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Κοινωνικές ΤΑΞΕΙΣ
ή ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ
Το παρόν σημείωμα - δεν μπορεί να μιλάμε για
ανάλυση στην έκταση ενός άρθρου – αποτελεί
κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητη συνέχεια, σε προηγούμενο άρθρο μου (7η, 22/2/20), με τίτλο «Τάξεις και Έθνος».

€

Διχάζει ο νόμος
για το περιβάλλον
K. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
“Στη δική μας

Τελείωνα το σημείωμά μου εκείνο με τη φράση:
«...Το θέμα είναι ανεξάντλητο και επομένως το
παρόν ημιτελές – και θα παραμείνει ημιτελές –
πλην αρκετό φαντάζομαι, ως έναυσμα, ως ίσκα,
για μελέτη και προβληματισμό».
Αυτή η «ίσκα» δημιούργησε, ως
φαίνεται μεγαλύτερο προβληματισμό, ως άγνωστη λέξη, από
το ίδιο το άρθρο μου, σε ομάδα
φοιτητών: Ζητώ συγγνώμη,
γιατί τη θεώρησα αυτονόητη,
μιας κι όταν ήμουνα παιδί, με
στέλνανε στο ψιλικατζίδικο της
γειτονιάς να πάρω μίαν ίσκα για το τσακμάκι (αναπτήρα). Η ίσκα, τέλος πάντων, είναι ένας μύκητας,
που χρησίμευε γι’ αυτό που έλεγα: για έναυσμα.
Να το πούμε ...νεοελληνικά, food for think!
Στο άρθρο εκείνο αναφερόμουν περισσότερο στις
τάξεις, κατά τη Μαρξιστική αντίληψη αφενός,
αλλά και τη νεο-φιλελεύθερη, για τα έθνη και τη
διάλυσή τους1, μιας και τις τάξεις τις έχουν «διαλύσει» ...διατηρώντας τες!
Ο διαχωρισμός των ατόμων μιας κοινωνίας και η
ένταξή τους σε ένα κοινωνικό υποσύνολο - ομάδα
ομοειδή, κατηγορία - βάση κοινών οικονομικών και
κοινωνικών χαρακτηριστικών, ποιοτικών και ποσοτικών, σηματοδοτεί την ύπαρξη κοινωνικών τάξεων.

αντίληψη αυτές οι
πολιτικές
αποτελούν μεγάλες
ευκαιρίες που ήδη
αξιοποιούνται”.
σελίδα 12

AΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Σε ετοιμότητα,
δηλώνουν, οι Δήμοι
Πανέτοιμοι οι Δήμοι για
το άνοιγμα των σχολείων

Ψηφιακή Ακαδημία
Πολιτών:
Bελτίωσε τις ψηφιακές
δεξιότητές σου
δωρεάν

σελίδα 7

σελίδα 7

σελίδα 6

Συνέχεια στη σελ. 2

ΠΑΛΛΗΝΗ:
Μια “εστία φιλοζωίας”
στο περίπτερο
του Τάσου
Θεόδωρος Γεωργίου σελ. 14

Αθλητική
κάρταΥγείας
σελίδα 22

Θεοδωρικάκος προς Δημάρχους:
“Αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου, φτάνει να
έχουν έναν σοβαρό κοινωνικό
σελίδα 13
αντίκτυπο τα έργα”

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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Κοινωνικές ΤΑΞΕΙΣ
ή Διαστρωμάτωση
Συνέχεια από τη σελ. 1

Κοινωνική τάξη είναι ένα (υπό) σύνολο ατόμων με καθορισμένα και διαμορφωμένα κοινά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά.
Τα χαρακτηριστικά αυτά συνίστανται, κατά κύριο λόγο
στην ποσοτική εισοδηματική δύναμη, την πηγή προέλευσής της (ποιοτικό χαρακτηριστικό) και του αποθησαυρισμένου πλούτου (περιουσία) αφενός, και του
κατ’ εξοχήν ποιοτικού χαρακτηριστικού, του κοινωνικού γοήτρου, αφετέρου.
Τα παραπάνω συνθέτουν τα ουσιαστικά ποσοτικά και
ποιοτικά στοιχεία που προσδιορίζουν την έννοια της
κοινωνικής τάξης. Τυπικό στοιχείο του ταξικού διαχωρισμού είναι η νομική κατάταξη και θεσμοθέτηση κατοχύρωσης
προνομίων,
υποχρεώσεων
και
περιορισμών.
Οι κοινωνικές τάξεις – η δημιουργία των οποίων χάνεται στα βάθη της προ-ιστορίας, στα πρώτα στάδια
της κατανομής της εργασίας και την ανατροπή της
μητριαρχίας, τυπικά άρχισαν να καταργούνται με την
ανατροπή της φεουδαρχίας και της απόλυτης μοναρχίας, από την αστική τάξη.
Στην πραγματικότητα, οι τάξεις καταργούνται τυπικά

Διαβάστε ακόμη
Δια περιφοράς συνεδριάσεις στο
Δήμο ΒΒΒ
Σελ. 6
Μαξίμ Γκόρκυ: ένας ιδεολόγος συγΣελ. 8
γραφέας γιάννης κορναράκης
Ομόνοια δίωκε
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σελ. 9

“Νεκρά” γυμναστήρια και σχολές
χορού Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σελ. 10
Άρδευση με “ανακύκλωση” νερού
στα Μεσόγεια από ΕΥΔΑΠ Σελ. 14
Τηλεφωνική Ψυχολογική Γραμμή
στο Δήμο ΒΒΒ
Σελ. 17
Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ Ι. Δόγκα
Σελ. 17

με την κατάργηση της θεσμικής τους υπόστασης:
Με την κατάργηση των προνομίων των κυρίαρχων τάξεων (τιτλούχων ευγενών, ανώτατου κλήρου κ.λπ.)
και των υποχρεώσεων και περιορισμών των κατώτερων τάξεων (προλετάριων, αγροτών, αλλά και άλλων,
όχι μόνον λόγω οικονομικής δύναμης, αλλά και διάφορων άλλων χαρακτηριστικών (φυλής, χρώματος,
δόγματος, εθνότητας κ.λπ., κ.λπ.).
Να σημειώσουμε ότι στην Αγγλία (U.K.) διατηρείται
ακόμη το ταξικό προνόμιο των ευγενών. (π.χ. Βουλή
των Λόρδων, όπου σήμερα «φιλοξενεί» ισοβίως και
κληρονομικά 786 Λόρδους, 26 ανώτερους κληρικούς
της Αγγλικανικής εκκλησίας και ανώτατους δικαστικούς).
Στις ΗΠΑ, ενώ η δουλεία έχει καταργηθεί από το
1865, οι φυλετικές διακρίσεις, διατηρούνταν έντονα
μέχρι πριν μόλις 40 χρόνια και βέβαια διατηρούνται
ακόμη στις αντιλήψεις, τη νοοτροπία και τις πρακτικές
πολλών εκτελεστικών οργάνων, και απλών (λευκών)
πολιτών.
Δεν αρκεί πλέον το απλοποιημένο διακριτικό στοιχείο
της σχέσης προς τα μέσα παραγωγής και το ρόλο των
πολιτών στην κοινωνική οργάνωση της εργασίας, και
τον τρόπο είσπραξης και το επίπεδο του μεριδίου παραγωγής, σύμφωνα με την μαρξιστική θεωρία και τη
διατύπωση του Λένιν.
Το επίπεδο της οικονομικής ισχύος, παραμένει ουσιαστικά ο κύριος συντελεστής κοινωνικής κατάταξης, αλλά ενώ παραμένει καθοριστικός δεν είναι ο
μοναδικός. Π.χ. ο δημόσιος υπάλληλος κατατάσσεται
σε άλλη «τάξη», προνομιακή, έναντι του ιδιωτικού
υπαλλήλου κ.ο.κ.
Οι τρεις διαβαθμίσεις διδασκόντων – δάσκαλοι, καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης και Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν κατατάσσονται απλώς στις τρεις διαφορετικές εκπαιδευτικές
βαθμίδες, αλλά ακόμα και στην κοινωνική συνείδηση κατατάσσονται σε τρεις διαφορετικές «τάξεις».
Το αυτό συμβαίνει και στους διάφορους επιστημονικούς κλάδους, στο στράτευμα, αλλά βεβαίως και στον
επιχειρηματικό κόσμο.
Μεγαλο-εφοπλιστής, αναφερόμενος σε γνωστό επιχειρηματία με αλυσίδα κερδοφόρων καταστημάτων
της περιοχής μας, τον αντιπαρήλθε μάλλον απαξιωτικά.
Τώρα, τί να πεις, για τους πλουσιότερους ανθρώπους
του κόσμου που μετράνε κάποια τρις και που πριν
λίγα χρόνια ήσαν 86, την επόμενη χρονιά μειώθηκαν
στους 50, μετά στους μισούς και τώρα έμειναν καμμιά
δεκαριά!...
Οι άνθρωποι κατηγοριοποιούνται ατύπως σε πάρα
πολλές «τάξεις» - ακόμα και ενδοταξικά – με πολλά
ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Η δε «ταξική συνείδηση» είναι πολύ ευάλωτη. Παλαιοί «κομμουνιστές»
(ΚΝίτες), έχουν καταλήξει στη «δεξιά» και μάλιστα ως
διακεκριμένα στελέχη, ενώ «πλούσιοι επτώχευσαν...»
και ανακάλυψαν τον ...Μαρξ.
Αφού δεν υφίσταται νομικός περιορισμός (στις προ-
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ηγμένες κοινωνίες) η κοινωνική κινητικότητα δίνει τη
δυνατότητα, περισσότερο ως ψευδαίσθηση, της αξιολογικής μετάταξης καθενός, με αξιοκρατικά κριτήρια
στην κοινωνική τάξη που του αναλογεί! Και υπάρχουν
πολλά παραδείγματα που το επιβεβαιώνουν. Στην
πράξη όμως κατατάσσεται περισσότερο στο φαντασιακό πεδίο του παραμυθιού της «σταχτοπούτας»!...
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι «τάξεις», η πάλη των τάξεων, η ταξική συνείδηση»
ιδιαίτερα, δεν υπάρχουν πλέον με τη μορφή και το περιεχόμενο της εποχής του κομμουνιστικού μανιφέστου (1848) των Μαρξ και Ένγκελς. Ούτε η
επαναστατική φλόγα και αποφασιστικότητα της
Οκτωβριανής επανάστασης. Η εκμετάλλευση όμως
ανθρώπων από ανθρώπους παραμένει. Εντατικοποιείται, μεγιστοποιείται και κυρίως, επιστημονικοποιείται, όλο και περισσότερο.
Τυπικά, τίποτε δεν σας εμποδίζει να γίνεται πρωθυπουργός, αρκεί να είχατε την επί τοις δυσεκατομμυρίοις τύχη να βρεθείτε προγενετικά, στις
σπερματοδόχους κύστεις ενός πρωθυπουργού, ή
έστω διακεκριμένου πολιτικού.
Τίποτε δεν σας εμποδίζει τυπικά να γίνετε μεγαλοεπενδυτής, βιομήχανος, τραπεζίτης, εφοπλιστής,
αρκεί να είχατε την παρόμοια, ως άνω, τύχη του πρωθυπουργού.
Τυπικά, τίποτα δεν σας εμποδίζει να γίνεται «πλανητάρχης», αρκεί ο μπαμπάς σας να σας «δανείσει»
1.000.000 δολάρια, όπως τον Τραμπ, ή να χρησιμοποιήσετε το ταλέντο και τις ιδιότητες του γυμνοσάλιαγκα! (έρποντας, με τα σάλια του και τα κέρατά του)
και παρεμφερή. Δεν τα λέω εγώ αθυροστομών. Τα ‘χει
πει πριν από ’μένα ο Σαίξπηρ: «Ποια γυναίκα δεν θα
’κανε τον άντρα της κερατά, για να τον κάνει βασιλιά»2. Για να γίνει κι αυτή βασίλισσα, να συμπληρώσω
εγώ, αν μου επιτρέπει.
Καταλήγοντας μπορούμε να πούμε ότι σήμερα στις
προηγμένες κοινωνίες, δεν υπάρχουν τυπικά «τάξεις». Έχουν καταργηθεί ή διατηρούνται ως μουσιακό
είδος. Υπάρχει «κοινωνική διαστρωμάτωση», στην
οποία, είναι αλήθεια, υπάρχει η δυνατότητα της κοινωνικής κινητικότητας – και προς τα πάνω και προς
τα κάτω – ανάλογα με τις καλές ή κακές ή και ποταπές ακόμη ικανότητες καθενός.
Το πρόβλημα όμως δεν είναι η προσωπική μετάταξη
ενός ανθρώπου. Το πρόβλημα και η λύση του είναι η
αναστροφή της κλίμακας αξιών, ώστε η κοινωνική κατηγοριοποίηση να μετατοπιστεί στην ποιότητα· στην
αξιοκρατία· στην αρισταρχία!
Και οι άριστοι δεν είναι όσοι συσσωρεύουν «θησαυρούς επί της γης», αλλά...
Αλλά αυτό είναι θέμα άλλου άρθρου.
――――――
1. R. Cooper: «Η Διάσπαση των Εθνών»
2. Σαίξπηρ: «Οθέλος».
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“Φεστιβαλ Αθηνών
& Επιδαύρου”
ΑΝΑ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Επιλεγμένες διαδικτυακές προβολές
Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, που συμπληρώνει
φέτος 65 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, έχει πλουτίσει
τα καλοκαίρια μας με πολλές εξαιρετικές παραστάσεις
και συναυλίες. Αρκετές από αυτές είναι βιντεοσκοπημένες, για λόγους αρχειακούς, συγκροτώντας ένα σύνολο πολύτιμο που, ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του
δεν είναι ψηφιοποιημένο.
Mε την κίνηση “Mένουμε σπίτι”, μοιραζόμαστε ορισμένες μοναδικές στιγμές από τη μακρόχρονη πορεία του
Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, έστω και ψηφιακά.

“Hλέκτρα / Ορέστης”
Η τρίτη διαδικτυακή προβολή υποδέχεται μια παραγωγή που άφησε το αποτύπωμά της στην ιστορία
του Φεστιβάλ. Πρόκειται για την παράσταση «Ηλέκτρα / Ορέστης» του Ευριπίδη, που σκηνοθέτησε ο
Ivo van Hove, από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες διεθνώς, για τον ιστορικό θίασο της ComédieFrançaise (2019).

ΕΒΔΟΜΗ

...“Bγαίνουμε”, μέσα από το ψηφιακό κανάλι
του Ιδρύματος Ωνάση
Tο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος
Ωνάση. μας ταξιδεύει στην Αθήνα,
στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες,
σε όλο τον κόσμο, ανεβάζοντας
και μοιράζονταςστο κανάλι του
στο YouTube στιγμές, εικόνες, συζητήσεις, ήχους, συναισθήματα.
Sold-out παραστάσεις, podcasts,
εκπαιδευτικά προγράμματα, virtual
κινηματογραφικές πρεμιέρες, online μαθήματα, secret συναυλίες.
Η πραγματικότητα του Ιδρύματος
Ωνάση γίνεται ψηφιακή. Μια
Στέγη σε κάθε σπίτι, σε ένα σημείο
που δεν υπάρχει στον χάρτη.
Με το “On Stage”, το Ίδρυμα
Ωνάση φέρνει ξανά στην επιφάνεια παραστάσεις και συναυλίες
που έχουν μείνει αξέχαστες, που
ήταν sold-out ή που δεν προλάβατε
να δείτε.
Στη μουσική μπορείτε να λικνιστείτε
στο σαλόνι σας υπό τους ήχους του
secret concert του Blaine Reininger
https://www.onassis.org

Μπορείτε, