετε δημο-

σίως αλλά μη με προκαλειται δημοσίως. Απαντήστε

μου γιατί επί 5 χρόνια δεν βάλατε ούτε ένα ευρώ για

απαλλοτρίωση», κατέληξε ο Δ. Δαβάκης

Ο δήμαρχος δήλωσε: «Δεν κατάλαβα σε τι διαφω-
νούμε με τον κο Δαβάκη. Ηταν πολύ γενικόλογη η
θέση του. Δεν ξέρω αν ο κ. Δαβάκης πρεσβεύει κάτι
άλλο. Νομίζω ότι πρεσβεύουμε το ίδιο»(!)

Πρόταση μείωσης συντελεστή

κάλυψης και δόμησης 
έπεσε στο κενό

Ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ, Θ. Ματόπουλος, από τον

οποίο ακούγαμε διακοπτόμενα το λόγο του, είπε ότι

η δυνατότητα ευόδωσης μιας τέτοιας απόφασης από

το Δήμο είναι πολύ μικρή και πρότεινε να πάρουν

απόφαση  ώστε ο  συντελεστής κάλυψης και ο συν-

τελεστής δόμησης να πέσει πάρα πολύ χαμηλά.

Ο κοινόχρηστος χώρος υποδομής του Δήμου που

διεκδικούμε να πάρουμε πρέπει να είναι ελεύθερος

και προσβάσιμος. Το παραλιακό μέτωπο με την Αθη-

ναϊκή Ριβιέρα χάνει σιγά - σιγά τη φυσιογνωμία του.

Ο δήμος οφείλει να προστατεύει και τους ελεύθερους

και αδιαμόρφωτους χώρους.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι επιθυμεί να διατηρηθεί

αυτή η περιοχή ως ένας ελεύθερος πνεύμονας. Θα

ασκήσει όλα τα δικαιώματα για να το καταστήσει δυ-

νατό και «στη λογική αυτή έχουμε πάρα πολύ δρόμο

και ξεκινάμε με τη διαδικασία τροποποίησης και

απαλλοτρίωσης. Και στο δρόμο μπορεί να αλλάξει η

γραμμή», απάντησε.

Όσο για τη  μείωση συντελεστή δόμησης που πρό-

τεινε ο Θ. Ματόπουλος, απάντησε ότι η μείωση συν-

τελεστών δόμησης και κάλυψης, πρώτον είναι

γνωμοδοτικού χαρακτήρα από πλευράς του δήμου,

απαιτεί τροποποίηση ρυμοτομικού και χρήζει έγκρι-

σης από το κεντρικό κράτος.

“Εμείς στα πράσινα λέμε ναί”

«Οποιαδήποτε έκταση που ο δήμος παίρνει πρωτο-
βουλία για δημιουργία πρασίνου εμείς είμαστε απο-
λύτως σύμφωνοι», δήλωσε ο επικεφαλής της “Λαϊκής

Συσπείρωσης” Κ. Πασακυριάκος, και συνέχισε:

«Ηθελα να διευκρινίσω ότι στη συνεδρίαση της 13.7

δεν ήμουνα παρών. Θα ψηφίσω υπέρ της απαλλο-

τρίωσης μόνο με ένα σκεπτικό και ο καθένας μας ανα-

λαμβάνει και την ευθυνη της τελικής του επιλογής.

Ακόμα κι αν η ευκαιρία είναι πολύ μικρή, να γίνει με-

γάλη προσπάθεια για να την εκμεταλλευθούμε προς

όφελος της περιοχής.

Κυριε δημαρχε, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή.

Εχει μία βάση, ότι από το 2014 έως το 2019 δεν έγινε κά-

ποια αντίστοιχη ενέργεια στη συγκεκριμένο  χώρο.

Όμως θέτω κάποια ερωτήματα, όπως: 13 Ιουλίου συ-

νεδριάζει το Δ.Σ. Η έκταση έχει πουληθεί; Οταν συ-

νεδρίαζε το Δ.Σ. (13/9) αυτή η εξέλιξη ήταν γνωστή;

Δεν το λεω τυχαία. Εδώ υπάρχει μια ιστορία στο πα-

ρασκήνιο που κάποιοι θέλουν αυτή η περιοχή να τσι-

μεντοποιηθεί» επεσήμανε ο Κ. Πασακυριάκος και

κατέληξε με την ερώτηση: «Ποιους θα αποζημιώ-

σουμε; Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες;»

Ενωμένοι αλλά ...χώρια

«Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι δεν είμαστε ενω-

μένοι για να πετύχουμε αυτό το πράγμα. Αν ήμασταν

ενωμένοι η παράταξη του Δαβάκη δεν θα ψήφιζε

λευκό, στις 13 Ιουλίου όταν πήραμε την απόφαση για

τροποποίηση του ρυμοτομικού. Το ίδιο θα έκανε και ο

Ματόπουλος ψηφίζοντας όχι» δήλωσε ο δήμαρχος. 

Σημείωση Συντάκτη: Και πώς να είναι ενωμένοι αφού

την αντιπολίτευση την αντιμετωπίζει, με υπεροψία και

αδιαφάνεια. Με “μυστικά” ραντεβού, από τη στιγμή

που ήξερε για την πώληση, αφού το Μπενάκειο είχε

ζητήσει βεβαίωση πληρωμής ΤΑΠ από τις υπηρεσίες;

Το Μουσείο Μπενάκη, 

η περιοχή Κόνιαρη 

και ο Δήμος ΒΒΒ

μια ιστορία που “διατηρείται” 

στα δικαστήρια πάνω από 30 χρόνια

και ποιος ξέρει πόσα ακόμη 

Αλλο ένα μεγάλο θέμα για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Βούλας συζητήθηκε στη δημοτική τηλε-

συνεδρίαση (21/9/20) και αφορά την έκταση ΚΟΝΙΑΡΗ ή Μπενάκειο όπως τη λέμε. Βέβαια είχε πρόσφατα

παρθεί απόφαση αλλά επανήλθε για να συμπληρωθεί όπως σημειώνεται στην ημερήσια διάταξη του συμ-

βουλίου της 23ης.9.20.

Για το θέμα έχουμε ανοίξει ένα φάκελλο πολύ μεγάλου όγκου δικαστικών αποφάσεων για την κυριότητα

της έκτασης, αφού διεκδικείται από διάφορες πλευρές (κληρονόμοι, ιδιοκτήτες, εμφανείς εταίροι κ.λπ.)

Παρ’ όλα αυτά το Μουσείο Μπενάκη, φερόμενος σαν ιδιοκτήτης εκ κληροδοτήματος έχει επιχειρήσει

επανειλημμένα να την πουλήσει. Μία το 2007 που απέτυχε και μία τώρα που μάλλον φαίνεται να απο-

τυγχάνει.

Για το θέμα ενημερωνόμαστε από τα δικόγραφα και θα παρουσιάσουμε τη συνέχεια της ιστορίας. 
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Αναμόρφωση προϋπολογισμού

και τροποποίηση Τεχνικού 

Προγράμματος στο Δήμο ΒΒΒ

Στη συνεδρίαση της 23ης/9/20, η δημοτική αρχή

προχώρησε στην 5η Αναμόρφωση Προϋπολογι-

σμού και 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμ-

ματος του 2020.

Στην εισήγησή του θέματος αναφέρθηκε ότι προ-

χωράνε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού

γιατί «κρίνεται επιβεβλημένη η δημιουργία νέων

κωδικών λειτουργικών δαπανών, λόγω εξαιρετικά

εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν».

Στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

προέβησαν σε μειώσεις:

― Μείωση στο έργο “Κατασκευές για υλοποίηση

κυκλοφοριακών παρεμβάσεων” συν. προϋπολογι-

σμού 414.828,07 € και διαμορφώνεται για το 2020

στα 242.880,69 ευρώ και για το 2021 τα 171.947,38

€.

― Μείωση του έργο “Μελέτη κατασκευής και λει-

τουργία αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχεί-

ρισης απορριμμάτων” συν. προϋπ/σμού 124.000 €

σε 84.856 €.

― Απεντάσσεται το έργο “Μελέτη χωροθέτησης

κατασκευής οργάνωσης και λειτουργίας πράσινου

σημείου”.

Η κυκλοφοριακή μελέτη που εφαρμόστηκε στις συνοι-

κίες της Βούλας, Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία

προκάλεσαν ιδιαίτερα προβλήματα και μεγάλες αντι-

δράσεις από τους κατοίκους που βιώνουν καθημερινά

την κυκλοφορία στην περιοχή τους και τη γνωρίζουν

καλύτερα από τον καθένα.

Το έχουμε ξαναγράψει ότι τέτοιες παρεμβάσεις θα

πρέπει να τυχαίνουν ιδιαίτερα ευρείας ενημέρωσης

στους κατοίκους και όχι η από το νόμο οριζόμενη

“διαβούλευση” των 5 ατόμων!

Θετικό είναι ότι η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε ότι έως

τις 16 Οκτωβρίου θα δέχεται  προτάσεις και παρατη-

ρήσεις επί της κυκλοφοριακής μελέτης στις περιοχές

Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία της Δ.Ε. Βούλας.

Όσοι κάτοικοι των περιοχών αυτών επιθυ-

μούν να υποβάλουν προτάσεις ή παρατηρή-

σεις επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,

καλούνται μέχρι τις 16 Οκτωβρίου να τις

αποστείλουν στο e-mail zdrami@vvv.gov.gr

προκειμένου να εξεταστούν από την Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου και τους μελετητές του

έργου και να αξιολογηθεί η δυνατότητα

εφαρμογής τους. Μετά το πέρας της ημερο-

μηνίας αυτής, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα

εξέτασης τους.

Η τροποποιημένη, με τις νέες προτάσεις, κυκλοφο-

ριακή μελέτη που θα εγκριθεί από τους μελετητές και

την Τεχνική Υπηρεσία, θα προωθηθεί εκ νέου για έγ-

κριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα αποσταλεί στην

Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση του απαραί-

τητου ΦΕΚ, πριν οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμο-

στούν στο πεδίο. 

Ήδη αρκετοί πολίτες και φορείς απέστειλαν προτά-

σεις τροποποίησης επί της εγκεκριμένης κυκλοφορια-

κής μελέτης, -όπως μας ενημερώνει ο Δήμος με

δελτίο τύπου-, πολλές εκ των οποίων έχουν γίνει απο-

δεκτές από τους μελετητές και την Τεχνική Υπηρεσία

και ήδη  αποτυπώνονται στους χάρτες που έχουν

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 
http://www.vvv.gov.gr/index.php/grafeio-typou/delt-typou-graf-

dimarxou/item/11197-teliki-fasi-kykloforiakis-meletis).

Όσο για το δελτίο τύπου που αναφέρει ότι «Μετά την
εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση κυκλοφορικής μελέτης που ολοκληρώθηκε
στις αρχές του έτους στις περιοχές Πηγαδάκια, Ευ-
ρυάλη και Πολιτεία της Δ.Ε. Βούλας, ζητήθηκαν οι
απόψεις από τοπικούς φορείς και πολίτες των περιο-
χών εφαρμογής», θεωρούμε ότι αυτό θα έπρεπε να

έχει γίνει πριν ολοκληρωθεί και εφαρμοστεί η μελέτη

για να μην ταλαιπωρούνται και οι κάτοικοι και οι υπη-

ρεσίες του Δήμου και να μην ανεβαίνουν τα κοστολό-

για.                                                         A.Μπουζιάνη

Eπανεξετάζεται η κυκλοφοριακή ρύθμιση

στα Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία

Δεν υπάρχει 

στον προϋπολογισμό
Ο δήμαρχος απάντησε ότι για να αιτιολογήσει τη δική

του στάση ο κ. Δαβάκης, μου ζήτησε να σας δείξω

πόσα ευρώ έχουμε βάλει τα τελευταία 5 χρόνια στην

ετήσιο προϋπολογισμό γι’ αυτό το θέμα.

Αυτό που λέει ο κ. Δαβάκης, εμείς ως διεκδίκηση για

το συγκεκριμένο χώρο έπρεπε να είχαμε αποθησαυ-

ρισει 5 τεχνικά προγράμματα του Δήμου. Και μας εγ-

καλεί γιατί δεν το κάναμε. Το κάνουμε τώρα

ψάχνοντας να βρούμε εργαλεία και θα τα βρούμε.

“Δεν κλείσαμε 
κοινόχρηστους χώρους·

τους εξωραΐσαμε”
Απαντώντας δε ο δήμαρχος στις αιτιάσεις του Θ. Μα-

τόπουλου και του Κ. Πασακυριάκου ότι η περιοχή κα-

κοποιείται με ακραίες λειτουργίες επιχειρήσεων,

κλειστές παραλίες, κλειστοί κοινόχρηστοι χώροι κλπ.

είπε:

«Βαριές, οχλούσες και ακραίας λειτουργίας χρήσεις.
Δεν έχουμε δώσει κανένα δημοτικό ακίνητο για τέ-
τοια χρήση. Τα ανοιχτά δημοτικά ακίνητα έγιναν νοι-
κοκυρεμένα και παραγωγικά για το Δήμο. Ο Δήμος
λαμβάνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την αξιοποίηση
της περιουσίας του. Και όλα τα δημοτικά ακίνητα ήταν
χρέπια και χαβούζες. Δεν έχουμε μπει σε κανένα με
εντατικές χρήσεις. Δεν κλείσαμε καμία παραλία. Ότι
ήταν κλειστό, είναι, και τίποτα παραπάνω.
Δεν αποκλείστηκε ο δημόσιος κοινόχρηστος χώρος,
όπως είπε ο κος Ματόπουλος. Εξωραΐστηκε»(!!).

Σημείωση Συντάκτη: ο κοινόχρηστος χώρος αποκλεί-

στηκε σε πάρα πολλά σημεία του Δήμου ΒΒΒ, άλλοτε

με τα πάρκινγκ που πέρασαν στα χέρια ιδιωτών, άλ-

λοτε με τις ξαπλώστρες των 80 € που γκρέμισαν βρά-

χια και ξερίζωσαν θαμνοειδή για να επεκτείνουν τον

όρμο να απλώνοντα περισσότερο εξωβελίζοντας παν-

τελώς τους πολίτες που θέλουν να κολυμπήσουν με

την πετσέτα τους στην άμμο.

Κατά την ψηφοφορία, ο Δ. Δαβάκης ψήφισε λευκό, ο

Θ. Ματόπουλος όχι και η Μαρία Σίνα παρούσα.

Οπως αντιλαμβάνεσθε η υπόθεση αυτή μόλις τώρα

αρχίζει για το Δήμο ΒΒΒ και αν κρίνουμε από τη μέχρι

τώρα πορεία της υπόθεσης ο “κληρονόμος” Μπενά-

κειο Ιδρυμα είναι πολύ σκληρός “παίκτης”. Το λέμε

αυτό γιατί αφού μέσα από τις δικαστικές αίθουσες

έχει κριθεί ότι ακόμη και αν κληρονομεί, έχει λαμβάνει

μόνο το 50% και όχι το σύνολο της περιουσίας Κό-

νιαρη (δωρητής), το Ιδρυμα συνεχίζει να διεκδικεί το

100% της κληρονομιάς, άσχετα αν υπάρχουν αποδε-

δειγμένα μεριδιούχοι στα συγκεκριμένα Ο.Τ.

Απ’ την άλλη, μας δίνει το δικαίωμα ο Δήμος, να αμ-

φισβητούμε τις προθέσεις απαλλοτρίωσης και τη δυ-

νατότητα υλοποίησης αυτής, όταν άφησε να χαθεί

ένα μόνο Ο.Τ., το  251 που είχε χαρακτηριστεί σχο-

λείο και βρίσκεται περίκλειστο μέσα στα Ο.Τ. που

...πουλάει το Μπενάκειο.

Και σκέπτομαι μήπως ο τεθνεών Ν. Κόνιαρης, άφησε

την περιουσία του (που αποδεδειγμένα δεν του ανήκε

στο σύνολό του) σ’ ένα Ιδρυμα, το Μουσείο Μπενάκη,

για να μπουν σε μία αέναη ταλαιπωρία διεκδικητές και

φυσικοί κληρονόμοι του, και τώρα γελάει από ψηλά;;;

Το ιστορικό της δικαστικής διαμάχης θα το παρουσιά-

σουμε σιγά σιγά γιατί έχει πολλαπλό ενδιαφέρον.

Αννα Μπουζιάνη
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Τοξικότητα είναι η διαβάθμιση της δυνατότητας μιας

ουσίας να προκαλέσει βλάβη σε έναν οργανισμό. Μά-

λιστα, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, μια τοξική ουσία

μπορεί να εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισμό με ποι-

κίλους τρόπους. Στη συνέχεια, ο οργανισμός μπορεί

να την αποβάλει, να την αποθηκεύσει ή να την μετα-

τρέψει σε άλλη ουσία (βιομεταλλαγή). 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αλλά και πολλά όργανα τού

ανθρώπινου οργανισμού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα

στις τοξικές ουσίες. Ένας τρόπος μέτρησης της τοξι-

κότητας, δηλ. της επίδρασης των ουσιών στον ανθρώ-

πινο οργανισμό είναι η καταγραφή της ποσότητας που

απαιτείται για να προκληθεί οξεία αντίδραση του ορ-

γανισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ποια όμως είναι

τα όρια ανοχής, όπου δεν παρατηρούνται αρνητικές

επιπτώσεις; Στις ουσίες, τα πράγματα είναι απλά.

Γιατί είναι μαθηματικοί τύποι και χημεία. 

Τα τελευταία χρόνια, όμως, η έννοια της «τοξικότη-

τας» χρησιμοποιείται στην ψυχική υγεία αλλά και στο

πλέγμα των ανθρωπίνων σχέσεων. Όλοι θα έχετε

«ακούσει» να αναφέρεται κάποιος στην «τοξικότητα»

που «εκλύουν» κάποιοι άνθρωποι, υπονοώντας την

όχι και τόσο καλή συμπεριφορά τους, η οποία επιδρά

ιδιαίτερα αρνητικά στους συνανθρώπους τους και σε

κάθε είδους σχέση που έχουν δημιουργήσει.

Αναφερόμαστε, λοιπόν, στους «τοξικούς» ανθρώ-

πους, στους ανθρώπους εκείνους που επιδρούν βά-

ναυσα και αρνητικά στην ψυχική ισορροπία μας, αλλά

και στην προσωπικότητά μας. Είναι εκείνοι οι άνθρω-

ποι που επιδρούν σ’ εμάς ποικιλοτρόπως και συνήθως

μας επιβαρύνουν, δημιουργώντας αρνητικά συναισθή-

ματα και συμπεριφορές. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που

με πράξεις αλλά και λόγια «δηλητηριάζουν» το

«είναι» μας. Δυστυχώς, πολλές φορές αποδεχόμαστε

ή ανεχόμαστε για ποικίλους λόγους αυτή την τοξικό-

τητα… μέχρι, φυσικά, να ξεπεράσει τα «μετρήσιμα

όρια ανοχής» και ο οργανισμός να αντιδράσει.

Υπάρχουν όμως και «τοξικές» καταστάσεις, «τοξικά»

συστήματα, «τοξικά» στερεότυπα και «τοξικές» αντι-

λήψεις, «τοξικά» κοινωνικά δεδομένα, «τοξικά» μέσα

μαζικής ενημέρωσης όπως και «τοξικές» εκπομπές,

τα οποία, όλα μαζί, επιδρούν στην ψυχοσύνθεση μας

αλλά και στην καθημερινότητά μας.     

Σε μια κοινωνία με πολλά προβλήματα, με ήθη και

αξίες υπό κατάρρευση, με το ατομικό συμφέρον να

κατευθύνει δράσεις και συμπεριφορές και τις ανθρώ-

πινες σχέσεις σε κρίση, τα λόγια ενός "παίκτη" reality

εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού «ήρθαν» σαν το «κε-

ρασάκι στην ήδη τοξική τούρτα» της κοινωνικής πραγ-

ματικότητας ή αλλιώς ως η επιβεβαίωση όλων των

παραπάνω και του κλονισμού που υφίσταται η κοινω-

νία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Η τοξικότητα ξεπέρασε τα μετρήσιμα όρια ανοχής και

ο «οργανισμός» αντέδρασε… Δεν υπάρχει αμφιβολία

για την ομόφωνη και ομόθυμη καταδίκη των λόγων

αυτού του ανθρώπου! Άλλωστε, υπήρξε και σχετική

πολιτική αντίδραση... 

Όμως, αυτό είναι τελικά το θέμα και η ουσία του προ-

βλήματος; Η «κουλτούρα βιασμού» κάποιου, σε ώρα

υψηλής τηλεθέασης και μάλιστα με χορηγούς εται-

ρείες;

Η ομόθυμη αυτή καταδίκη της εκπομπής γιατί καθυ-

στέρησε τόσο από όλους τους τηλεθεατές, όπου και

οι περισσότεροι την παρακολουθούσαν;

Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως

της προσωπικής ελευθερίας, ο "βιασμός" της ανθρώ-

πινης αξιοπρέπειας και η παραβίαση των ευαίσθητων

προσωπικών δεδομένων γιατί δεν προκάλεσαν την

αντίδραση όλων (και του πολιτικού κόσμου), εξαρχής;

Ο ακραίος εξευτελισμός της ανθρώπινης ύπαρξης, η

προώθηση των άκρων (ως «εκπροσώπων μειονοτή-

των»), δηλ. η πλήρης επιβεβαίωση του διαχωρισμού

των ανθρώπων και η «ταμπελοδοσία» αλλά και η πλή-

ρης επιβεβαίωση και εφαρμογή στην πράξη του όρου

«διαφορετικότητα» στις ανθρώπινες ψυχές, γιατί δεν

ενόχλησε;

Ποιος είναι ο στόχος της παραγωγής...; Η εξάλειψη

του ρατσισμού ή η ανάπτυξή του με «κακούς εκπρο-

σώπους» ποικίλων κοινωνικών ομάδων; 

Η αναπαραγωγή στερεοτύπων άλλων δεκαετιών, η

εκμετάλλευση της ελευθερίας της σεξουαλικής επι-

λογής και η προβολή φασιστικών αντιλήψεων και συμ-

περιφορών γιατί δεν ενόχλησαν πολύ νωρίτερα;

Η υψηλή τηλεθέαση, η οποία είναι γεγονός, χαρακτη-

ρίζει έναν πληθυσμό ως «νοητικά υστερημένο» ή

«μορφωτικά και πολιτιστικά υστερημένο»; Έναν πλη-

θυσμό που αποδέχεται το «τίποτα» και τελικά, εξε-

λίσσεται ως ο χειρότερος κριτής του; Η αντίφαση σε

όλο το μεγαλείο της.

Ο πληθυσμός αυτός γιατί έπρεπε να αντιδράσει μόνο

όταν αναδεικνύεται η  κορύφωση του μισογυνισμού,

των σεξιστικών σχολίων, αλλά και λόγων περί εγκλη-

ματικών πράξεων, όπως ο βιασμός;

Κι αν όλα τα παραπάνω δεν είναι ψυχική και νοητική

τοξικότητα, ποια είναι τελικά η έννοια της τοξικότη-

τας σε έναν ανθρώπινο οργανισμό ή κοινωνιολογικά

σε ένα ανθρώπινο υποκείμενο; Όλα τα παραπάνω

«γεμίζουν» με ένταση το περιεχόμενο της αποκωδι-

κοποίησης του όρου «κοινωνική τοξικότητα».

Δυστυχώς, στο παρασκήνιο αυτής της εκπομπής,

αλλά και των λόγων αυτού του ανθρώπου, υπάρχει

ένα οξύ και εκτεταμένο πρόβλημα, το οποίο αφορά,

ξεκάθαρα, όλους τους θεσμούς και τον κοινωνικό

ιστό: Ο κόσμος διψά για κουτσομπολιό, φήμες, κρι-

τική, ένταση, «περιττωματικές» συζητήσεις, ενώ η

κύρια απασχόληση του περιορίζεται σε τέτοιου είδους

«εκπομπές». Αυτό αποκαλείται κοινωνική κατάντια ή

αλλιώς κοινωνική σήψη, τα οποία είναι το αποτέλεσμα

της συχνής τοξικότητας στην ανθρώπινη σκέψη, στον

ανθρώπινο νου.

Οι πολιτικές καταδίκες, λοιπόν, θα είχαν ουσία και

αξία, αν οι φορείς, οι θεσμοί, η παιδεία είχαν λειτουρ-

γήσει και είχε εξαλειφθεί η άγνοια, ώστε να μην

έχουμε τέτοια δεδομένα. Το κράτος έχει μεγάλη ευ-

θύνη για την εικόνα της ελληνικής τηλεόρασης και

της σημερινής κοινωνίας. Και δεν αναφερόμαστε σε

μέτρα λογοκρισίας ή στον περιορισμό της ελεύθερης

άποψης και έκφρασης. Συζητάμε για την πρόληψη του

προβλήματος, η οποία έγκειται στο περιεχόμενο του

όρου «Παιδεία».  Γιατί αυτά που είδαμε(τε), δυστυ-

χώς, δεν είναι οι εξαιρέσεις, αλλά μάλλον ο κανόνας,

αν και υπάρχουν, πραγματικά, θετικοί, ευαίσθητοι και

θετικοί – μη τοξικοί - άνθρωποι στον τόπο μας. Και το

αντίδοτο στο τοξικό είναι η γνώση.

Έγινε αρκετός λόγος για την καταγωγή του ανθρώ-

που που είπε όσα είπε, «ισοπεδώθηκε» ένας ολόκλη-

ρος τόπος, όπως η Κρήτη... Και ερωτώ... Η

περιφέρεια, η επαρχία έχει αφεθεί στην τύχη της ή

όχι; Ποιες ενέργειες γίνονται στη χώρα μας για να αλ-

λάξουν ρατσιστικές και φασιστικές ιδεολογίες αλλά

και ιδεολογίες που καταπατούν την ανθρώπινη προ-

σωπικότητα και αξιοπρέπεια;

Η ελληνική τηλεόραση είναι βαθιά άρρωστη, πιθανόν

και βαθιά τοξική, όπως και η κοινωνία που «φωτογρα-

φίζει» και προβάλει. Η τηλεόραση, ως επιχείρηση που

αναζητά τηλεθέαση για να έχει το χρήμα, ακολουθεί τις

απαιτήσεις, τις επιθυμίες, τα «θέλω» του κοινού της.

Και φτάνεις, τελικά, να καταδικάζεις μια εκπομπή, η

οποία «αναδεικνύει» το πρόβλημα που έχει η κοινωνία

αλλά και αυτόν που αποτελεί «κομμάτι» της....Γιατί, εσύ

είσαι ο διαφορετικός…!; Που δεν αντέδρασες...εξαρ-

χής....; Που περίμενες «το καφριλίκι»...;

Αυτή  την εκπομπή περίμενες για να συνειδητοποι-

ήσεις την άγνοια σου, το ρατσισμό σου, την ιδεολο-

γική κατάντια σου, τη δυσκολία στις ανθρώπινες

σχέσεις και το κοινωνικό χάος; Να συνειδητοποιήσεις

την επίδραση της τοξικότητας πάνω σου ή/και ότι αρ-

χίζεις και εσύ να γίνεσαι τοξικός;

Ή μήπως περίμενες αυτή την εκπομπή για να κάνεις

άπραγος την κριτική σου από ένα καναπέ ή ένα κρε-

βάτι, πίσω από την ψευδή ηγεμονική θέση που σου

χαρίζουν, απλόχερα, τα Social Media; Και όταν τα συ-

νειδητοποιήσεις, δεν λες «που φταίω;… τι φταίει;»

αλλά κρίνεις αυστηρά κάποιον, περίπου όμοιο σου...

Όλα είναι αλυσίδα... Ή μήπως όχι;  Λεπτές οι ισορρο-

πίες... Μεγάλη η συζήτηση.... Ένα το συμπέρασμα... 

Σκέψου κ πράξε με το πως θα αλλάξεις ΕΣΎ, για να

αλλάξει και η κοινωνία. Η ανοχή στο δηλητήριο είναι

μετρήσιμη και εδώ… όχι μόνο στις ουσίες. Η τοξικό-

τητα είναι έντονη… 

Ο οργανισμός θα αντιδράσει ή θα ανεχτεί και θα πε-

θάνει… Είσαι μέρος του προβλήματος και όχι ξένο

σώμα ή απλός παρατηρητής. 

Το ζήτημα δεν είναι το δέντρο... Το ζήτημα, είναι να

βλέπεις το δάσος... Και το δάσος, καίγεται... Από την

ισχυρή τοξικότητα… όχι των ουσιών… Αλλά των σκέ-

ψεων, των λόγων, των πράξεων των συμπεριφορών,

της άγνοιας, του συμφέροντος… Και αυτή η δηλητη-

ρίαση προκαλεί το χειρότερο θάνατο… τον εγκεφα-

λικό!
―――――

* Ο Γεώργιος Δρίτσας είναι Επικοινωνιολόγος – Διεθνολό-

γος, Μέλος ΕΕΣ, Διεθνής Αντιπρόσωπος/International Dele-

gate IFRC, Πρόεδρος ΔΣ Ομίλου "Νέοι Ορίζοντες Φιλίας.

#toxikotita_aplα: 

“Big…toxicity 

και άλλες ιστορίες…”

του Γεώργιου Δρίτσα*
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Δεν έχουμε εκλογές!
E, δεν έχουμε και εκλογές! Την περασμένη Κυριακή,

στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, στο Πανόραμα

της Βούλας, έγινε μία μικρή τελετή, στην οποία τίμη-

σαν τους κατά καιρούς δωρητές, που με τη βοήθειά

τους χτίστηκε ο όμορφος ναός.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η κεφαλή της ενο-

ρίας, ο μητροπολίτης Αντώνιος.

Εκείνο που μας έκανε αλγηνή εντύπωση, ήταν η

απουσία όλων των δημοτικών συμβούλων του Δήμου

σε μια τέτοια εκδήλωση.

Βέβαια δεν έχουμε εκλογές. Γιατί αν είχαμε θα διαγ-

κωνίζοντο ποιοι θα σταθούν μπροστά - μπροστά για

να τους δει το “ποίμνιο” ότι ...εκκλησιάζονται.

Ουαί υμίν Φαρισαίοι υποκριταί...

Οσμή από κάρμα...
Οσοι παρακολουθείτε τα τεκταινόμενα στα ΒΒΒ ή

ΒΒΒΒ όπως θέλετε, θα έχετε “οσφρανθεί” την άθλια

οσμή του κάρματος σε αποσύνθεση, που αναδύεται

από την υπόθεση των οικοδομικών τετραγώνων που

βρίσκονται στην περιοχή πρώην Ν. Κάλυμνος και νυν

“Θέα” ή “Εφοπλιστικά”. Ε, πώς να το κάνουμε, έχει μια

γκλαμουριά το “εφοπλιστικά” γι’ αυτό και οι νεοκάτοι-

κοι το υιοθέτησαν, παίρνοντας λίγο από τη δόξα των

...εφοπλιστών.

Εκεί λοιπόν, το Μουσείο Μπενάκη προσπαθεί να που-

λήσει μία περιοχή που δεν του ανήκει τουλάχιστον

κατά 50%, με απανωτές δικαστικές αποφάσεις ακόμη

και μέχρι τον Αρειο Πάγο, και άλλα.

Ενοχλήθηκαν λοιπόν κάποιοι κατοικούντες  πέριξ των

Οικοδομικών Τετραγώνων, γιατί ανακατέψαμε τα

...σκατά και μας παρήγγειλαν να μη μας νοιάζει τι θα

γίνει, γιατί αυτοί κατοικούν εκεί.

Βέβαια ενοχλήθηκε και ο δήμαρχος και μας “πρόβαλε”

για άλλη μια φορά, στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί του

χαλάμε τη “μανέστρα”, που ενώ γνώριζε ότι το Μπε-

νάκειο πούλαγε, έφερνε θέμα στο δημοτικό συμβού-

λιο να τα απαλλοτριώσει και αντίστοιχα δήλωνε στην

“Καθημερινή” ότι δεν είναι κατά της επένδυσης!!! 

Η αλήθεια πάντα πονάει αυτούς που την αντιστρα-

τεύονται.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η Ρωσία αφού αποκήρυξε το κίνημα του Υψηλάντη και κατα-

δίκασε την ελληνική εξέγερση, η οποία αφορούσε την απε-

λευθέρωσή της από την σκληρή και κτηνώδη οθωμανική

σκλαβιά αιώνων, διαβεβαίωσε την Πύλη, δηλαδή τον Οθωμανό

Σουλτάνο, ότι  εμπόδισε την γενίκευση του ξεσηκωμού σε

ολόκληρο το ευρωπαϊκό τμήμα της οθωμανικής αυτοκρατο-

ρίας, με την άρνησή της  να βοηθήσει τους ομόθρησκούς της

Έλληνες, που επιθυμούσαν την απόκτηση της ελευθερίας

τους!!  

Η Ρωσία έδειχνε μια φίλο-οθωμανική πολιτική, γιατί αυτός ο

τρόπος εξυπηρετούσε τα συμφέροντά της,  όταν όμως είδε

πως πλησίαζε η απελευθέρωση της Ελλάδας με την βοήθεια

της Αγγλίας και της Γαλλίας, για να μην μείνει έξω από το παι-

χνίδι στη μοιρασιά της Ανατολικής Μεσογείου, έτρεξε τελευ-

ταία στιγμή και με μικρή στρατιωτική δύναμη, έλαβε μέρος

στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου!

Το 1825 ο υποτελής των Οθωμανών Ιμπραήμ (=Αβραάμ)

Πασάς της Αιγύπτου, αντικατοπτρίζοντας την πολιτική των

Οθωμανών και σαν πειθήνιο  όργανό τους, πραγματοποίησε

τις επιθυμίες τους,  ισοπεδώνοντας  την Πελοπόννησο, αρχί-

ζοντας από το ξερίζωμα και κάψιμο όλων των ελαιόδεντρων,

των καρποφόρων δένδρων, των αμπελιών και  το σφάξιμο των

ζώων και επεκτάθηκε στην ευσεβή συμπεριφορά των εντο-

λέων του, δηλαδή να βασανίζει, να βιάζει, να κομματιάζει τον

άμαχο πληθυσμό, ενώ ακούστηκε ότι γύρω στα 5.500 γυναι-

κόπαιδα πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Αλεξάνδρειας

στη Αίγυπτο.

Η κοινή γνώμη των κατοίκων της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας

πίεζαν τις κυβερνήσεις τους και εκείνες για πολιτικούς λό-

γους, δέχτηκαν να αναλάβουν κάποια μορφή πρωτοβουλίας

για την ανεξαρτησία των Ελλήνων, υπό ομοσπονδιακή μορφή

με την Πύλη, κάτι που δεν δεχόταν με κανένα τρόπο ο Σουλ-

τάνος.

Τότε συμφώνησαν μεταξύ τους οι  δυνάμεις και με την Συν-

θήκη του Λονδίνου τον Ιούνιο του 1827,  θέλησαν να αναγκάσουν

την οθωμανική κυβέρνηση να δώσει αυτονομία στους Έλληνες,

αποβλέποντας κι αυτές στα δικά τους συμφέροντα, οπότε έστει-

λαν στόλο στη ανατολική Μεσόγειο για να επιβάλουν την από-

φασή τους και συγχρόνως  να πατάξουν την πειρατεία, που

έβλαπτε το εμπόριο της Αγγλίας στην περιοχή.

Η ελληνική πλευρά δέχθηκε αμέσως την συμφωνία της Συνθήκης

αλλά, όπως ήταν φυσικό ο Ιμπραήμ με την γνωστή οθωμανική πο-

λιτική της κοροϊδίας, της ψευτιάς και της απάτης,  είπε ότι θα

απαντήσει αφού πάρει εντολές από την Πύλη και υποσχέθηκε ότι

τον στόλο του δεν θα τον έβγαζε από την Πύλο!

Ο συμμαχικός στόλος είχε διοικητή τον Κόδριγκτον  και υπο-

ναύαρχους τον Δεριγνύ και τον Χέιδεν και τον Σεπτέμβριο

του 1828 και ενώ ο Κόδριγκτον βρισκόταν στην Ζάκυνθο, τα

πλοία της συμμαχίας δημιούργησαν μια αψιμαχία, κοντά στη

σημερινή Ιτέα, με κάποια πλοία του Ιμπραήμ και βυθίστηκαν

μερικά, οπότε ο Ιμπραήμ για αντίποινα έβγαλε τον  υπόλοιπο

στόλο του από την Πύλο, παρά την συμφωνία του. Τότε ο Κό-

δριγκτον έστειλε αμέσως ενισχύσεις και κατατρόπωσε τα

πλοία του Ιμπραήμ, ο οποίος για εκδίκηση, άρχισε να καίει ό,τι

είχε απομείνει στην Πελοπόννησο, ενώ όσοι κάτοικοι γλύτω-

σαν από τις χατζάρες του και ανέβηκαν στα βουνά, πέθαιναν

από την πείνα και τις αρρώστιες.

Οι συμμαχικές δυνάμεις εκμεταλλευόμενες την εξολόθρευση

των Ελλήνων της Πελοποννήσου,  έδωσαν εντολή στον Ιμ-

πραήμ να φύγει από την Πύλο, αλλιώς θα έχει συνέπειες και

στις 8 Οκτωβρίου 1828 ο συμμαχικός στόλος εισήλθε στην

Πύλο, παίρνοντας θέσεις μάχης, αφού ο Ιμπραήμ δεν είχε

δώσει σημασία στις προειδοποιήσεις των συμμάχων. 

Μια βρετανική λέμβος πήγε να παραδώσει έγγραφο με τους

όρους των συμμαχικών δυνάμεων στον Ιμπραήμ και εκείνος

δείχνοντας  τη γνωστή συμπεριφορά του Οθωμανικού πολιτι-

σμού, σκότωσε τον αγγελιοφόρο, ο οποίος έτυχε να είναι Έλ-

ληνας, ενώ οι ανταλλαγές πυρών είχαν αρχίσει μεταξύ των

δύο στόλων, με τον Ιμπραήμ να είναι σίγουρος για την νίκη

του, εφόσον ο στόλος του ήταν πολύ μεγαλύτερος του συμ-

μαχικού και υποστηριζόταν και από τα γύρω φρούρια! 

Την τελευταία στιγμή ήρθε με μικρό αριθμό πλοίων η Ρωσία,

γιατί δεν ήθελε να αφήσει την Αγγλία και την Γαλλία να μοι-

ραστούν τα συμφέροντα που θα προέκυπταν στην Ανατολική

Μεσόγειο,  οπότε μέχρι τις 5 το απόγευμα οι συμμαχικές δυ-

νάμεις κέρδισαν μια από τις λαμπρότερες και καθοριστικές

για την περιοχή νίκες, αφήνοντας την θάλασσα του Ναυαρί-

νου, όπως λεγόταν ο θαλάσσιος χώρος μπροστά από την

Πύλο, γεμάτο από τα συντρίμμια του άλλοτε αγέρωχου

τούρκο-αιγυπτιακού στόλου και όσα πλοία γλύτωσαν από την

καταστροφή υπέκυψαν στη ταπεινωτική παράδοση!

Οι Οθωμανοί είχαν 6.000 νεκρούς, ενώ οι συμμαχικές δυνά-

μεις 654 νεκρούς και ο Δεριγνύ ανέφερε ότι στην ιστορία δεν

υπήρξε μεγαλύτερη καταστροφή στόλου!!

Ο Ιμπραήμ για να σωθεί είχε καταφύγει στο βουνά της Μεσ-

σηνίας και οι σύμμαχοι απαίτησαν να υψώσει σε  όλα τα φρού-

ρια λευκές σημαίες και να μην πέσει ούτε μια τουφεκιά,

αλλιώς θα θεωρηθεί σαν κήρυξη πολέμου.

Πράγματι οι Οθωμανοί που ξέρουν από πράξεις και όχι από

λόγια, όπως είχε πει πρόσφατα ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δη-

μοκρατίας κ. Μακρόν, συμφώνησαν και υπέγραψαν εκεχειρία

πάνω στη ναυαρχίδα του Κόρσιγκτον.

Ο Γάλλος ακαδημαϊκός  Πιερ  Αντουάν Λεμπρίν, είχε γράψει

ότι «η μάχη του Ναυαρίνου ήταν κατόρθωμα των λαών και τα

πυροβόλα του Ναυαρίνου έγιναν η αρχή μιας νέας περιόδου

που ανήγγειλαν θριαμβευτικά την άνοδο της κοινής γνώμης

και την ύψωσή της πάνω από τους θρόνους»!!

Η Γαλλική κυβέρνηση ικανοποιήθηκε πλήρως από την νίκη της

ναυμαχίας του Ναυαρίνου,  ενώ αντίθετα στη Βρετανική κυ-

βέρνηση, υπήρξαν πολλοί που κατέκριναν την απόφαση του

Κόδριγκτον να συγκρουστεί με τις Οθωμανικές δυνάμεις, σαν

πράξη βιαστική, άχρηστη, αντιπολιτική και εκτίμησαν ότι επέ-

κτεινε την ισχύ της Ρωσίας στην Ανατολική Ευρώπη!!

Έτσι η Μεγάλη Βρετανία  πήρε αποστάσεις από αυτό το γε-

γονός και οι διάδοχοι του πρωθυπουργού Τζωρτζ Κάνινγκ, θε-

ώρησαν αυτή την πολιτική αρκετά αντί-οθωμανική,

χαρακτήρισαν δε τη ναυμαχία και το αποτέλεσμά της σαν

«απρόοπτο συμβάν» και τον Ιανουάριο του 1828 ο Κόδριγκτον

απηλλάγη από τα καθήκοντά του.

Η Οθωμανική κυβέρνηση αντέδρασε με οργή και απειλές,

άλλα δεν έκανε τίποτα γιατί φοβήθηκε ότι θα ερχόταν σε σύγ-

κρουση με την μισή Ευρώπη!! 

Η Ρωσία ακολούθησε δύο ακόμα στρατιωτικές παρεμβάσεις,

υπό μορφή Ρώσο -τουρκικού πολέμου το 1828-9, γιατί ο Σουλ-

τάνος είχε κλείσει τα Δαρδανέλια για τα ρωσικά πλοία, επειδή

η Ρωσία είχε λάβει μέρος στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, ανα-

καλώντας τη σχετική σύμβαση του Άκκερμαν του 1826.

Οι μάχες έλαβαν χώρα στη Βαλκανική και στον Καύκασο με

νικήτρια τη Ρωσία, μέχρι την συνθήκη της Αδριανούπολης,

όπου η Ρωσία απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής

ακτής της Μαύρης Θάλασσας και τις εκβολές του Δούναβη

και η Τουρκία αναγνώρισε ρωσική κυριαρχία της Γεωργίας και

τμήματα της σημερινής Αρμενίας, ενώ στη Σερβία παραχωρή-

θηκε αυτονομία και η Ρωσία κατέλαβε τη Μολδαβία και την

Βλαχία που έμειναν υπό την κυριαρχία της μέχρι το τέλος του

Κριμαϊκού πολέμιου, η δε Τουρκία κατέβαλε πολεμικές απο-

ζημιώσεις στη Ρωσία.

Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου απέδειξε, ότι η ιστορία επαναλαμ-

βάνεται και συγχρόνως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απε-

λευθέρωση της Ελλάδας, γιατί μετά 6 και πλέον χρόνια από

την κήρυξη της ελληνικής επανάστασης και μετά την πτώση

της Ακρόπολης (24-5-1827), η επανάσταση του Ι821 έπνεε τα

λοίσθια!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου!!
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ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA

3 Τα παιδιά φοράνε μάσκα:

Στη Γαλλία πάνω από τα 11

Στην Αγγλία πάνω από τα 12

Στη Γερμανία πάνω από τα 15

Στην Ελβετία, Σουηδία,Νορβηγία,

Ολλανδία, Ρωσία, Πολωνία και πάει λέγοντας.

Στην Ελλάδα από τα νήπια!

ΣΙΦΝΟΣ
Διαγωνισμός για Λογότυπο του Δήμου 

Ο Δήμος Σίφνου απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος (την

είχε ανακοινώσει και σε προηγούμενο χρόνο) για την εικα-

στική αποτύπωση του λογότυπου τουριστικής προβολής

της Σίφνου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία να υπο-

βάλουν τις προτάσεις τους έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Το λογότυπο πρέπει να αποτυπώνει το λογοπαίγνιο «Gas-

tronomic, Exceptional, Mythical» GEM, με τρόπο ώστε να γί-

νεται εύκολα αντιληπτό από τον αποδέκτη. Το λογοπαίγνιο

αποτυπώνει βασικά χαρακτηριστικά της Σίφνου, με δεδο-

μένο ότι η Σίφνος είναι: γαστρονομική, μέσα από την το-

πική κουζίνα, (Sifnos Gastronomic), σπάνια και ιδιαίτερη,

μέσα από τη φιλοξενία, την παράδοση, την κουλτούρα, τις

τέχνες.

Τώρα αν πούμε ότι δεν μας έκανε και μια κάποια εντύπωση

ότι το πρώτο που προβάλει η Σίφνος είναι η γαστρονομία;;;

Το λογότυπο, θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και µοναδικό,

να είναι αναγνωρίσιµο και να αντιλαµβάνεται κανείς εύ-

κολα το κεντρικό νόηµα της εικόνας.

Sifnos GEM* (Gem*: Κόσμημα, πολύτιμος λίθος, πετράδι)

[Το νησί έχει χαρακτηριστεί ως «Hiddengem» από μεγάλα

και πολλά ταξιδιωτικά blogs και ιστοσελίδες touroperators].

Το λογότυπο πρέπει να αντανακλά χρωματικά και σχεδια-

στικά τον προορισμό και τα βασικά χαρακτηριστικά του

(όπως φυσικό κάλλος, παραλίες, αρχιτεκτονική, γαστρονο-

μία, αγγειοπλαστική, παραδόσεις, πολιτισμός, ειδικές μορ-

φές τουρισμού κ.ά.), σύμφωνα με τα δεδομένα της

σύγχρονης εποχής, αποδίδοντας ταυτόχρονα τη μοναδικό-

τητα και αυθεντικότητα της Σίφνου.

Η τελική επιλογή θα πρέπει να ετοιμαστεί και σε μία επι-

πλέον παραλλαγή που θα εφαρμόζεται και σε επιφάνειες

που δε θα είναι εφικτή η αποτύπωση με χρώματα, αλλά

μόνο σχεδιαστικά, π.χ. σε πήλινα ποτήρια.

Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

• Πώς αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα μας στο

διαδίκτυο χωρίς να το συνειδητοποιούμε;

• Ποια εργαλεία υπάρχουν που μπορεί να μας βοηθή-

σουν να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα στο

διαδίκτυο;

• Πώς μπορούμε να διακρίνουμε την ενθουσιώδη

χρήση από την υπερβολική χρήση του διαδικτύου;

• Ποια τα σημάδια που μαρτυρούν ότι ένα παιδί έχει

πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού;

• Ποιες είναι οι νομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές

προεκτάσεις του sexting;

Μέσα από μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων που

ανέπτυξε και επιμελήθηκε το Ελληνικό Κέντρο Ασφα-

λούς Διαδικτύου του ΙΤΕ εκπαιδευτικοί και γονείς

έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για

αναδυόμενους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου. 

Στόχος είναι η ενδυνάμωση της γνώσης των ενηλίκων

για να μπορούν με τη σειρά τους να συμβουλεύουν

και να καθοδηγούν τους ανήλικους χρήστες για μια

ασφαλή και ποιοτική χρήση του διαδικτύου.

Τα μαθήματα χωρίζονται στις εξής 5 ενότητες: 

• Προσωπικά δεδομένα

• Παραπληροφόρηση

• Διαδικτυακός εκφοβισμός

• Sexting

• Υπερβολική χρήση του διαδικτύου 

Τα μαθήματα της κάθε ενότητας περιλαμβάνουν ενη-

μερωτικά βίντεο όπου με απλό και κατανοητό τρόπο

παρουσιάζονται οι προεκτάσεις του κάθε θέματος και

εν συνεχεία ακολουθεί ένα σύντομο τεστ μετά την

επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου «ξεκλειδώνει» η

επόμενη ενότητα.

Τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα είναι προσβάσιμα

στο σύνδεσμο:

https://free.openeclass.org/courses/IT688/  και μπο-

ρείτε να τα παρακολουθήσετε στο χρόνο που εσείς

επιθυμείτε. Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πως μπορείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα: 

• Μπαίνετε στην σελίδα https://free.openeclass.org/

• Επιλέγετε από το μενού αριστερά «Εγγραφή»

• Επιλέγετε «Δημιουργία Νέου λογαριασμού Εκπαι-

δευόμενου»

• Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας.

• Αφού κάνετε όλα τα βήματα της εγγραφής επιλέξτε

το μάθημα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο από το Ελληνικό

Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου» κάνοντας κλικ στον

σύνδεσμο https://free.openeclass.org/courses/IT688/

• Κάντε εγγραφή στο μάθημα επιλέγοντας το από

την λίστα  https://www.youtube.com/watch?v=fKSVh-

PxCX-4&feature=youtu.be
https://free.openeclass.org/courses/IT688/

Tο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, είναι επίσημος

εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανι-

σμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή

στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο και  πα-

ρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς

και μεγάλους χρήστες του διαδικτύου με την ανάπτυξη

τριών διακριτών δράσεων:

Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (δια-

θέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του ιστοχώ-

ρου www.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν

υποστήριξη και συμβουλές για εξειδικευμένα θέματα που

σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο,

τον διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο πε-

ριεχόμενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη

χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των δια-

δικτυακών παιχνιδιών.

Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) για

την ασφαλή χρήση του διαδικτύου  
Για εκπαιδευτικούς και γονείς
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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 . . .
για το σινεμά Ακτή

Αγαπητέ κύριε Βενετσάνο 

Στο φύλλο σας της 12ης Σεπτεμβρίου ο κ Γεωργίου

αναφέρεται στο θερινό σινεμά ΑΚΤΗ της Βουλιαγ-

μένης και εκφράζει φόβο μήπως κατεδαφιστεί το

"θερινό σινεμά των ονείρων του".
Ξέρω ότι το σινεμά “ΑΚΤΗ” το διέσωσε, μετά απο επί-

μονους και επίπονους αγώνες, ο κος Χρήστος Διονυ-

σόπουλος διακεκριμένος ιστορικός και αρχαιολόγος,

ο οποίος είχε κάνει σκοπό της ζωής του να χαρακτη-

ριστούν μνημεία της φύσης, η Λίμνη της Βουλιαγμέ-

νης, η Φασκομηλιά καθώς και οι αρχαιότητες στο λαιμό

Βουλιαγμένης και στο Μεγάλο Καβούρι. 

Νίκη Καλλιστράτου

Σημείωση: Οι αγώνες του διακεκριμένου ιστορικού

Χρήστου Διονυσόπουλου είναι γνωστοί και έχουμε

αναφερθεί πολλές φορές, αλλά το άρθρο του καθηγη-

τού Θ. Γεωργίου αναφερόταν στην ομορφιά του θερι-

νού σινεμά, χωρίς να αναφερθεί στο ιστορικό του. Αν

παρουσίαζε την ιστορία του, να είστε βέβαιη ότι θα

“πρωτοστατούσε” ο Χρ. Διονυσόπουλος στο ρεπορτάζ.

Πάντως, οι Βουλιαγμενιώτες δεν βλέπω να αγωνι-

ζονται για να διατηρηθούν αυτά τα μνημεία της

φύσης. Στη Βουλιαγμένη αλοιώνεται συνεχώς η φυ-

σιογνωμία της από τις παρεμβάσεις “ανάπτυξης” της

Δημοτικής Αρχής. Η λίμνη έχει γίνει καθαρά εμπο-

ρική, με απαξίωση της σπουδαιότητάς της, από τους

επαγγελματίες μισθωτές. Ο Δήμος μέχρι και το

Μώλο νοίκιασε κάτω από το “Εν Πλω”!! Το κατά-

στημα “Ακτή” που δημοπρατείται έχει 4πλασιάσει το

χώρο και βρέχεται από τη θάλασσα! Mόνο η γραφι-

κότητα των μικρών σκαφών διατηρεί την εικόνα. Η

δραστηριότητα του άλλοτε κραταιού ΝΟΚΒ σιγά -

σιγά συρρικνώνεται και απομακρύνει τον κάτοικο.

Οσο για τον κόλπο της Βουλιαγμένης σε λιγο θα

τον ξεχάσουμε με την “θηριώδη” μαρίνα σκαφών

που ετοιμάζουν. Και μη χειρότερα.

Αννα Μπουζιάνη

“ΑΠΟΨΗ ΔΗΜΟΤΗ ΤΩΝ 4Β”

Ελάβαμε με meil την παρακάτω επιστολή
από δημότη των ΒΒΒ ή 4Β όπως γράφει

κρατώντας την ανωνυμία του για το κοινό.

Αγαπητοι μου φίλοι, 

παρακολουθω την εφημεριδα σας, όπως παρακολουθω

και αρκετα άλλα blog που αφορουν το δημο των 4Β…

Ακουστε να δειτε πως εχουν τα πραγματα, κατά την

αποψή μου, παντα φυσικα…  Tυχαινει και γνωριζω αρ-

κετα πραγματα που σχετιζονται με τα 4Β … 

Λοιπον  το θεμα εδώ εχει ως εξης: στις τελευταιες δη-

μοτικες εκλογες παιχτηκε ένα παιχνιδι πολύ βρομικο

και δυστυχως στην πλατη των δημοτων…. Δεν είναι τυ-

χαιο το γεγονος ότι δεν αντιπαρατάχθηκε στον Κων-

σταντελλο καποιος συνδυασμός με επιρροη στο

εκλογικο σώμα αλλά καποιοι «τελειωμένοι», ας μου επι-

τραπει η εκφραση συνδυασμοι, αποτυχοντες στο παρελ-

θον και αποτυχοντες και τωρα… με αποτέλεσμα

ελλείψει αξιόπιστων προσώπων και συνδυασμών, να

οδηγηθούμε στο «μη χείρον»«μη χείρον» και να δώσουμε απολυτη

πλειοψηφια σχεδον (72%) στον Κωνσταντέλλο…. 

Δεν ηταν δική του νίκη, το ποσοστο του είναι λιγο πανω

από το 40%, το πραγματικο. Είναι δηλαδη μια μειοψηφια

που διαφεντεύει τώρα τα 4Β με αλαζονεία, θρασύτητα,

ιταμότητα….  Δεν θα μπω στον πειρασμο, να αναφερθω

ονομαστικα στα στελέχη του.. ή για να ειμαι δικαιος στην

πλειοψηφια των στελεχών του...

Ολοι οι παρομοιοι συνδυασμοι με αυτόν του Κωνσταν-

τέλλου λειτουργουν ως εξης: μπαινουν μπροστα ή μαλ-

λον ωθούνται καποιοι «καθαροι και ευποληπτοι»

ανθρωποι της  τοπικης κοινωνίας, οι οποιοι είναι η βι-

τρινα.. Προκειται για ανθρωπους αξιολογους, ιδεολό-

γους, άφθαρτους, αλλά άπειρους και επομένως αβουλοι

και χειραγωγούμενοι και χωρις ειδικη γνωση στα δια-

φορα επιμερους θεματα… τους «επιβάλλεται» η νοοτρο-

πια «ε, αφου το λεει ο δημαρχος ετσι είναι, αλλωστε σ’

αυτόν οφειλεται η εκλογή σας»…. 

Αυτά για τους «άφθαρτους» που αποτελουν το 30%... το

υπόλοιπο 70%… αποτελειται από ένα συνοθύλευμα αν-

θρώπων που λειτουργούν όχι με βάση το συμφέρον του

Δημου, αλλα το προσωπικό τους!  Προκειται για ανθρώ-

πους που ασχολουνται τα τελευταια 30 χρονια με τα

κοινα των 4Β. Αυτοι οι ανθρωποι, διαχωρίζονται σε

«φυλές»…… 

Πρώτη φυλή  είναι οι «επαγγελματιες δημοτικοι σύμβου-

λοι», κυριως ανεπάγγελτοι ή συνταξιούχοι. Αυτοί ζούν

από το δήμο με ποικίλλους τρόπους κατά βασιν παρασι-

τικούς….  Αυτοί μονοπωλούν και τις θεσεις εξουσίας,

αντιδημαρχίες και προεδρίες, παντά με μισθολογικη απο-

κοπή…  

Μια άλλη «φυλη» είναι οι αρχομανεις, καποιοι από αυ-

τους εντασσονται και στην πρωτη κατηγορια.. Αυτοί θε-

ωρούν τον εαυτό τους ηγεμόνα… τους βλεπεις να

περπατουν στις πλατειες με υφος αγερωχο, μιλανε και

φερονται αφ’ υψηλου και ουαίι και αλλοιμονο αν τους

κανεις μια παρατηρηση ότι κατι δεν κανουν καλα σαν

συνδυασμος… Μπορουν να εξευτελίσουν τον οποιονδή-

ποτε που τόλμησε να αμφισβητησει την εξουσία τους και

αυθεντια τους….

Τρίτη φυλή οι γραφικοί… είναι κατά βάση χαμηλού μορ-

φωτικού και κοινωνικου επιπέδου, καποιοι από αυτους

εχουν οικονομική επιφάνεια, καποιοι άλλοι όχι, αλλά η

γραφικότητά τους είναι επικίνδυνη… Πολύ… ζούν σε

έναν δικο τους κοσμο, δε βλεπουν πιο γύρω, βλέπουν

παντου εχθρούς και αντιπαλους.

Τέταρτη φυλή οι κόλακες, αυτοι μπορει να είναι και μη

εκλεγμένοι καποιοι από αυτους, αλλά είναι επιζήμιοι. Πανε

στο δήμαρχο του λενε «δημαρχαρα μου όλα καλά, ο κο-

σμος λεει τα καλυτερα για σενα» και με αυτό τον τρόπο

προσπαθουν να αποσπασουν καποιο «κομματι», σαν εξαρ-

γύρωση ας πουμε της ευνοίας του, καποιο ρουσφέτι π.χ.,

διορισμό, ανάθεση έργου κλπ. Είναι τα ιδια προσωπα τα

τελευταια 30 χρονια με μικροαλλαγές… Θα τους δεις στα

δημοτικα καταστήματα και τα γραφεια δημάρχου….

Επειτα από όλα αυτά λοιπον, ας μην αναρωτιομαστε

γιατι κοβουν δέντρα, ή  γιατι δεν μαζευουν σκουπίδια ή

γιατι αφηνουν δρομους με λακούβες ή χιλια άλλα δυο

που μπορω να απαρριθμήσω… είναι η εξουσια…Τέλος…

Όλα τα παραπανω θα τα θυμηθουν κανένα εξαμηνο πριν

τις επομενες δημοτικες εκλογές…  Τοτε θα μπουν παλι

οι μασκες.. όχι του κορονοϊου,  αλλα της υποκρισίας…

και θα μας ζητησουν την ψηφο μας… και δυστυχως

θα την παρουν…. Ετσι απλα…  
H.W.

Εύλογες απορίες...

Nαι…μέσα σε όλα, αλλά το 2019 η τότε κυβέρνηση (ΣΥ-

ΡΙΖΑ) έφερε και νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση των αυ-

θαιρέτων επάνω στις παραλίες και τον αιγιαλό αντί να τα

γκρεμίζουν δια ροπάλου και να ελευθερώνουν για όλους

την ελεύθερη πρόσβαση στην θάλασσα.

Ο Δήμος μας προφανώς υιοθετώντας αυτή την πρακτική και

με την λογική της εκμετάλλευσης του χώρου και των εσό-

δων που θα προσφέρει από την νέα μίσθωση του, νομιμο-

ποίησε όλες πλέον τις παλιές αυθαίρετες κατασκευές του

συγκεκριμένου οικοδομήματος (πρώην ΑΚΤΗ) και προχω-

ράει σε δημοπρασία!

Εύλογες είναι βέβαια και οι απορίες κάποιων συνδημοτών

μας που ρωτούν:

1) Γιατί δεν υπήρξε ούτε καν η σκέψη να γκρεμίσει εντελώς

ο Δήμος το αυθαίρετο και να αποδώσει ελεύθερο όλο τον

χώρο στους Δημότες, οι οποίοι κολυμπούν εκεί;

2) Γιατί επί τόσα χρόνια μαζεύτηκαν αυτές οι τεράστιες

οφειλές (περίπου 950.000€) από τον προηγούμενο μι-

σθωτή και γιατί δεν εξώθηκε νωρίτερα;

3) Με ποια λογική ζητείται μόνο και μόνο για την συμμε-

τοχή ενός επιχειρηματία στην δημοπρασία, εγγυητική

ποσού 500.000€ ενώ η τιμή εκκίνησης της μίσθωσης είναι

μόλις 100.000€/έτος, 5 φορές δηλαδή επάνω;

4) Αυτή η τεράστια εγγυητική μόνο για την συμμετοχή, τι

αλήθεια εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα, όταν πρόκειται αρ-

χικά για μια 12ετη μίσθωση με δυνατότητα επέκτασης για

αλλά 12 έτη στη συνέχεια;

5) Αντιθέτως αποκλείει πολλούς γηγενείς επιχειρηματίες

της περιοχής, οι οποίοι δεν είναι π.χ. «εφοπλιστές» και δεν

θα προλάβουν να βγάλουν εγγυητική 500.000€ μέχρι τις 5

Οκτωβρίου(!!!) όπως ζητήθηκε εν μέσω κορωνοϊού και γρα-

φειοκρατίας του τραπεζικού μας συστήματος, εκτός και αν

είχαν την τύχη να προβλέψουν τις προϋποθέσεις εδώ και

αρκετό καιρό πριν και είναι όλοι έτοιμοι!

I loveVouliagmeni
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H Μ.Ε.Ε.Κ.Β. δεσμεύει ταμει-

ακά αποθέματα του Δήμου

ΒΒΒ, κερδίζει τα δικαστήρια

και γίνεται κυρίαρχος της πα-

ραλίας λόγω χρησικτησίας!!!

Σημαντικά θέματα συζητήθηκαν στη δημοτική συνε-

δρίαση του Δήμου ΒΒΒ την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

2020 με τηλεδιάσκεψη βέβαια, που σημαίνει χωρίς

ακροατήριο και χωρίς την απαιτούμενη ευχέρεια από

τους δημοτικούς συμβούλους.

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο ότι η Μετοχική

Εταιρείας Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας

(Μ.Ε.Ε.Κ.Β.) δέσμευσε ταμειακά αποθέματα του

Δήμου ΒΒΒ, λόγω της πολύχρονης δικαστικής διαμά-

χης, όπου η ΜΕΕΚΒ διεκδικεί παραλιακό κομμάτι της

Βούλας και κέρδισε κάποιες δίκες.

Κάνουμε μία αναδρομή στο χρόνο για να καταλάβει ο

αναγνώστης τι είναι η ΜΕΕΚΒ και γιατί διεκδικεί και

κερδίζει υποθέσεις.

Η δικαστική διένεξη ξεκίνησε το 2001, μετά από δε-

καετίες σιωπής γι’ αυτό και την ονομάσαμε εταιρεία

“φάντασμα”, μεταξύ Μετοχικής Εταιρείας Εκμετάλ-

λευσης Κτήματος Βούλας (Μ.Ε.Ε.Κ.Β.) και του πρώην

Δήμου Βούλας, και αφορά αρχικά την κυριότητα έκτα-

σης που είχε παραχωρηθεί από τον ΕΟΤ στο Δήμο

από το 1993. Και στη συνέχεια την κυριότητα κι άλλης

έκτασης, που βρίσκεται πλησίον της αρχικής και εκα-

τέρωθεν της παραλιακής Λεωφόρου Καραμανλή.

Μαζί με αυτά και τα μισθώματα του καφέ Νότος που

βρίσκεται μέσα στην έκταση, όλων των ετών (από την

περίοδο 1994), ποσού που ξεπερνάει τα 12 εκατομ-

μύρια ευρώ

Η Μ.Ε.Ε.Κ.Β. αποφάσισε να διεκδικήσει την έκταση,

όχι το 1993 που υπογράφηκε η παραχώρηση της έκτα-

σης από τον ΕΟΤ στον πρ. Δήμο Βούλας, αλλά το

2001 - και εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, - επί

δημαρχείας  Γ. Μάντεση. Δυστυχώς, η Διοίκηση Μάν-

τεση λειτούργησε “εν κρυπτώ” χωρίς να ενημερώσει

ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως αποδείχθηκε

καταστροφική τακτική, ώστε να καταστεί, με τελεσί-

δικη απόφαση, κυρίαρχος η Μ.Ε.Ε.Κ.Β.!

Κι αυτό γιατί ο Δήμος δεν παρέστη στην εκδίκαση

αυτής της αγωγής με πληρεξούσιο δικηγόρο (υπο-

βολή αγωγής κατά του Δήμου στις 3/9/2001), λόγω

...απεργίας των δικηγόρων. Ο δικηγόρος όμως των

αντιδίκων παρέστη, με αποτέλεσμα να εκδικαστεί η

αγωγή ερήμην του Δήμου και να εκδοθεί απόφαση

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (7314/2002),

με την οποία αναγνωρίστηκε υπέρ της Μ.Ε.Ε.Κ.Β. η

κυριότητα μιας σειράς ακινήτων, συνολικής έκτασης

άνω των 5.400 τ.μ. 

Εκτοτε και μέχρι σήμερα συνεχίζεται ένας πολυέξο-

δος και πολυεπίπεδος δικαστικός αγώνας προκειμέ-

νου ο Δήμος ΒΒΒ να διασφαλίσει τα συμφέροντά του,

αλλά κατά παράδοξο τρόπο, χάνει τις δίκες!

Ετσι λοιπόν σήμερα, για άλλη μια φορά, δικαιώθηκε

η ΜΕΕΚΒ και δέσμευσε ταμειακά τη ρευστότητα του

Δήμου, όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο.

Για το θέμα στις προ ημερησίας ερωτήσεις του Δημο-

τικού Συμβουλίου, ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ Θ. Ματό-

πουλος, έθεσε το ερώτημα για την εξέλιξη της

υπόθεσης.

Τι απάντησε ο Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος απάντησε ότι τα δι-

καστήρια έχουν δικαιώσει τη ΜΕΕΚΒ και ότι ο δικα-

στικός αγώνας συνεχίζεται.

Υπάρχουν αποφάσεις που δικαιώνουν το ελληνικό δη-

μόσιο και το δήμο (γιατί στις δίκες ενάγοντες είναι και

οι δύο) οι οποιες στη συνέχεια ανατρέπονται και

υπάρχει μια συνεχής διαδικασία.

Από τις απαιτήσεις κυριότητας που υπάρχουν, πρωτο-

δίκως και εφετειακά το “Νότος” περιήλθε στο δημό-

σιο. Στη συνέχεια η ΜΕΕΚΒ ανέπεμψε το θέμα στο

Εφετείο. Το Εφετείο τώρα αποφάσισε ότι η ΜΕΕΚΒ

είναι κύριος της έκτασης, λόγω χρησικτησίας.

Παρέμβαση Κ.Βενετσάνου: Ποιος το επικαλέ‐

σθηκε αυτό; Το λέει η απόφαση ή ελέχθη εκ παρα‐

δρομής; Το επίδικο κομμάτι είναι στην παραλία

κάτω από τη λεωφόρο και φέρεται ως ιδιοκτησία

της ΜΕΕΚΒ από αγορά και χαρακτηρίζονται ως Κ

& Ξ (Καζίνο & Ξενοδοχείο). Οι αγοραστές και σχε‐

διαστές οραματίζονταν “ένα Λουτράκι” δίπλα στην

Αθήνα. Ουδέποτε όμως εγκρίθηκαν ως τέτοια στο

Γ.Π.Σ.  και πως θα γινόταν άλλωστε αφού βρίσκον‐

ται στον αιγιαλό ‐ αν δεν απατώμεθα γιατί έχουν

αρχίσει και χαράζουν τους αιγιαλούς μέσα στο

νερό ‐ και η εταιρεία επί 10ετίες είχε εξαφανιστεί.

Σύμφωνα μάλιστα με το Νόμο (Α.Κ. αρθρ. 1054...)

οι αιγιαλοί είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και

δεν αγοράζονται ούτε χρησικτώνται (κυριότητα

λόγω χρησικτησίας). Εξάλλου χρησικτησία μπορεί

βάσιμα να εγείρει μόνο ο Δήμος διότι τέτοια χρήση

γίνεται από το λαό και το Δήμο επί 90 χρόνια,

χωρίς ποτέ η εταιρεία να διαμαρτυρηθεί ή να εγεί‐

ρει αξιώσεις (διεκδικητική αγωγή, ΑΚ 1049). Κατά

την ίδια έννοια “διανοία κυρίου” κινήθηκε και ο

Δήμος όταν κατασκεύαζε τις “Νύμφες” (τότε) και

“Νότος” σήμερα και τα μίσθωνε. Εκτός αυτών

υπάρχει και δεσμευτικό έγγραφο του Γ.Γ. του ΕΟΤ

Ν. Σκουλά. Και όχι μόνο. Εχει στήσει άγαλμα του Ε.

Βενιζέλου στο χώρο, έχει δημιουργήσει παιδική

Eνα μεγάλο τμήμα της
παραλίας  της Βούλας

Δηλαδή η έκταση που βλέπουμε με το άγαλμα Ελευθερίου Βενιζέλου είναι ιδιοκτησία της εταιρείας;

Δεν είναι δυνατόν!...  
Το αποφάσισαν δικαστές!
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χαρά, πέραν όλων των πράσινων που συντηρεί.

Το 2013 μετά από δικαστική απόφαση η ΜΕΕΚΒ κέρ-

δισε την υπόθεση και αποδόθηκε η παραλιακή

έκταση μαζί με το καφέ Νότος, στην ΜΕΕΚΒ και έτσι

σήμερα τα μισθώματα του “Νότος” τα παίρνει η

ΜΕΕΚΒ. Μάλιστα ζητούσε μισθώματα 13 εκατομμυ-

ρίων και άνω από την περίοδο 1994, τα οποία έχασε

πρωτοδίκως η ΜΕΕΒΚ και προσέφυγε στο Εφετειο. 

Το Εφετείο δικαίωσε τη ΜΕΕΚΒ για ένα ποσό 3 εκα-

τομμύρια περίπου, ενώ τα προηγούμενα έτη τα

έκρινε παραγεγραμμένα. Η ΜΕΕΚΒ στη συνέχεια

προχώρησε σε συντηρητική κατάσχεση από το Δήμο.

Η κατάσχεση δεν μπορεί να είναι εκτελεστή (όπως

είπε ο δήμαρχος), λόγω του ότι τα ταμειακά του

Δήμου αφορούν μισθοδοσίες και άλλες υποχρεώσεις

του.

Η ΕΤΑΔ με το Δήμο έκαναν αίτηση αναίρεσης στον

Αρειο Πάγο για την εφετειακή απόφαση υπέρ της

ΜΕΕΚΒ και είναι σε εκκρεμμότητα. Δεν μπόρεσε να

δικάσει, γιατί δεν έχει καταστεί όλη η αξίωση ορι-

στική. Θα καταστεί οριστική η όποια απόφαση από

το αποτέλεσμα στην Αρειο Πάγο. Το θέμα εκδικάζε-

ται τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στον Αρειο Πάγο “σε

επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων”.

Το σημαντικό – κατέληξε ο δήμαρχος - δεν είναι η

απαίτηση των 3 εκατομμυρίων ευρώ, αν θα τελεσφο-

ρήσουν ή όχι, αλλά να ολοκληρωθεί η εκκρεμοδικεία

όσον αφορα την κυριότητα. 

K.B. Σαφώς! και γι’ αυτό θα ’πρεπε ο Δήμος ν’ απο‐

ζητά τη συνδρομή παλιών Βουλιωτών αλλά και

όσων μπορούν πιθανόν να βοηθήσουν. Οι ιστορίες
στο Δήμο και το δημόσιο δεν ξεκινούν με όσους
κατέχουν κάποιο αξίωμα ή πόστο, κάποια συγ-
κεκριμένη στιγμή. Εχουν προϊστορία.

Και εύλογα προκύπτει το ερώτημα πώς είναι δυνα-

τόν το ελληνικό δημόσιο (ΕΟΤ) να παραχώρησε την

έκταση στο Δήμο Βούλας, την οποία εξωράισε ο

Δήμος, έχει φτιάξει παιδική χαρά, έχει στήσει

άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου (δωρεά του Συλλόγου

Κρητών), έχουν γίνει μελέτες κατά καιρούς αξιοποί-

ησης. Και πού όλα αυτά; σε ξένη γη;

Το τραγικό είναι ότι δεν είναι καθόλου σπάνιο το

φαινόμενο, στην Ελλάδα, ότι όπου υπάρχει δικα-

στική διένεξη μεταξύ ελληνικού δημοσίου και ιδιώτη

να κερδίζει ο ιδιώτης!

Εχει ήδη απωλέσει ο Δήμος  την Πηγάδα (Λεωφ.

Βουλιαγμένης) την οποία έδινε η ΜΕΕΚΒ στο Δήμο

Βούλας για να καλύψει υποχρεώσεις της προς το

Δήμο αλλά δεν υπεγράφη η συμφωνία γιατί έμενε

υπόλοιπο χρηματικό που δεν το κάλυπτε η παραχω-

ρούμενη έκταση της Πηγάδας. Και εκεί δεν παρέστη

ο Δήμος στον Άρειο Πάγο!

. Και φτάσαμε σήμερα να το έχουμε χάσει τελεσίδικα

ως Δήμος:::, το Καζίνο (παραλία) η ΜΕΕΚΒ κατάφερε

να πάρει - δυστυχώς για το δήμο - οριστικές αποφά-

σεις κυριότητας.

Ειλικρινά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να δώ

πολυόροφα κτίρια στην όμορφη περιπατητική παρα-

λία της Βούλας!

Αννα Μπουζιάνη

ΔΗΜ.Τ.Ο. 
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Η τοπική Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης της Νέας

Δημοκρατίας, δεν συνηθίζει να διαφημίζει τις φι-

λανθρωπικές της δράσεις των Χριστουγέννων,

του Πάσχα ή γενικά όποτε χρειάζεται. Δεν έγινε

ούτε επί προεδρίας Μιχάλη Ανδριόπουλου ούτε

επί δικής μου προεδρίας για ευνόητους λόγους. 

Όμως αυτή την φορά, μετά την αήθη δημοσίευση

του Γιώργου Λαουτάρη (στο ηλεκτρονικό του

μέσο), αναγκάζομαι να το κάνω και αν μη τι άλλο,

για δεοντολογικούς λόγους, περιμένω από εσάς

κ. Λαουτάρη να δημοσιεύσετε αυτή την φωτογρα-

φία με μια μεγάλη συγνώμη όχι σε μένα, αλλά

στους πολίτες που έδειξαν αλληλεγγύη και προ-

σέφεραν ό,τι μπορούσαν για έναν καλό σκοπό. 

Σε αυτούς χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.Τ.Ο

ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΚΛΑΙΡΗ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής συγκεντρώνει τρόφιμα μα-

κράς διαρκείας και είδη ατομικής υγιεινής, έως

την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ώρες παραλαβής 10:00

- 13:00 καθημερινά στα σημεία: 

― Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου

― Δημαρχείο Κερατέας 

τηλ. 2292320176, 2299320213

κινδυνεύει να
γίνει ...καζίνο

Το Καφέ Νότος πλέον δίνει τα μισθώματα στην εταιρεία

H Παιδική χαρά ανήκει στην εταιρεία.

Δεν είναι δυνατόν!...  

Το αποφάσισαν δικαστές.
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Με αφορμή δημοσιεύματα και πληροφορίες για επι-

κείμενη κατάργηση της Λεωφορειακής Γραμμής 123

του ΟΑΣΑ «ΣΑΡΩΝΙΔΑ – ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ – ΠΑΛΑΙΑ

ΦΩΚΑΙΑ», ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου

απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και

Μεταφορών  Κώστα Αχ. Καραμανλή, στον Πρόεδρο

ΔΣ του ΟΑΣΑ  Ιωάννη Γκόλια και τον Δ/ντα Σύμ-

βουλο του Οργανισμού  Νικόλαο Αθανασοόπουλο,

την οποία κοινοποίησε και στους βουλευτές της

Ανατολικής Αττικής.

Στην επιστολή του ο P. Φιλίππου αναφέρει ότι η συγ-

κεκριμένη γραμμή που λειτουργεί τα τελευταία τρία

χρόνια, μετά από χρόνιο αίτημα χιλιάδων κατοίκων,

φορέων και συλλόγων του δήμου για διευκόλυνση

των μετακινήσεων από και προς των κατοίκων της ευ-

ρύτερης περιοχής Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας

και των σπουδαστών της Σχολής Τουριστικών Επαγ-

γελμάτων Αναβύσσου, σε συνδυασμό με την υπάρ-

χουσα γραμμή 122 «ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΣΑΡΩΝΙΔΑ». 

Παράλληλα, ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι τα δημοσιεύ-

ματα και η φημολογία έχουν προκαλέσει μεγάλη ανα-

στάτωση στην τοπική κοινωνία και κυρίως στους

εργαζόμενους της περιοχής που εξυπηρετούνται από

τη συγκεκριμένη γραμμή, στους σπουδαστές της Σχο-

λής Τουριστικών Επαγγελμάτων και γενικά στους κα-

τοίκους που δεν έχουν ιδιωτικό μέσο μεταφοράς και

εκφράζει την απορία του γιατί εν μέσω πανδημίας και

με δεδομένο ότι η Αττική σε επίπεδο κρουσμάτων βρί-

σκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες «στο κόκκινο»,

λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση, τη στιγμή που κρίνε-

ται απολύτως αναγκαία και επιβεβλημένη όχι μόνο η

διατήρηση της συγκεκριμένης γραμμής αλλά και η αύ-

ξηση της συχνότητας των δρομολογίων προκειμένου

να αποφευχθεί ο κίνδυνος συνωστισμού και μαζικής

συνύπαρξης ατόμων. 

Ο Π. Φιλίππου κλείνει την επιστολή του ζητώντας να

λάβει επίσημη ενημέρωση αν πράγματι επίκειται κα-

τάργηση της λεωφορειακής γραμμής 123 και στην πε-

ρίπτωση που ισχύουν όσα γράφονται, να ανακληθεί η

συγκεκριμένη απόφαση και να διατηρηθεί η εν λόγω

γραμμή προς διευκόλυνση των πολιτών και να προ-

γραμματιστεί άμεσα συνάντηση με την ηγεσία του

υπουργείου και τους υπεύθυνους του ΟΑΣΑ για να

δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει. 

Η Τελευταία Μπουκιά

«Ακούω ότι θα αφαιρέσουν την τελευταία μπουκιά από

εκείνους που έτσι κι αλλιώς δεν είχαν καμιά άλλη προ-

ηγουμένως. Άρα, τη μοναδική τους μπουκιά.

Για κάποιον που δεν έχει ΙΧ αυτοκίνητο, ούτε λεφτά

για ταξί, τί του απομένει; Η παλιατζούρα, που λέγεται

αστικό λεωφορείο. Από πλευράς μετακίνησης, αυτή

είναι η μοναδική του δυνατότητα. Η τελευταία μπου-

κιά. Με την επιχειρούμενη κατάργηση της λεωφορει-

ακής γραμμής 123 «Σαρωνίδα-Ανάβυσσος-Παλαιά

Φώκαια» κάτι παρόμοιο γίνεται. Και χειρότερο. Γιατί,

μπορείς ίσως να βρεις αποφάγια, αλλά όχι λεωφορείο

σε κάδο απορριμμάτων.

Ρωτήστε έναν χαμηλοσυνταξιούχο ή έναν φοιτητή…

»

Nάσος Αθανασίου

βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Τιμητική πλακέτα

δωρητών στον Αγιο

Νεκτάριο Βούλας

Τιμητική εκδήλωση αναφοράς στους δωρητές

για την αποπεράτωση του ιερού ναού Αγίου Νε-

κταρίου στο Πανόραμα Βούλας πραγματοποι-

ήθηκε την περασμένη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου,

σε μια σεμνή τελετή, μετά τη λειτουργία, πα-

ρόντος και του Μητροπολίτη κ. Αντωνίου.

Οι δωρητές αναρτήθηκαν σε αναμνηστική, μαρμά-

ρινη πλάκα στην είσοδο του ναού και είναι σε τρεις

κατηγορίες: Μεγάλοι ευεργέται, ευεργέται και δω-

ρηταί. Βέβαια χωρίς τη συνδρομή του αγαπητού και

δραστήριου πατέρα Γεώργιου Κονσολάκη, πι-

στεύουμε ότι θα είχαν γίνει πολύ ολίγα.

Μεγάλοι Ευεργέτες:

Βαρώνης Ορέστης και Μαρία Μαρκέλλα, Αντώνιος, Δημή-

τριος και Γκόλφω.

Μαρτίνος Αθανάσιος και Μαρίνα

Ευεργέτες: Παπαθανασίου Κων/νος, Καραμολέγκος Γεώρ-

γιος & Αθηνά, Καπαντίτης Γεώργιος, Συλλέος Ιωάννης,

Καρακώστας Βάιος και Λαυρεντιάδη Λαυρέντιος.

Δωρητές: Αγγελιδάκης Ανδρέας, Βασιλείου Δημήτρης,

Βενέτης Βασίλειος, Δάφνης Γεώργιος, Ζαβραδινός Μι-

χαήλ, Ιεραπετρίτης Γεώργιος, Κλεάνθους Αγγελική, Κον-

σολάκη Ελένη, Κωνσταντινίδης Χαρ., Μαλλίρης Νικόλαος,

Μιχαήλ Μιχαήλ, Μιχελής Παναγιώτης, Μωυσιάδης Σταύ-

ρος, Νικολούδης Ανδρέας, Νικολόπουλος Κων/νος, Ξένος

Θεόδωρος, Παλαμήδης Αντώνιος, Σαλαούνης Αλεξ., Σα-

φλιάς Αλέξιος, Σωτηρόπουλος Γεώργιος, Σκορδιάς Ιωάν-

νης, Σπέντζος Κων., Τομάζος Βύρων, Τσοβίλης

Θωμάς,Τσιακάλου Παν. Τριλιβάς Λάμπρος, Τρομπέτας Πα-

ναγιώτης.

Δωρητής βέβαια για εμάς είναι η “φτωχομάνα με το λιαν-

κοκέρι” που τόσο όμορφα γράφει ο ποιητής, η οποία ανά-

βει το λεπτό κεράκι της  στην κάθε εκκλησιά.

Καταργείται η Λεωφορειακή Γραμμή 123;

Aποκατάσταση ζημιών από την πρό-

σφατη πυρκαγιά σε Σαρωνικό και

Λαυρεωτική υπερψήφισε το Περιφε-

ρειακό Συμβούλιο με έργα ύψους 5,5

εκατ. ευρώ. 

Τα συγκεκριμένα έργα εντάχθηκαν

στο Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων

μετά από σχετική δέσμευση του Πε-

ριφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη κατά

τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης

των δημοτικών συμβουλίων Σαρωνι-

κού και Λαυρεωτικής στις 11/9. 

Μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αν-

τιπεριφερειάρχη Οικονομικών Ν.

Πέππα και της Αρμόδιας Εντεταλμέ-

νης Περιφερειακής Συμβούλου Ε. Κο-

σμίδη, το Περιφερειακό Συμβούλιο

(23/9/20) ενέκρινε κατά πλειοψηφία

στην τροποποίηση   Προγράμματος

Εκτελεστέων έργων και το έργο που

αφορά οδοποιία σε περιοχές του

Δήμου Σαρωνικού που έχουν πληγεί

από τις πυρκαγιές προϋπολογισμού

4 εκ. ευρώ και για τον Δήμο Λαυρεω-

τικής, επίσης ένταξη έργων οδοποι-

ίας στην περιοχή που έχει πληγεί

από την πυρκαγιά, προϋπολογισμού

1.500.000€.

Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη ο Πε-

ριφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

δήλωσε: «Η Περιφέρεια Αττικής βρί-
σκεται έμπρακτα στο πλευρό των

πληγέντων και θα συμβάλει στην τα-
χύτερη επιστροφή της κανονικότητας
στην περιοχή. ...Συμβάλλουμε στην
αποκατάσταση των ζημιών των υπο-
δομών καθώς και στην προσπάθεια
αναγέννησης των δασικών σχηματι-
σμών που καταστράφηκαν».
Σε κοινή δήλωσή τους οι δήμαρχοι

Δημήτρης Λουκάς και Πέτρος Φιλίπ-

που τόνισαν: «Ευχαριστούμε θερμά
τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη,
που από την πρώτη στιγμή βρέθηκε
κοντά μας και κατανόησε πλήρως τα
αιτήματά μας. Ευχαριστούμε όλα τα
στελέχη της Περιφέρειας και τα μέλη
του Περιφερειακού Συμβουλίου».

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την 

πρόσφατη πυρκαγιά σε Σαρωνικό και Λαυρεωτική 

ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                          26  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

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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Το ηλεκτρονικό βιβλίο
του Γιώργου Μαρινάκη*

Με την εξέλιξη των υπολογιστών, απλοποιήθηκε η διαδικα-

σία της γραφής και μειώθηκε ο χρόνος και το κόστος παρα-

γωγής των έργων του λόγου. Δεν μπορεί λοιπόν να

υπάρχουν αντιρρήσεις για τη συνεισφορά της ηλεκτρονικής

γραφής. Όμως, πολλές επιφυλάξεις μπορούν να ειπωθούν

για την ηλεκτρονική ανάγνωση. Γιατί κάποιοι προσπαθούν

όχι μόνο να καθιερώσουν την οθόνη ως μέσον ανάγνωσης,

αλλά θέλουν να ακυρώσουν τελείως την έντυπη εμπειρία.

Έτσι, από τη δεκαετία του ’90, διάφορες εταιρείες κατα-

σκευάζουν ηλεκτρονικά βιβλία (e-books), με δυνατότητες

αποθήκευσης και προβολής μεγάλου όγκου κειμένου και

φωτογραφιών. 

Είναι γεγονός ότι πολλοί σπεύδουν να αγοράσουν τα νέα

τεχνολογικά προϊόντα, ίσως από περιέργεια, καταναλωτι-

σμό ή μοντερνισμό. Και επιδεικνύουν με καμάρι το νέο τους

απόκτημα, σαν τους ιθαγενείς που φοράνε τις γυαλιστερές

χάντρες που τους χάρισαν ή βλέπουν για πρώτη φορά το

είδωλό τους στον καθρέφτη. Ακόμα και στο βήμα της Βου-

λής, κάποιοι έδειχναν το ηλεκτρονικό βιβλίο, ως την νέα

επανάσταση στον τομέα της γνώσης και της εκπαίδευσης.

Πολύ λίγοι είναι αυτοί που αντιδρούν ψύχραιμα και προβλη-

ματίζονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Όμως η παραδοσιακή ανάγνωση δεν μπορεί να αντικατα-

σταθεί. Τα βιβλία είναι σαν ζωντανοί οργανισμοί, με τη δική

τους ιστορία, την ιδιαίτερη αφή, οσμή, σχήμα και βάρος και

μας προσφέρουν μια αίσθηση που δεν μπορεί να μας δώσει

ένα ηλεκτρονικό κουτί. Τα σχήματα και χρώματα των εξω-

φύλλων, η μυρωδιά της μελάνης και του χαρτιού, η εικονο-

γράφηση και η καλλιτεχνική επιμέλεια, διεγείρουν τη

«φετιχιστική» μας διάθεση και μας δένουν συναισθηματικά

με αυτά. Η ιεροτελεστία της παραδοσιακής ανάγνωσης, με

το άγγιγμα και ξεφύλλισμα των χάρτινων σελίδων και οι κα-

λαίσθητοι σελιδοδείκτες, προσφέρουν μια πολύ διαφορε-

τική και πιο ευχάριστη αίσθηση από το πάτημα των πλή-

κτρων σε ένα e-book. Πολλές φορές, ένα βιβλίο είναι ένα

έργο τέχνης, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό του. Γι’ αυτό

οι βιβλιοθήκες εκτός από συλλογές γνωστικών κειμένων,

λειτουργούν και ως συλλογές εικαστικών αντικειμένων.  

Αλλά τα βιβλία εκπληρώνουν και κάποιες ψυχολογικές μας

ανάγκες. Γιατί αυτά που διαβάζουμε δείχνουν τα ενδιαφέ-

ροντά μας, τις γνώσεις και το χαρακτήρα μας. Οι βιβλιόφιλοι

τις περισσότερες φορές είναι και βιβλιοσυλλέκτες, οι οποίοι

θέλουν να καμαρώνουν, να τακτοποιούν και να παρουσιά-

ζουν τη συλλογή τους στους άλλους. Πώς όμως θα δείξεις

τα βιβλία σου και θα συζητήσεις γι’ αυτά, όταν θα τα έχεις

στριμωγμένα σε ένα ηλεκτρονικό κουτί; Κι όταν θέλουμε να

δωρίσουμε στους φίλους μας ένα βιβλίο; Σύμφωνα με τη

νέα τεχνολογία, αντί να το βάλουμε σε όμορφο περιτύλιγμα

και με προσωπική αφιέρωση, πρέπει να το «κατεβάσουμε»

από το Ίντερνετ και να το γράψουμε σε CD ή να το στεί-

λουμε με e-mail!

Κάθε ατομική βιβλιοθήκη είναι ένας πολυδαίδαλος χάρτινος

λαβύρινθος, ο οποίος εκτός από γνωστικές και αισθητικές

εμπειρίες, μας παραπέμπει και σε προσωπικά βιώματα. Όταν

κοιτάμε τα ράφια της βιβλιοθήκης μας, είναι σαν να ταξι-

δεύουμε σε έναν κόσμο ψυχικών και μνημονικών θραυσμά-

των, είναι σαν να ξεφυλλίζουμε ένα άλμπουμ με

φωτογραφίες. Ένα βιβλίο μπορεί να μας θυμίσει το φίλο που

μας το δώρισε ή το χωροχρόνο που το αγοράσαμε και το

διαβάσαμε, καθώς και τα ψυχοσωματικά βιώματα που μας

δονούσαν την εποχή εκείνη.

Η σοβαρή ανάγνωση απαιτεί απομόνωση, χρόνο, ησυχία και

αυτοσυγκέντρωση. Σύμφωνα με έρευνες Αμερικανών και

Νορβηγών, η παραδοσιακή γραφή και ανάγνωση ενεργοποι-

ούν περισσότερο τις αισθήσεις και δίνουν εντονότερα σή-

ματα ανάδρασης από τους μυς και τις άκρες των δακτύλων,

ενισχύοντας έτσι τον εγκεφαλικό μηχανισμό μάθησης.

Όμως, οι «ευκολίες» του Ίντερνετ και των κινητών τηλεφώ-

νων, με τη φοβερή ταχύτητα, τον τεράστιο όγκο και την αμ-

φιλεγόμενη αξιοπιστία των πληροφοριών, στην ουσία μας

αποσυντονίζουν και μας οδηγούν σε αποσπασματικότητα

και απώλεια συγκέντρωσης, μειώνουν την κρίση και τη δη-

μιουργικότητα και μας κάνουν παθητικούς δέκτες πληροφο-

ριών και άβουλους χρήστες συσκευών. Και εάν επικρατήσει

η ηλεκτρονική ανάγνωση, τα λογοτεχνικά έργα θα χάσουν

την αισθητική ακτινοβολία, την ελκυστικότητα και το δέος

τους και σταδιακά θα απομυθοποιηθούν και θα απαξιωθούν. 

Κάποιοι είπαν ότι τα χάρτινα βιβλία είναι αντιοικολογικά,

γιατί για την κατασκευή τους καταστρέφονται πολλά δέν-

τρα. Όμως, το χαρτί δεν παράγεται από δέντρα που ζουν

ελεύθερα, αλλά από δέντρα που καλλιεργούνται για το

σκοπό αυτό. Εξ’άλλου η ανακύκλωση χαρτιού μειώνει την

κοπή νέων δέντρων. Αντιθέτως, τα ηλεκτρονικά βιβλία θα

επιβαρύνουν το περιβάλλον με τα απόβλητα των βιομηχα-

νιών που τα κατασκευάζουν. Τέλος, τα χάρτινα βιβλία είναι

φιλικά προς τη φύση γιατί είναι βιοδιασπώμενα, σε αντίθεση

με τα ηλεκτρονικά που έχουν συστατικά επικίνδυνα, τοξικά

και μη απορροφήσιμα από το περιβάλλον.

Ο μεγιστάνας των υπολογιστών Bill Gates είχε πει το 1993

ότι σε είκοσι χρόνια τα χάρτινα βιβλία θα τα βρίσκεις μόνο

σε μουσεία, όμως διαψεύστηκε παταγωδώς. Εξ άλλου, ποτέ

ένα νέο τεχνολογικό μέσον δεν εκτόπισε ολοκληρωτικά κά-

ποιο προγενέστερο. Η τηλεόραση δεν εξαφάνισε το ραδιό-

φωνο, το βίντεο δεν εξαφάνισε τον κινηματογράφο, ούτε

και το Ίντερνετ εξαφάνισε την τηλεόραση. Για αυτό, ο έν-

τυπος λόγος θα είναι μαζί μας για πολλά χρόνια, ίσως και

για πάντα. 

Ο Μπόρχες είπε ότι «Ο παράδεισος είναι μια βιβλιοθήκη».

Και εγώ ομολογώ ότι δεν μπορώ να στριμώξω μέσα σε ένα

ψυχρό ηλεκτρονικό κουτί κάποια βιβλία που μου έχουν προ-

σφέρει διανοητικές και συναισθηματικές συγκινήσεις. Θέλω

να τα βλέπω στοιβαγμένα απέναντί μου, για να μου αφη-

γούνται κάποια κομμάτια από την ιστορία της ψυχής μου.

Και όταν όλη την ημέρα είμαι καρφωμένος σε μια ηλεκτρο-

νική οθόνη, δεν μπορώ το βράδυ να κάνω πάλι το ίδιο. Θέλω

να ηρεμήσω, να αλλάξω περιβάλλον και να απομονωθώ. Για

αυτό, θα πάρω ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη, θα ξαπλώσω

αναπαυτικά στον καναπέ και θα αφεθώ να με ταξιδέψει,

χωρίς να φοβάμαι μήπως μου τελειώσει η μπαταρία.

* O Γιώργος Μαρινάκης  είναι Γενικός Γραμματέας Εται-

Ολοκληρώθηκε το πόρισμα των δειγματοληπτικών

ελέγχων του Αστεροσκοπείου και του «ΔΗΜΟΚΡΙ-

ΤΟΥ» το οποίο πραγματοποιήθηκε για να μελετηθούν

οι ρύποι από την πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών

στη  Μεταμόρφωση Αττικής ( 15 Αυγούστου), μετά

από αίτημα του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα διαπιστώθηκε

μέτρια επιβάρυνση μόνο κατά τα πρώτα 24ωρα  

Τα αποτελέσματα του πορίσματος των  δειγματολη-

πτικών ελέγχων του Αστεροσκοπείου και του Εθνικού

Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙ-

ΤΟΣ» για την επίδραση της πυρκαγιάς που ξέσπασε

στο εργοστάσιο της Μεταμόρφωσης, βρέθηκαν στο

επίκεντρο ευρείας τηλεδιάσκεψης η οποία πραγματο-

ποιήθηκε 22.9.20. 

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης η επιστημονική

ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του

Δημόκριτου παρουσίασε τα συμπεράσματα των ελέγ-

χων.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία του δικτύου αισθητήρων

του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού

Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ), προέκυψε ότι

κατά την περίοδο  15 -18 Αυγούστου 2020, υπήρξε μέ-

τρια επιβάρυνση σε συγκεκριμένες περιοχές του Λε-

κανοπεδίου. Όπως επισημαίνεται στο πόρισμα

υψηλές τιμές παρατηρήθηκαν μόνο κατά το πρώτο

24ωρο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σε όλες τις

θέσεις καταγραφής στις 17 και 18 η ποιότητα ατμό-

σφαιρας ως προς τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια χα-

ρακτηρίστηκε ως  «ικανοποιητική».  

Επιπλέον το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος πραγματοποίησε με-

λέτη για τη διερεύνηση της επιβάρυνσης της ποιότη-

τας της ατμόσφαιρας και από την έκλυση επικίνδυνων

χημικών παραγόντων στην ευρύτερη περιοχή της Ατ-

τικής με πιθανές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία.  Οι

δειγματοληψίες έγιναν σε δύο περιόδους 20-

25/08/2020 και 27/08-2/09/2020. Από το σύνολο των

μετρήσεων οι τιμές συγκέντρωσης που μετρήθηκαν

και στις δύο περιόδους δειγματοληψίας ήταν σε χα-

μηλά επίπεδα με εξαίρεση τις τιμές συγκέντρωσης

συνολικής τοξικότητας διοξινών και φουρανίων που

μετρήθηκαν στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, οι

οποίες κυμαίνονταν σε υψηλές τιμές στις 20/08/2020

και ενώ υπήρχαν ακόμα ενεργές εστίες φωτιάς. Στη

συνέχεια οι τιμές που μετρήθηκαν ήταν σε χαμηλά

επίπεδα και συγκεκριμένα χαμηλότερες από αυτές

που ανιχνεύονται στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά τη διάρ-

κεια της συζήτησης, αφού επισήμανε ότι τα αποτελέ-

σματα του πορίσματος είναι καθησυχαστικά, τόνισε

ότι στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι η  καλύτερη

προάσπιση της δημόσιας υγείας.

To πόρισμα του Παρατηρητηρίου της 

Περιφέρειας Αττικής για τους ρύπους
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες, 

αυτή την εβδομάδα θ' αναφερθούμε στο αναβληθέν

αρχικώς Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) κεκλεισμένων των

θυρών και πραγματοποιηθέν εν τέλει δια τηλεδιάσκε-

ψης την Τετάρτη 23-9. Κατόπιν παρέμβασης με απο-

στολή mail του δημοτικού συμβούλου και

αντιπροέδρου του Δ.Σ. κου Πέτροβιτς από το προηγού-

μενο Σάββατο, εξηγώντας τους λόγους για τους οποί-

ους δεν έπρεπε να διεξαχθεί δια ζώσης, ευτυχώς

εισακούστηκε και ορθώς διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα ήταν 30 τον αριθμό και διήρκεσε σχεδόν 7

ώρες.

Σχετικά με τα θέματα προ ημερησίας που ετέθησαν

από τον αρχηγό μας, Δ.Δαβάκη, σταχυολογούμε τα

σημαντικότερα:

― Η σκανδαλώδης σύμβαση των ηλεκτρικών αυτοκι-

νήτων με το σύστημα car sharing (μίσθωση)

― Οι πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες των τοπικών

συμβουλίων.

― Η περαιτέρω μείωση ή διακονονισμός για τα τέλη

των συνεπών επαγγελματιών στον δήμο.

― Το ακανθώδες πρόβλημα, εν μέσω πανδημίας, του

πλημμελούς καθαρισμού των σχολείων την στιγμή μά-

λιστα που σημειώνονται δυστυχώς κρούσματα και σε

σχολικά τμήματα της περιοχής μας.

Οι απαντήσεις του δημάρχου λίγο έως πολύ αναμενό-

μενες:

― Η  δαπάνη είναι χαμηλή, υποστήριξε, για την μί-

σθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και γι' αυτό θα κινηθεί

δικαστικώς εναντίον των κακοηθών δημοσιευμάτων,

που λένε το αντίθετο.

― Για τις αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων και

τις μειώσεις των τελών παραδέχτηκε ότι έχουμε δί-

καιο, αλλά μάλλον δεν μπορεί να γίνει κάτι.

― Ως απάντηση στο θέμα των σχολείων διάβασε mail

που είχε κοινοποιηθεί εκ μέρους της Ένωσης Γονέων.

Από άλλες απαντήσεις που έδωσε στα προ ημερησίας

αναφέρουμε την τοποθέτησή του για το χρονίζον ζή-

τημα της παραλίας στο Καβούρι, σχετικά με τους αγω-

γούς που πλυμμηρίζουν σχεδόν καθημερινά.

Ακούσαμε λοιπόν, ότι το θέμα προκύπτει επειδή έχει
μπλοκαριστεί η απόληξη των αγωγών ομβρίων από

"νεκρά ζώα και άμμο"!

Από τα της ημερησίας στεκόμαστε στον Κανονισμό

Πρασίνου, ο οποίος έχει "διορθωθεί" τουλάχιστον

πέντε φορές, μα και πάλι δεν αντιμετωπίζει τα σχε-

τικά, όπως πρέπει. Εμείς είχαμε καταθέσει προτάσεις

οι οποίες όμως δεν συμπεριελήφθησαν εξ ολοκλή-

ρου, όπως έγινε με αυτές άλλης παράταξης. Επομέ-

νως, δεν καταφέρνει να επιλύσει πλήρως τα

προβλήματα. Επί παραδείγματι:

l Το να παρίσταται υπάλληλος της Υ.Δομ (Υπηρεσία

Δόμησης) προκειμένου να εποπτεύει τις κοπές δεν-

τρων εντός οικοπέδων, βασει της αδείας μικρής κλί-

μακας και σε εύλογο χρονικό διάστημα, δέκα

ημερών.

l Αντί της τοποθέτησης σκαφών για τα κλαδέματα,

επιφέρουσες μεγάλο κόστος (προμήθεια-αγορά) και

καταλαμβάνουσες αρκετό από τον ελεύθερο χώρο,

χρήση ή και αγορά κομποστοποιητών ή ακόμη ενοι-

κίαση μεγάλου μετακινούμενου λειοτεμαχιστή, που θα

συμπίπτει με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα αποκομιδής

κλαδεμάτων ανά περιοχή.

Αυτός ο κανονισμός είναι μια καλή αλλά ολίγη αρχή.

Στο θέμα "τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με χαρα-

κτηρισμό κοινόχρηστων χώρων-αθλητικών εγκαταστά-

σεων ΔΕ Βούλας" ήδη από την εισαγωγική του ομιλία

ο δήμαρχος, μας είχε κατηγορήσει πως οι ενέργειές

μας δεν εχουν καμιά ουσία και ανήκουν στην “σφαίρα

εντυπωσιασμού”. Η τοποθέτηση του αρχηγού μας, Δ.

Δαβάκη ήταν ότι: Το Μπενάκειο εποπτεύεται από το

Υπουργείο, επίσης λειτουργεί ως κοινοφελές ίδρυμα,

δεν υπάρχει έγκριση για πώληση από τον ασκούντα

την εποπτεία και η εκποίηση ακινήτων γίνεται προς

επίτευξη κάποιου σκοπού που να συνάδει με τους

στόχους του ιδρύματος. Συμπλήρωσε δε, πως εμείς

ως αντιπολίτευση έχουμε διαφορετική τοποθέτηση και

αντιμετώπιση του θέματος, γεγονός που δεν επιδέχε-

ται αμφισβητησης. Πώς λοιπόν, θα πηγαίναμε στο γρα-

φείο του να του καταθέσουμε τα έγγραφα; Και όμως,

ο δήμαρχος μιλώντας υποτιμητικά και απαξιωτικά στο

πρόσωπο του Δ. Δαβάκη προσπάθησε να μειώσει όλες

τις ενέργειές του σχετικά με την παραχώρηση της Α'

πλαζ Βούλας και την τροποποίηση του ρυμοτομικού.

Ετσι ο αρχηγός μας απαντώντας επί προσωπικού και επι-

χειρηματολογωντας συγχρόνως απέδειξε το κενόν των

ενεργειών εκ μέρους της διοίκησης καθώς όλα τα προηγού-

μενα χρόνια αρχής γενομένης από το 2014, οπόταν ανέ-

λαβε, ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΣΟ  δεν είχε εγγραφεί για προθεση

απαλλοτρίωσης. Μαλιστα αντέκρουσε την πεποίθηση του

δημάρχου ότι “η καταγγελία θα πάει για προσάμμα” απαν-

τώντας πως εμείς δεν θέλουμε αυτή την επιτυχία γιατί δεν

εχει γυρισμό... Ας μας πει, ποιά είναι η αναγκαιότητα στο

να προκαταλάβει την γνώμη των κρατικων φορέων και των

ελεγκτών νομιμότητας;

Ενημερώνουμε ότι δεν συμμετείχαμε στη διαδικασία επιλο-

γής για την κατάρτιση  Επιτροπής Ισότητας των Φύλων γιατί

έτσι όπως ετέθη από την διοίκηση, ο χαρακτήρας αυτής είναι

μόνο διεκπαιρεωτικός κι όχι ουσιαστικός Δηλαδή, επειδή το

επιβάλλει ο νόμος του “Καλλικράτη”.

Ερχόμαστε τώρα στα παράδοξα  των κοπών των δέν-

τρων που υπήρχαν στην ημερήσια διάταξη. Αφού δια-

βασε ο δήμαρχος επιστολή δημότη, όπως είχε

κοινοποιηθεί και χαρακτηρίζοντας τους υπερασπιστές

του πρασίνου ως "συμμαχία της αρλούμπας" το δε πε-

ριεχόμενο αυτής "ανοησίες", απέσυρε το θέμα περί

κοπής στην Θησέως, Βάρκιζα καθώς το ξερό που απει-

κονίζετο δεν υπήρχε πλέον!

Επισης απέσυρε το θέμα κοπής οκτώ τουλάχιστον

δέντρων, στον πεζόδρομο υπό διαμόρφωση γιατί προ-

έκυψαν νέα σχέδια (πότε;) και θα παραμείνουν.

Αυτό που μάλλον δεν θα παραμείνει, εκτος αν αιτη-

θούμε όλοι μαζί το αντίθετο, είναι το υγιέστατο κυπα-

ρίσσι στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ του ΔΑΚ

Βουλιαγμένης. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε (δεν

υπήρχε όμως στην εισήγηση του αντιδημάρχου ΤΥ) ότι

υπάρχει πρόθεση να φτιαχτεί και άλλο γήπεδο μπά-

σκετ, πού;.... Επιπροσθέτως, δεν υπήρχε κάποιο σχε-

τικό σχέδιο. Στην πρότασή του κ.Πέτροβιτς να

φτιαχτούν μπασκέτες μονές, αντικρυστά και κατα

μήκος για να σωθεί το υγιέστατο δέντρο, φοβόμαστε

πως τα ώτα δεν είναι ευήκοα.

Συνεχίζουμε να είμαστε υπερασπιστές του πρασίνου

κ κυρίως του ορθού κ δικαίου.

Παρακαλούμε και πάλι για την τήρηση των μέτρων.

Κουράγιο κ Δύναμη.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα

δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης 

Το κλείσιμο σχολείου 
λόγω covid-19

είναι αρμοδιότητα
της εκπαίδευσης με νεα

τροπολογία

Έγγραφο με την ένδειξη του κατεπείγοντος απέ-

στειλε στους Δήμους το Υπουργείο Εσωτερικών  με

θέμα την “Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων

λόγω COVID-19”, στο οποίο σημειώνουν οι υπογρά-

φοντες, Π.Θεοδωρικάκος και Θ.Λιβάνιος, ότι δεν

είναι αρμοδιότητα ούτε των Δημάρχων ούτε των

Αντιπεριφερειαρχών να αναστέλλουν τη λειτουργία

σχολείων λόγω κορωνοϊού.

«Ειδικά για τις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας

λόγω κορωνοϊού, διατάξεις που αποδίδουν αρμοδιό-

τητα στους δημάρχους ή στους αντιπεριφερειάρχες,

δεν εφαρμόζονται» (αρ. 57759/12.9.2020).

Με νέα όμως τροπολογία (15.9.20) «η απόφάση για

την προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων ή

σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών και για

τη διάρκεια αυτής, λαμβάνεται από τον οικείο Διευ-

θυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης μετά από γνώμη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας

ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά απο γνώμη

του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ-

ριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας».

Τα μέτρα καθορίζονται από

την Επιτροπή Προστασίας

της Δημόσιας Υγείας 

Με αφορμή σχόλια που διατυπώθηκαν στο δημόσιο διά-

λογο, από το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι ο

προσδιορισμός των ομάδων αυξημένου κινδύνου για τον

κορωνοϊό και όλες οι αποφάσεις του ΥΠΕΣ (εγκύκλιοι

κ.λπ.) καθορίζονται από τις εισηγήσεις της Επιτροπής

Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του COVID-19,

του Υπουργείου Υγείας.

Με βάση τις εισηγήσεις της εν λόγω Επιτροπής καθορί-

ζονται στην με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/ 126/16316, της

20ης Σεπτεμβρίου 2020, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-

τερικών, οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για λοιμώξεις από

τον Covid-19.



18 ΣΕΛΙΔΑ - 26  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020                                                                                                                                                                                            ΕΒΔΟΜΗ

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com

Ο Δήμος Ύδρας διακηρύττει ότι την
9η του μηνός  Οκτωβρίου του έτους
2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
15:00 (λήξη υποβολής των προσφο-
ρών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχ-
θεί ανοικτός ηλεκτρονικός
διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του
έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑ-
ΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ, Δ.
ΥΔΡΑΣ». Η οικονομική προσφορά
των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί
και θα υποβληθεί με το σύστημα προ-
σφοράς των επιμέρους ποσοστών
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95
παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με
έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης.
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου
είναι: 0011361657 και ο Κωδικός
CPV είναι: (45233260-9) - Κατα-
σκευαστικές εργασίες για πεζο-
δρόμους.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλου-
θες κατηγορίες εργασιών: α) κατη-
γορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με
προϋπολογισμό  39.044,90 (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ&ΟΕ) β) κατηγορία
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό
97.059,61 (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ&ΟΕ) 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρα-
τούμενων εργασιών του έργου, με
βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρη-
σης 117/2018  από το ΤΜΗΜΑ
TEXΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΝΗΣΙΩ-
ΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ανέρχεται
στο ποσό των 161.935,48 ΕΥΡΩ
(χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των
200.800,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώ-
σεων κ.λ.π.) στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.ydra.gov.gr.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1
(ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν.
4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την υπο-
βολή προσφοράς. Σε περίπτωση που
η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νο-
μική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός
και μοναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (πχ κοινοπραξία)

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρ-
θρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχε-
ται στο ποσό των 3.238.70 ευρώ. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι, κατ’
ελάχιστον, έξι (6) μήνες από την ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής των προσφορών.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.qov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος έως την 9/10/2020
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
που θα συμπληρωθεί από τους δια-
γωνιζόμενους, παράγεται από την
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υπο-
συστήματος.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου
είναι έξι (6) μήνες από την  ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως και
την 2/10/2020 και απαντώνται αντί-
στοιχα στο δικτυακό τόπο του δια-
γωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγ-
χρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
και συγκεκριμένα από την ΣΑ
082/1. (ΣΑΕ 2017ΣΕ08210000).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Ύδρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΜΕΤΡΟ 19
«Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγ-
χρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Ύδρα, 21/9/2020
Αριθμ. Πρωτ. 3362

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ της πράξης:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ, Δ. ΥΔΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

Διευκρινίσεις 

για την

εξ αποστάσεως

εργασία
Διευκρινίσεις για την εξ

αποστάσεως παροχή εργα-

σίας στις Δημόσιες Υπηρε-

σίες εντός της περιφέρειας

Αττικής εξέδωσε ο Π.Θεο-

δωρικάκος, με νεότερη Εγ-

κύκλιό του.

Όπως αναφέρει λοιπόν, κα-

τόπιν διαφόρων ερωτημά-

των, διευκρινίζονται εκ

νέου τα εξής:

«Προς αντιμετώπιση της

διασποράς του κορωνοϊού

και βάσει των πρόσφατων

επιδημιολογικών δεδομέ-

νων, για τις υπηρεσίες που

εδρεύουν εντός της Περι-

φέρειας Αττικής η παροχή

εξ αποστάσεως εργασίας

σε ποσοστό 40% επί του

συνόλου των πραγματικά

υπηρετούντων και προσερ-

χόμενων υπαλλήλων σε

κάθε φορέα είναι υποχρεω-

τική για τους Φορείς τουλά-

χιστον έως την 4η

Οκτωβρίου 2020 ανεξαρτή-

τως άλλων προϋποθέσεων.

Για το λόγο αυτό οι αρμό-

διες Διευθύνσεις Προσωπι-

κού καλούνται να προβούν

αμελλητί στον σχετικό προ-

γραμματισμό εργασιών των

υπαλλήλων του φορέα

τους. Για τον ως άνω υπο-

λογισμό θα ληφθούν υπόψη

μόνο οι υπάλληλοι που δύ-

νανται να παρέχουν εξ απο-

στάσεως εργασία λόγω της

φύσης των καθηκόντων

τους και επί των υπαλλή-

λων αυτών θα εξαχθεί το

40% που θα παρέχει εξ

αποστάσεως εργασία».

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. 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  22-09-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  126/2020  απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας
με θέμα: «Γνωμοδότηση  αναφορικά
με την κυκλοφοριακή μελέτη επί της
οδού ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ, για την
εκτέλεση εργασιών του έργου: “Απο-
στράγγιση του ανατολικού τμήματος
πόλεως Κορωπίου” και έγκριση ως
προς το σκέλος της που αφορά στην
προσωρινή αλλαγή  κατεύθυνσης της
οδού Γ. Κουλοχέρη».
Στο Κορωπί στις 22   Σεπτεμβρίου  του
έτους  2020  κατά την 17η  Τακτική
Συνεδρίαση  του,  τα Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί υπέρ της  έγκρισης της

κυκλοφοριακής μελέτης επί της οδού
Σπύρου Δάβαρη και   την προσωρινή
αλλαγή κατεύθυνσης της οδού Γ.
Κουλοχέρη, για την  εκτέλεση των ερ-
γασιών του έργου «Αποστράγγιση
Ανατολικού τμήματος πόλεως Κορω-
πίου», για  χρονικό διάστημα  τεσσά-
ρων (4) μηνών από την έγκριση της
σχετικής άδειας από το αρμόδιο
τμήμα της τροχαίας.
Στην παρούσα φάση των εργασιών,
πρόκειται να κατασκευαστεί το τμήμα
του αγωγού που θα ενώσει τον
αγωγό, που κατασκευάζεται επί της
οδού ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ, με τον ήδη
κατασκευασμένο αγωγό επί της οδού
ΑΝΤ. ΚΙΟΥΣΗ.
Για σύνδεση του υπό κατασκευή
αγωγού με τον υπάρχοντα αγωγό
επί της οδού ΑΝΤ. ΚΙΟΥΣΗ, θα πρέ-
πει να κλείσει η κυκλοφορία όλων
των οχημάτων επί της οδού ΣΠΥ-
ΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ, από το ύψος του
κλάδου που ενώνει την Λ.ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, με την οδό ΔΑΒΑΡΗ,
(πλησίον του προαστιακού σταθμού
Κορωπίου), μέχρι και τον κυκλικό
κόμβο, ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ -
ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΡΙΕ-
ΜΑΔΗ και στα δυο ρεύματα
κυκλοφορίας.
Επειδή το όρυγμα για την κατα-
σκευή του αγωγού θα έχει βάθος
7,5 μέτρα, και πλάτος 6,0 μέτρα,
ενώ στο σημείο όμως της σύνδεσης
αυτής θα γίνει και δεύτερος αγωγός
άρα το πλάτος του ορύγματος θα
είναι δέκα μέτρα (10 μέτρα), για τις
ανάγκες του έργου στην παρούσα
φάση απαιτείται η διακοπή της κυ-
κλοφορίας των οχημάτων επί της
οδού ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ, από το
ύψος του κλάδου που ενώνει την
Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, με την οδό
ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ, (πλησίον του
προαστιακού σταθμού Κορωπίου),
μέχρι και τον κυκλικό κόμβο, ΠΑ-
ΛΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ -ΣΠΥΡΟΥ
ΔΑΒΑΡΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΡΙΕΜΑΔΗ και

στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, με
εξαίρεση τα οχήματα του εργοτα-
ξίου και των περιοίκων.
Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας
επί της οδού ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ, η
εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημά-
των θα γίνεται ως εξής:
1) Από την περιοχή του προαστιακού
ΚΟΡΩΠΙΟΥ, με κίνηση οχημάτων από
Προαστιακό προς ΚΟΡΩΠΙ τα οχή-
ματα θα στρίβουν αριστερά στον
κλάδο που ενώνει την ΣΠΥΡΟΥ ΔΑ-
ΒΑΡΗ με την Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, στη
συνέχεια θα στρίβουν δεξιά προς την
Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, στην συνέχεια θα
στρίβουν δεξιά στην Κορωπίου-Αερο-
δρομίου, και στην συνέχεια θα στρί-
βουν δεξιά στην Περιφερειακή οδό ή
ευθεία στην οδό Αγ. Αναργύρων. Η
Οδική σήμανση που απαιτείται για την
παρούσα παράκαμψη  φαίνεται στο
ΣΧΕΔΙΟ Νο: 3, 4 και 5.
2) Από την Παιανία για το Κορωπί,
στον κλάδο που ενώνει την ΣΠΥΡΟΥ
ΔΑΒΑΡΗ με την Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ η
κίνηση των οχημάτων θα γίνεται ευθεία
προς ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, στην συνέχεια
θα στρίβουν δεξιά στην Κορωπίου -Αε-
ροδρομίου, και στην συνέχεια θα στρί-
βουν δεξιά στην Περιφερειακή οδό ή
ευθεία στην οδό Αγ. Αναργύρων. Η κί-
νηση των οχημάτων από Παιανία προς
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ η κίνηση θα
γίνεται κανονικά όπως και σήμερα.Η
Οδική σήμανση που απαιτείται για την
παρούσα παράκαμψη  φαίνεται στο
ΣΧΕΔΙΟ Νο: 3, 4 και 5.
3) Από τον κυκλικό κόμβο: ΠΑΛΑΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ -ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ-
ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΡΙΕΜΑΔΗ, προς ΠΡΟ-
ΑΣΤΙΑΚΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ και ΠΑΙΑΝΙΑ, η
κίνηση θα γίνεται δεξιά προς την πα-
λαιά περιφερειακή οδό, στην συνέ-
χεια αριστερά προς την ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, στη συνέχεια αρι-
στερά στην Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΙΥ, και
στην συνέχεια ευθεία για την ΠΑΙ-
ΑΝΙΑ και αριστερά στον κλάδο που
ενώνει την Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ με την
οδό ΣΠ. ΔΑΒΑΡΗ για τον ΠΡΟ-
ΑΣΤΙΑΚΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ. Η Οδική σή-
μανση που απαιτείται για την
παρούσα παράκαμψη  φαίνεται στο
ΣΧΕΔΙΟ Νο: 6, 5 και 4. Οι οδικοί κόμ-
βοι επί των οποίων απαιτείται να γίνει
οδική σήμανση, απεικονίζονται σε
σχέδιο της Google Earth και φαίνονται
στο σχέδιο Νο:1. Οι οδικοί κόμβοι επί
των οποίων απαιτείται να γίνει οδική
σήμανση, καθώς και οι αντίστοιχες
παρακάμψεις που περιγράφονται πα-
ραπάνω, απεικονίζονται σε σχέδιο
της Google Earth και φαίνονται στο
σχέδιο Νο:2.
Δεν θα διακοπεί η πρόσβαση στους
παρόδιους, και στις παρακείμενες
δραστηριότητες οι οποίοι και θα εξυ-
πηρετούνται κανονικά.
Από την οδό ΣΠ. ΔΑΒΑΡΗ, όπου θα
γίνονται οι εργασίες διέρχεται και φυ-
σικά  επηρεάζεται η λεωφορειακή
γραμμή, η οποία και θα πρέπει να τρο-

ποποιηθεί αρμοδίως.
Η περιοχή των έργων, η εκτροπή της
κυκλοφορίας των οχημάτων και τα
προστατευτικά μέσα που απαιτούνται
λόγω των έργων, αναφέρονται στα
σχέδια από το Νο:1 μέχρι και το Νο:6
που επισυνάπτονται.
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου θα πρέπει να καταβληθεί κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε τα έργα να
τελειώσουν το γρηγορότερο δυνατό,
χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα
στην κυκλοφορία πεζών και οχημά-
των. 
Επίσης δεν θα γίνεται διακοπή της

κυκλοφορίας πέραν του απαραίτητα
απαιτούμενου χρόνου για τις ανάγκες
του έργου και μετά το τέλος των ερ-
γασιών θα παραδοθεί κανονικά στην
κυκλοφορία.
Η οδική σήμανση που απαιτείται να
γίνει για την κατασκευή του έργου
θα είναι σύμφωνα με: 
• Την ισχύουσα Υπουργική Από-
φαση για την σήμανση εκτελουμέ-
νων οδικών έργων εντός και εκτός
κατοικημένων περιοχών ως ελάχι-
στα όρια (ΦΕΚ Β΄946/9-7-2203).
• Τις τεχνικές οδηγίες κατακόρυφης
σήμανσης τυπικού οδικού δικτύου
1992 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
• Τα σχέδια κατασκευής για τις πι-
νακίδες σήμανσης οδών Νοέμβριος
1974. 
• Το Ν. 2696/23-3-1999 περί κυρώ-
σεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας : “ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙ-
ΚΤΥΟ”.
Τέλος θα ληφθούν όλα τα αναγκαία
και ενδεικνυόμενα μέτρα και προφυ-
λάξεις ώστε να διασφαλισθεί με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο η ασφαλή κυ-
κλοφορία πεζών και οχημάτων στη
περιοχή του έργου. 
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργα-
σιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη
σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία
των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζε-
ται στα συνημμένα σχέδια.
Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα εκτε-
λούνται για χρονικό διάστημα τεσσά-
ρων (4) μηνών.
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονι-
στικού χαρακτήρα και θα διέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφα-
σης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμ-
φωνα με την διαδικασία που προβλέ-
πεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της  μαζί με τα συνημμένα σχέδια
βρίσκεται  αναρτημένη στο Δημοτικό
(Κατάστημα Βασ. Κων/νου 47) για την
ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης
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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»

ΕΝΦΙΑ: Μπορεί να καταβληθεί

και ο Σεπτέμβρης τον 

Οκτώβριο, χωρίς επιβάρυνση

Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών δί-

νεται η δυνατότητα στους υπόχρεους να καταβάλουν

την πρώτη από τις έξι μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ έως

τις 30 Σεπτεμβρίου, ή να καταβάλουν τις πρώτες δύο δό-

σεις του ΕΝΦΙΑ (Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου) μέχρι τις

30 Οκτωβρίου, χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, τα εκ-

καθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ θα ξεκινήσουν να αναρτών-

ται από τις 25 Σεπτεμβρίου.

Νέα εγκύκλιος για 

τα Δημοτικά Συμβούλια

Με συνοπτική Εγκύκλιο το Υπουργείο Εσωτερικών  δι-

ευκρινίζει  ότι κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των

μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορω-

νοϊού τα συλλογικά όργανα των Δήμων (Δημοτικό Συμ-

βούλιο, Οικονομική Επιτροπή,Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Συμβούλια Κοινότη-

τας), συνεδριάζουν

- είτε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών,

- είτε μέσω τηλεδιάσκεψης,

- είτε δια περιφοράς.

Σε ό,τι αφορά τη δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών

συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, κρίνεται σκόπιμο

να διευκρινιστεί ότι αυτή λαμβάνει χώρα υπό την επιφύ-

λαξη τυχόν ειδικότερων υγειονομικών μέτρων αναφο-

ρικά με τις συναθροίσεις σε δημόσιους κλειστούς

χώρους». (60249/22.9.2020 Εγκύκλιος).

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος με αίσθημα ευθύνης απέ-

ναντι στους μαθητές των σχολείων, προχώρησε στην το-

ποθέτηση 37 φορητών συσκευών αντισηψίας αέρος και

6 οροφής  σε τάξεις των σχολείων του Δήμου μας, όπου

το εμβαδόν είναι μικρό ή δεν υπάρχει σωστός εξαερι-

σμός. 

Εξασφαλίζεται πιο καθαρή ατμόσφαιρα απαλλαγμένη

από μικρόβια, για μαθητές και εκπαιδευτικούς με τα νέα

Συστήματα Συνεχούς Αντισηψίας Αέρος, τα οποία:

● Χρησιμοποιούν την τεχνολογία λαμπτήρων υπεριώ-

δους ακτινοβολίας UV-C (253,7nm).

● Παρέχουν πλήρη κάλυψη σε χώρους έως 100m2.

● Παράγουν 400 κυβικά / ώρα  αέρα καθαρού και απαλ-

λαγμένου από αερομεταφερόμενα βακτήρια και ιούς.

● Περιορίζουν την μετάδοση των ιογενών και βακτηρια-

κών λοιμώξεων, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. 

Με συνέπεια, ευθύνη και απόλυτη ασφάλεια για τα παι-

διά και την κοινωνία. Στοχεύουμε μαζί στην εξασφάλιση

καλύτερων συνθηκών της καθημερινότητας και στην

προάσπιση της δημόσιας υγείας. 

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: 6ΕΕΣΟΕΙΜ_4ΣΚ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥ-
ΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ
ΓΙΑ 2 + 1 ΕΤΗ”
Ημ/νια: 24/09/2020
Αρ. Πρωτ. 3265

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης &
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανα-
κοινώνει ότι προκηρύσσεται διε-
θνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός
για τη: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ 2 + 1 ΕΤΟΣ», με κριτήριο
κατακύρωσης τη πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας τιμής.
Προϋπολογισμός μελέτης (για δύο
έτη): 1.140.000,00 €
Φ.Π.Α   24 %:   273.600,00 €
Σύνολο: 1.413.600,00 €
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό,
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγημένη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψη-
φιακής υπογραφής και να έχουν εγ-
γραφεί στο Εθνικό Σύστημα

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
Ημερομηνία ανάρτησης της προκή-
ρυξης στην διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ: 24-
09-2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 99017.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών είναι η 30-10-2020 και
ώρα 20:00.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό (για 2+1 έτη) ορίζεται το ποσό
των: 22.800,00 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φο-
ρείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλ-
λουν προσφορά, όπως αυτή
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ πρωτ.
3200 / 19-09-2020 διακήρυξης.
Οι προσφορές ισχύουν και δε-
σμεύουν τον προμηθευτή για χρο-
νικό διάστημα εννέα (9) μηνών το
οποίο υπολογίζεται από την επο-
μένη της καταληκτικής ημερομη-
νίας ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών στο σύστημα. Προ-
σφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μι-
κρότερο του ανωτέρω, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ,
www.deyalavreotikis.gr.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να απευθύνονται στην
Τεχνική Υπηρεσία της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ, (Ερμού 28 & Κ. Πλει-
ώνη), τηλ. 22920 26570, Ανδρεάδης
Ιωάννης τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης διακήρυξης στον ελληνικό
τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυ-

ρεωτικής
Λουκάς Δημήτριος
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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

Η βρουκέλλωση, γνωστή επίσης και ως
μελιταίος πυρετός ή πυρετός της Μάλ
τας, πυρετός της Μεσογείου, κυματοει
δής πυρετός, πυρετός του Γιβραλτάρ,
νόσος του Bang (στα βοοειδή), ή επιδιδυ
μίτις των κριών, είναι μια από τις περισ
σότερο διαδεδομένες
ζωοανθρωπονόσους σ' ολόκληρο τον
κόσμο και ιδιαίτερα στη ευρύτερη πε
ριοχή της Μεσογείου και οφείλεται σε μι
κρόβια που ονομάζονται Βρουκέλλες
(Brucellae).

2. ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Οι βρουκέλλες είναι μικρά, ωοειδή, αρ
νητικά κατά Gram μικρόβια και αποτε
λούν μια ιδιαίτερη ομάδα μικροβίων με
δικά τους κοινά χαρακτηριστικά. 
Όλες οι βρουκέλλες είναι παθογόνες για
τα ζώα και τον άνθρωπο. ΤΥπάρχουν διά
φορα είδη των βρουκελλών που είναι
υπεύθυνα για τη μόλυνση των ζώων και
του ανθρώπου, κυριότερη όμως είναι η
Br. Melitensis υπεύθυνη για την προ
σβολή του ανθρώπου.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ:
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Πηγή μόλυνσης για τον άνθρωπο είναι
τα μολυσμένα ζώα.

Η μετάδοση στον άνθρωπο μπορεί να
γίνει άμεσα ή έμμεσα.
Η άμεση μετάδοση της αρρώστιας γίνε
ται με την επαφή κατά το άρμεγμα, τους
τοκετούς ή τη σφαγή και την επεξεργασία

των προϊόντων των μολυσμένων ζώων.
Ακόμα, μπορεί να γίνει κατά τους εμβο
λιασμούς των ζώων με ζωντανά εμβόλια
και κατά τους χειρισμούς των καλλιερ
γειών των βρουκελλών στα Εργαστήρια.
Η έμμεση μετάδοση της αρρώστιας γίνε
ται με την κατανάλωση μολυσμένων τρο
φίμων, κυρίως γαλακτοκομικών
προϊόντων που προέρχονται από μολυ
σμένα ζώα και δεν υποβλήθηκαν σε επε
ξεργασία εξυγίανσης, όπως ο βρασμός, η
παστερίωση και η σωστή ωρίμανση των
προϊόντων ωρίμανσης (τυρί).
Από τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργά
νωσης Υγείας (ΠΟΥ), προκύπτει ότι κάθε
χρόνο εκδηλώνονται παγκόσμια 500.000
νέα κρούσματα βρουκέλλωσης στον άν
θρωπο.
Η βρουκέλλωση σε ποσοστό πάνω από
το 85% των περιστατικών μεταδίδεται
στον άνθρωπο με τον άμεσο τρόπο, γι
αυτό και η αρρώστια χαρακτηρίζεται ως
επαγγελματική ζωοανθρωπονόσος. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Τα πρώτα συμπτώματα της αρρώστιας
στον άνθρωπο παρουσιάζονται συνήθως
1  3 εβδομάδες μετά τη μόλυνση, ενώ σε
μερικές περιπτώσεις μπορεί να εμφανι
στούν και μετά την πάροδο πολλών
εβδομάδων ή και μηνών.
Τα συμπτώματα του μελιταίου πυρετού
στον άνθρωπο είναι ποικίλα, δεν είναι
καθόλου τυπικά και αρχίζουν απότομα ή
ύπουλα.
Η αρρώστια μπορεί να έχει οξεία ή χρό

νια διαδρομή.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η βρου
κέλλωση εμφανίζεται με την οξεία
μορφή, κατά την οποία παρατηρείται με
γάλη κατάπτωση και εξασθένηση, ψηλός
πυρετός κυρίως το απόγευμα ή το
βράδυ, ρίγη και άφθονες νυχτερινές εφι
δρώσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ο
πυρετός πέφτει για να ξαναεμφανιστεί
το επόμενο απόγευμα. Σε γενικές γραμ
μές δεν μταδίδεται από άνθρωπο σε άν
θρωπο. 

Χιλιάδες άτομα στη βορειοδυτική Κίνα
βγήκαν θετικά σε ασθένεια που προκα
λείται από βακτηριακή μόλυνση, όπως
ανακοίνωσαν οι αρχές την προηγούμενη
εβδομάδα. Το ξέσπασμα της ασθένειας
οφείλεται σε διαρροή σε βιοφαρμακευ
τική εταιρεία τη χρονιά που μας πέρασε.
Η έξαρση προκλήθηκε από μια διαρροή
στο εργοστάσιο βιολογικών φαρμάκων
Zhongmy Lanzhou, πριν ένα χρόνο, όπως
ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της πόλης
Λανζού που παρουσιάστηκαν τα κρού
σματα. Το εργοστάσιο παρήγαγε εμβόλια
βρουκέλλωσης για ζώα, αλλά λόγω κακής
απολύμανσης, ότι εξοντώνονταν όλα τα
βακτήρια στα αέρια απορρίμματα του
εργοστασίου. Τα μολυσμένα αέρια σχη
μάτισαν αερολύματα που περιλάμβαναν
τα βακτήρια, και τα οποία διέρρευσαν
στον αέρα, από τον οποίο και μεταφέρ
θηκαν στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικής Έρευ
νας του Λανζού, όπου και ξέσπασε η
ασθένεια.

Bρουκέλωση (μελιταίος πυρετός)
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. . . γ ια την υγειά μας

Είναι ευρέως γνωστό πως η πανδημία του COVID‐19

και τα μέτρα που ελήφθησαν έχουν καταλυτική επί-

δραση σ’ όλη την ανθρωπότητα. Ωστόσο, θα ήθελα να

σταθώ σε μια από τις λιγότερες προβεβλημένες συ-

νέπειες, η οποία όμως κάθε άλλο παρά ήσσονος ση-

μασίας είναι. Θα ήθελα, λοιπόν, να υπενθυμίσω την

έντονη ενασχόληση του γενικού πληθυσμού με την

τροφή και το σώμα, ως αντίδραση στο φόβο της παν-

δημίας και του lockdown. 

Το μέτρο της κοινωνικής απομόνωσης και απόστασης

ενίσχυσε και συντέλεσε στην ραγδαία αύξηση της

συμμετοχής των εφήβων σε πλατφόρμες κοινωνικής

δικτύωσης, όπως το Instagram και το Tik-Tok. Αυτό

είχε ως συνέπεια να αυξηθεί η σωματική έκθεση, οι

πρακτικές ακραίου περιορισμού τροφής, έντονης

άσκησης και υπερφαγικών επεισοδίων. Επιπλέον, οι

βιντεοκλήσεις αντικατέστησαν την προσωπική, δια

ζώσης επαφή και έτσι ο συνεχής και ενδελεχής έλεγ-

χος του προσώπου και του σώματος εντατικοποι-

ήθηκε. Το άγχος, ο φόβος, η ανασφάλεια και η

κοινωνική αποστασιοποίηση επηρέασαν άρδην τις

διατροφικές συμπεριφορές εφήβων και ενήλικων,

ενώ η δυσαρέσκεια γύρω από την εικόνα σώματος

χτύπησε «κόκκινο».

Αύξηση κρουσμάτων στον γενικό 

πληθυσμό, υποτροπές σε νοσούντες

Η επιστημονική κοινότητα έχει θορυβηθεί και «κρούει

τον κώδωνα», καθώς τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι

η τρέχουσα πανδημία αυξάνει τον κίνδυνο να νοσήσει

κάποιος από διατροφική διαταραχή ή και να επιδεινω-

θούν τα συμπτώματα σε ασθενείς που είναι σε ανάρ-

ρωση. Αναμένουμε λοιπόν, ακόμη μεγαλύτερη

αύξηση των κρουσμάτων και υποτροπές σε άτομα που

νοσούν, παγκοσμίως. Ποιοι είναι όμως εκείνοι οι πα-

ράγοντες που μπορούν εν δυνάμει να ενεργοποι-

ήσουν  και να πυροδοτήσουν την έξαρση της νόσου

στο γενικό πληθυσμό;

1. Περιορισμός των καθημερινών δραστη-

ριοτήτων και κινήσεων

Γενικός πληθυσμός

Η ανατροπή της καθημερινότητας και η ελευθέρια κι-

νήσεων επιδείνωσαν τον ανθρώπινο βιορυθμό, πρω-

τίστως σε ό,τι σχετίζεται με τα γεύματα και τις δια-

τροφικές επιλογές. Η έλλειψη διαχωρισμού ανάμεσα

σε μέρα - νύχτα, δουλειά - σχολείο - σπίτι προκάλεσε

μια δομική ανατροπή, η οποία οδήγησε σε αύξηση του

περιορισμού της τροφής, αλλά ταυτόχρονα και αύ-

ξηση των υπερφαγικών επεισοδίων. 

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα ευρήματα πρόσφα-

της έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα, η οποία διε-

ρεύνησε την διατροφική συμπεριφορά του γενικού

πληθυσμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας  (Papan-

dreou, Arija, Aretouli, Tsilidis, & Bulló,  2020). Ανάλογα

αποτελέσματα έδειξε και μια επιδημιολογική μελέτη

στην Αυστραλία, όπου το 28% του δείγματος κατέ-

γραψε αυξημένα ποσοστά περιορισμού τροφής, ενώ

το  35%  δήλωσε αυξημένα ποσοστά υπερφαγικών

επεισοδίων.

Ασθενείς με διατροφική διαταραχή

Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με ΔΔ κατέγραψαν

αύξηση συμπτωμάτων (περιορισμός, υπερφαγικά

επεισόδια), πρακτικών εκκαθάρισης (πρόκληση εμέ-

των, χρήση καθαρτικών κτλ), υπεργυμναστικη. Συγκε-

κριμένα, ο περιορισμός αυξήθηκε στο 65%, ενώ οι

υπερφαγικές κρίσεις κατά 36% και η υπεργυμναστική

κατά 48%. Αυτή η αύξηση των συμπτωμάτων είναι άρ-

ρηκτα συνδεδεμένη με το ενισχυμένο άγχος, καθώς

και με τον έντονο φόβο της αύξησης βάρους, λόγω

παρατεταμένης παραμονής στο σπίτι. Η παρουσία, δε,

στοκ μεγάλων ποσοτήτων τροφής στο σπίτι πυροδό-

τησε μια σειρά από αλυσιδωτές αντιδράσεις που χα-

ρακτηρίζονταν, είτε από έντονο περιορισμό, είτε από

απώλεια ελέγχου στην κατανάλωση τροφής.

2.Ο ρόλος των Social Media

Βάσει των πρόσφατων ερευνών, η πανδημία του

COVID-19 συσχετίζεται άμεσα με τον αυξημένο κίν-

δυνο εκδήλωσης συμπεριφορών διατροφικής διατα-

ραχής λόγω των social media, εξαιτίας του αυξημένου

βαθμού έκθεσης και προώθησης μη ωφέλιμων πρακτι-

κών διαχείρισης της τροφής και της εικόνας σώματος.

Ειδικότερα, η προώθηση της κουλτούρας της δίαιτας

και της απόκτησης του τέλειου ιδανικού λεπτού σώ-

ματος, σε συνδυασμό με την πανδημία, καθώς και η

συνεχής, καθημερινή έκθεση του κοινού (ιδιαιτέρως

εφήβων) σε όλες αυτές τις εικόνες και τα βίντεο

είχαν και έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αρ-

νητικής εικόνας σώματος, η οποία αποδεδειγμένα θε-

ωρείται παράγοντας κίνδυνου εμφάνισης

συμπτωμάτων διατροφικής διαταραχής.

3. Η αγωνία και ο φόβος μετάδοσης του

COVID‐19

Η πανδημία, παράλληλα, ενεργοποίησε υψηλοτέρα

επίπεδα άγχους και ανησυχίας σε ό,τι αφορά στην

ποιότητα της τροφής που πρέπει να καταναλωθεί, με

στόχο την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

για την αποφυγή της νόσου. Αυτό είχε ως αποτέλε-

σμα την αύξηση του υποσιτισμού, μέσω του περιορι-

σμού συγκεκριμενών διατροφικών ομάδων (π.χ.

πρωτεΐνης και γαλακτοκομικών), λόγω του φόβου μό-

λυνσης.  

Όταν η τροφή αντιμετωπίζεται ως  βασικό μέσο ή

όπλο αναχαίτισης μιας πιθανής μόλυνσης από τον ιο,

αναπόφευκτα εμφανίζονται συμπτώματα και συμπε-

ριφορές που συσχετίζονται με την ορθορεξία (μια από

τις αναγνωρισμένες διατροφικές διαταραχές).

Δρ. Μαρία Τσιάκα
Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταρα-

χών, διδάκτωρ στο Τμήμα Ψυχολογικής Ιατρικής και Ψυχια-

τρικής του Institute of Psychiatry, King’s College London.

Οικογενειακή θεραπεύτρια, εξειδικευμένη στις διατροφικές

διαταραχές. 

Συνέπειες COVID-19 στις διατροφικές συμπεριφορές
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Μέρες Ποδοσφαίρου: 

ένα παιχνίδι για όλους
στο ΚΠΙΣΝ

Από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου το Κέντρο Πολι-

τισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μεταμορ-

φώνεται σε έναν τόπο παιχνιδιού, καθώς φιλοξενεί

μια σειρά δράσεων με επίκεντρο το ποδόσφαιρο. 

Μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμ-

μετάσχουν σε προπονήσεις και αγώνες, να μάθουν

τεχνικές με μπάλα, να πάρουν μέρος σε βιωματικά

παιχνίδια και  να απολαύσουν κινηματογραφικές ται-

νίες στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος με

θέμα -τί άλλο;- το ποδόσφαιρο. 

Τέλος, μέσα από τη συζήτηση «Αθλητισμός: Παιδί & Πο-

δόσφαιρο», οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τη σημα-

σία του ποδοσφαίρου στην ανάπτυξη των παιδιών. Το

αφιέρωμα Μέρες Ποδοσφαίρου: ένα παιχνίδι για όλους

πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά

του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

14ο Γύρος της λίμνης Ιωαννίνων

Πρωτιά του Γ.Σ. Γλυφάδας - Στίβος

με την Γκλόρια Πριβιλέτζιο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και η δεύτερη και τελευταία

ημέρα του «Ioannina Lake Run», με τη διεξαγωγή του

αγώνα των 30 χλμ., όπου συμμετείχαν 409 δρομείς.

Στους άνδρες, πρώτος ήταν ο Κωνσταντίνος Σταμού-

λης (Saucony Team) που κατέβασε εντυπωσιακά τον

χρόνο του, τερματίζοντας σε 1.40.47. Λίγα δευτερό-

λεπτα από την κατάρριψη του ρεκόρ διαδρομής στις

γυναίκες,  βρέθηκε η Γκλόρια Πριβιλέτζιο (αθλήτρια

του ΓΣ Γλυφάδας ) η οποία έκοψε πρώτη το νήμα σε

χρόνο 1.55.13.

Οι εκκινήσεις του αγώνα δρόμου των 30 χλμ. έγιναν

σταδιακά, ανά ομάδες με διαφορά 20 λεπτών σε κάθε

γκρουπ των 90 ατόμων, με τους αθλητές να φεύγουν

ανά τετράδες με διαφορά δέκα δευτερολέπτων.

Το Ioannina Lake Run θα μείνει στην ιστορία για την

επιτυχία των διοργανωτών να πραγματοποιήσουν

έναν αγώνα με απόλυτη ασφάλεια για όλους τους

συμμετέχοντες, καθώς υπήρξε απόλυτη τήρηση του

Υγειονομικού Πρωτοκόλλου από οργανωτές, εθελον-

τές, αλλά κυρίως τους δρομείς. 

"ΦροντίΖΟΥΜΕ
γιατί νοιαζόμαστε"

Ο σύλλογος Γ.Σ. Γλυφάδας συμμε-

τέχει στη δράση "ΦροντίΖΟΥΜΕ

γιατί νοιαζόμαστε" και παρέδωσε

με την Πρωταθλήτρια των 400μ

Ευαγγελία Ζυγόρη την πρώτη με-

γάλη κούτα καπακιών στην Κοινω-

νική Συνεταιριστική Επιχείρηση

"ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΑ ΑΣΤΡΑ" -

''LOOK TO THE STARS''.

Από την κινητοποίηση όλων στις

δράσεις ανακύκλωσης έχουν πετύ-

χει εξαιρετικά αποτελέσματα,

αφού πρόσφεραν σε πάνω από 15

πολίτες, αναπηρικά αμαξίδια.

Σύμφωνα με τα νέα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται για

τον περιορισμό της επιδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας

ισχύουν νέοι κανόνες στις αθλητικές εγκαταστάσεις των

Δήμων και όχι μόνο (Πίνακας παραρτήματος VII της υπ’

αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.π’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435 (ΦΕΚ Β’

3958 15/09/2020), ΚΥΑ 

(https://www.gga.gov.gr/component/content/article/278-

covid/2981-covid19-sports) 

Οι Προπονήσεις μπορούν να γίνονται σε μικρά γκρουπ έως

9 ατόμων. Ενδεικτικά ο χώρος που αντιστοιχεί σε ένα

γκρουπ  9 ατόμων είναι περίπου 150 τ.μ. Ο μέγιστος αριθ-

μός αθλητών και αθλούμενων στις αθλητικές εγκαταστά-

σεις άνω των 150 τ.μ. περιορίζεται στο 50% αυτού.  

Στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Με στόχο την εκγύμναση αθλητών και δημοτών με την υψη-

λότερη δυνατή ασφάλεια, ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολι-

τισμού & Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) του Δήμου ΒΒΒ,

τροποποιεί το μέχρι τώρα πλαίσιο λειτουργίας και προσαρ-

μόζεται στην ανακοίνωση της Υγειονομικής Επιστημονικής

Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 17/9/2020,

περί οδηγιών για την οργανωμένη άθληση στους αθλητι-

κούς χώρους του Δήμου, όπως παραπάνω.

Και ακόμη: Αγωνιστικές δραστηριότητες επιτρέπονται, εκτός

οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς θεατές, μόνο

με τους απαραίτητους συντελεστές των αγώνων, με απαραί-

τητη προϋπόθεση την τήρηση των εγκεκριμένων από την Υγει-

ονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α.

Σε προσαρμογή των ανωτέρω, στους δημοτικούς αθλητι-

κούς χώρους ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονα αθλούμενων

ανά ώρα στο γήπεδο, κατανέμεται ως εξής: 

- ΔΑΚ Βάρης "Κ. ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ" 40 άτομα στο ποδόσφαιρο

και 35 στο στίβο, σύνολο 75 άτομα.

-  ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του "Κ.ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ" 15 άτομα.

- ΔΑΚ Βουλιαγμένης 40 άτομα στο ποδόσφαιρο και 35 στο

στίβο, σύνολο 75 άτομα.

- ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του ΔΑΚ Boυλ/νης 15 άτομα.

- γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 12 άτομα.

- ΔΑΚ Βούλας στο ποδόσφαιρο 40 άτομα.

- ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ 15 άτομα.

- κλειστό γήπεδο "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" 18 άτομα.

- ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του "Γ. Γεννηματάς” άτομα.

- κλειστό βόλεϊ (ΘΕΤΙΣ) 15 άτομα.

- κλειστό γυμναστήριο Μηλαδέζας 23 άτομα.

- κλειστό γυμναστήριο Άττιδος 16 άτομα. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι τελευταίες οδηγίες της Γ.Γ.Α.

και τα υγειονομικά πρωτόκολλα προπονήσεων για τους

αθλητικούς συλλόγους.Για τους αθλητικούς συλλόγους

όσκαι για τους αθλούμενους δημότες, κατά την είσοδό τους

στους αθλητικούς χώρους είναι απαραίτητη η συμπλήρωση

και επίδειξη του «Δελτίου καταγραφής αθλούμενου για την

ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα» το

οποίο θα ανανεώνεται κάθε εβδομάδα (πρακτικές οδηγίες Γ

Φάσης/ΓΓΑ/8-9-2020) το οποίο είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμο στο

διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Α. και η συμπλήρωση των στοιχείων

τους στον Κατάλογο Εισερχομένων.

Διευκρινίζεται ότι οι δημότες ΒΒΒ μπορούν να εισέρχονται για

εκγύμανση στο ΔΑΚ Βάρης "Κ. Mπαγλατζής" και στο ΔΑΚ Βου-

λιαγμένης, σε ποσοστό 15% του συνολικού επιτρεπτού αριθ-

μου αθλούμενων που δύνανται να κάνουν χρήση του στίβου (35

άτομα/15% είναι 5 άτομα), με όριο εκγύμνασης 60’-1 ώρα. 

Νέο πλαίσιο λειτουργίας των αθλητικών 

εγκαταστάσεων  λόγω covid-19
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΝΕΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

«Αντίθετος με τις αρχές 
του αθλητικού κνήματος»

Νέα ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μπάσκετ

Την αντίθεσή της στον νέο αθλητικό νόμο, που ψηφίστηκε

πρόσφατα στη Βουλή κατά πλειοψηφία, εξέφρασε για άλλη

μια φορά με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ομοσπονδία Μπά-

σκετ. Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι τα όσα αυτός ορίζει αν-

τιτίθενται «στις θεμελιώδεις διατάξεις του διεθνούς

αθλητικού κινήματος», ενώ παραθέτει δύο άρθρα της

«Ολυμπιακής Ατζέντας 2020» της ΔΟΕ, τα οποία ρυθμίζουν

σημαντικά θέματα για τη λειτουργία των αθλητικών ομο-

σπονδιών, σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία με βάση

το αυτοδιοίκητο του αθλητισμού και τους κανόνες των παγ-

κόσμιων ομοσπονδιών.

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση, από τα εν λόγω άρθρα

«ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για την
ποιότητα του αθλητικού νόμου που ψηφίστηκε την προ-
ηγούμενη βδομάδα και την ευθεία αντίθεση στην οποία
αυτός έρχεται με θεμελιώδεις διατάξεις του Διεθνούς
Αθλητικού Κινήματος».

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Την 1/10 το ΑΕΚ - Νίμπουρκ
Την Πέμπτη 1η Οκτώβρη θα δώσει η ΑΕΚ τον πρώτο αγώνα

της στο Φάιναλ 8 του FIBA Champions League 2019 - 2020,

στο ΟΑΚΑ, με αντίπαλο τη Νίμπουρκ. Η FIBA γνωστοποίησε

τις ημερομηνίες των αγώνων, με την «Ενωση» να υποδέχε-

ται την τσεχική ομάδα κατά τη δεύτερη μέρα της φάσης των

προημιτελικών, στις 18.30. Την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και

το ισπανικό ντέρμπι των προημιτελικών, ανάμεσα σε Σαρα-

γόσα και Τενερίφη, το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ΑΕΚ,

καθώς απ' αυτό θα βγει ο αντίπαλός της στα ημιτελικά εφό-

σον προκριθεί. Στην πρεμιέρα του Φάιναλ 8 (30/9) θα διε-

ξαχθούν η δυνατή αναμέτρηση μεταξύ Χάποελ Ιερουσαλήμ

και Σαν Πάμπλο Μπούργος (18.30) και η κόντρα της Τουρκ

Τέλεκομ με την Ντιζόν (21.30).

Οι ημιτελικοί θα γίνουν την Παρασκευή 2/10 (δεν έχουν

οριστεί ώρες) και ο μικρός και μεγάλος τελικός την Κυριακή

4/10, στις 17.00 και 20.00 αντίστοιχα.

Πίστη για ανατροπή στον ΠΑΟΚ

Γλυκόπικρη γεύση άφησε στον ΠΑΟΚ ο πρώτος αγώνας με

την Κράσνονταρ για τα πλέι οφ του Champions League. Οι

Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν 2-1 στη Ρωσία, αλλά το σκορ

αυτό τους επιτρέπει να ελπίζουν σε ανατροπή στη ρεβάνς

της Τούμπας και πρόκριση στους ομίλους.

Οι ελληνικές ομάδες και οι νέοι όμιλοι

Τα νέα δεδομένα επηρεάζουν άμεσα και τις δύο ελληνικές

ομάδες στη διοργάνωση, ΑΕΚ και Περιστέρι. Μετά τις αλ-

λαγές η «Ενωση» τοποθετήθηκε στον 3ο όμιλο, μαζί με τη

Σολέ, τη Χάποελ Χολόν και τον νικητή του ζευγαριού των

προκριματικών Τσμόκι Μινσκ - Νεπτούνας. Το δε Περιστέρι

τοποθετήθηκε στον 5ο όμιλο, με τη Ρίτας, τη Στρασμπούργκ

και τη Ρίγα.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε δύσκολη καμπή ο Πανιώνιος
Την πιο δύσκολη περίοδο στα 130 χρόνια ιστορίας του δια-

νύει ο Πανιώνιος, καθώς χτες ανακοινώθηκε η αποχώρηση

της ομάδας από το πρωτάθλημα της Super League 2, όπου

θα συμμετείχε φέτος ως υποβιβασμένος από τη Super

League 1. Συνολικά το μέλλον των «κυανέρυθρων» διαγρά-

φεται εντελώς αβέβαιο, καθώς τα πολλά και σοβαρά προ-

βλήματά τους ενδέχεται να τους οδηγήσουν μέχρι και στα

τοπικά πρωταθλήματα: Ο Πανιώνιος δεν μπορεί να αγωνι-

στεί στην τρίτη κατηγορία (Football League), στην οποία οι

συμμετοχές έχουν συμπληρωθεί προ πολλού, ενώ ακόμα

και το να ενταχθεί στην τέταρτη κατηγορία δεν θεωρείται

απλό, καθώς οι όμιλοι εκεί έχουν καθοριστεί και έχει γίνει

η κλήρωση. Τη λύση πλέον καλείται να δώσει η ΕΠΟ.

Η περίπτωση του Πανιωνίου αποτελεί ένα ακόμα παρά-

δειγμα των συνεπειών της σύνδεση του ποδοσφαίρου με

την επιχειρηματική δράση, συνολικά της εμπορευματοποί-

ησης του αθλήματος. Για άλλη μια φορά αποκαλύπτεται ξε-

κάθαρα η «καμένη γη» που αφήνουν πίσω τους τα παιχνίδια

κέρδους και τα επιχειρηματικά συμφέροντα στο έδαφος του

ποδοσφαίρου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Κρατάει το «εισιτήριο» για τους ομίλους

Μια ανάσα από την εξασφάλιση μίας ακόμα συμμετοχής σε

όμιλο του Champions League βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που

στον πρώτο αγώνα με την Ομόνοια για τα πλέι οφ, στο Φά-

ληρο, πήρε αυτό που ήθελε: Καθαρή νίκη 2-0, που του δίνει

σαφές προβάδισμα πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού

στη Λευκωσία, στο ΓΣΠ. Εκεί οι «ερυθρόλευκοι» την επό-

μενη βδομάδα θα κληθούν να διαχειριστούν το υπέρ τους

σκορ και να ολοκληρώσουν το έργο της επικράτησης στο

ζευγάρι.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Επιβλητικό «ποδαρικό» η ΑΕΚ
Το ρόλο του φαβορί για τον τίτλο επιβεβαίωσε η ΑΕΚ με το

«καλημέρα» της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα χάντμπολ της

Premier ανδρών, μετά την επιβλητική νίκη της επί του Ολυμ-

πιακού με 31-22 για την 1η αγωνιστική του Α' ομίλου. Με

πλουραλισμό στην επίθεση και εξαιρετική κατά διαστήματα

άμυνα, η «Ενωση» κυριάρχησε στο ντέρμπι από την αρχή

και βρισκόταν μπροστά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια της

αναμέτρησης.

Να σημειωθεί ότι το φετινό πρωτάθλημα διεξάγεται σε δύο ομί-

λους και 14 ομάδες, αφού στις 12 ομάδες του περασμένου

πρωταθλήματος, που διακόπηκε χωρίς να υποβιβαστεί καμία,

προστέθηκαν και οι δύο που προβιβάστηκαν από την Α2.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:

Α' όμιλος: Δούκας - Διομήδης Αργους 22-29, Σαλαμίνα -

Αρης Νικαίας 19-27. Ρεπό: Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας.

Β' όμιλος: ΠΑΟΚ - Αερωπός Εδεσσας 27-23, Φαίακας Κέρ-

κυρας - Δράμα 19-22. Ρεπό: Ζαφειράκης Νάουσας. Εκκρε-

μεί ο ορισμός του αγώνα Φίλιππος Βέροιας - ΑΕΣΧ Πυλαίας.

BASKET LEAGUE - SUPER CUP

«Φωτιά» ο Προμηθέας στην πρεμιέρα

Με θριαμβευτική νίκη του Προμηθέα, 98-88 επί της ΑΕΚ για

τον πρώτο ημιτελικό, άνοιξε 23.9, στο Περιστέρι η αυλαία

της νεοσύστατης διοργάνωσης του Super Cup, που καθιέ-

ρωσε φέτος ο ΕΣΑΚΕ. Σε αυτή συμμετέχουν οι τέσσερις

πρώτες ομάδες (το «παρών» δίνουν επίσης Παναθηναϊκός

και Περιστέρι, που έπαιζαν αργά χτες το βράδυ) της περσι-

νής σεζόν, που διακόπηκε λόγω κορονοϊού. Παράλληλα η

συγκεκριμένη διοργάνωση σηματοδοτεί και την επιστροφή

στην επίσημη δράση σε επίπεδο Basket League μετά από

εξάμηνη αγωνιστική απραξία.

Προμηθέας: Αγκμπελέσε 5, Αγραβάνης 14, Γκάρετ 8, Γιαν-

νόπουλος 19, Μίλερ 24, Λούντζης 21, Τζέιμς 3, Χριστοδού-

λου 3, Φλόιντ 1.

ΑΕΚ: Μορέιρα 19, Λάνγκφορντ 14, Χρυσικόπουλος 2, Γκί-

κας 5, Λοτζέσκι 4, Ράις 18, Ματσιούλις 20, Ζήσης 2, Κατσί-

βελης, Γόντικας 2, Ατκινς 2.

Πήρε το ντέρμπι και την 3η θέση ο ΠΑΟ
Δείχνοντας καλύτερη εικόνα από την αντίπαλό του μετά

την ήττα στον ημιτελικό (90-82 από το Περιστέρι), ο Πανα-

θηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ με 79-73 στον μικρό τελικό

του Super Cup της Βasket League και κατέλαβε την 3η θέση

στη νεοσύστατη διοργάνωση του ΕΣΑΚΕ, που διεξάγεται

στο Περιστέρι. Παράλληλα οι «πράσινοι» πήραν μια άτυπη

ρεβάνς από την «Ενωση» για την πρόσφατη ήττα τους στο

φιλικό του ΟΑΚΑ. Κυρίως όμως, κάτι που παραδέχτηκε και

ο τεχνικός τους Γιώργος Βόβορας, βελτίωσαν σημαντικά

την εικόνα τους σε σχέση με τον ημιτελικό κόντρα στους

οικοδεσπότες Περιστεριώτες. Από την άλλη η ΑΕΚ, αν και

επίσης έδειξε σημάδια βελτίωσης μετά την ήττα από τον

Προμηθέα Πάτρας στον άλλο ημιτελικό, και πάλι εμφάνισε

αδυναμία αντίδρασης στην 4η περίοδο και κυρίως στο τε-

λευταίο πεντάλεπτο, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για

την έκβαση του αγώνα.

ΠΟΛΟ

Οι αντίπαλοι ΝΟΒ και Υδραϊκού 

στο Champions League

Σε Βουδαπέστη και Συρακούσες θα αρχίσει το ευρωπαϊκό

ταξίδι της Βουλιαγμένης και του Υδραϊκού, που θα συμμε-

τάσχουν στους αντίστοιχους προκριματικούς του Champi-

ons League πόλο ανδρών, διεκδικώντας την πρόκριση στους

ομίλους της διοργάνωσης.

Η Βουλιαγμένη κληρώθηκε στο B' γκρουπ της Βουδαπέ-

στης, με αντιπάλους την ιταλική Μπρέσια, την τουρκική

ΕΝΚΑ και τη ρουμανική Οραντέα. Στο Α' γκρουπ της ίδιας

πόλης θα αγωνιστούν οι Ορβόσι (Ουγγαρία), Σίντεζ Καζάν

(Ρωσία), Ραντνίσκι (Σερβία), Τεράσα (Ισπανία) και Τουρκουά

(Γαλλία).

Από την άλλη ο Υδραϊκός, που μετέχει για πρώτη φορά στο

Champions League, θα βρεθεί στο Β' γκρουπ των Συρακου-

σών, με αντιπάλους την ουγγρική Ζολνόκι, την κροατική

Μλάντοστ και τη γαλλική Πεΐ Ντε.

Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για το διάστημα 11 - 15

Νοέμβρη.

Με αλλαγμένο σύστημα τα προκριματικά
Σημειωτέον, λόγω πανδημίας η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία

(LEN) έχει προχωρήσει σε αλλαγές στη διαδικασία των προ-

κριματικών σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα. Ετσι οι ομά-

δες που παίρνουν μέρος στα προκριματικά χωρίζονται σε

δύο ομίλους και σε δύο υπο-γκρουπ σε κάθε όμιλο, σε δια-

φορετικές πόλεις, για λόγους ασφαλείας. Οι νικητές των

υπο-γκρουπ προχωρούν στους τελικούς των ομίλων και οι

δύο τελικοί νικητές είναι αυτοί που θα προκριθούν στη φάση

των ομίλων, ενώ όλες οι υπόλοιπες ομάδες θα συνεχίσουν

στο Euro Cup. Θυμίζουμε ότι ο νταμπλούχος Ολυμπιακός

έχει ήδη εξασφαλισμένη θέση στους ομίλους.

Στην Ευρωλίγκα γυναικών ο ΝΟ Λάρισας
Με 4 ομάδες θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στην Ευρωλίγκα

γυναικών, μετά τη σχετική έγκριση προς την ελληνική

πλευρά από τη διοργανώτρια LEN. 

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ




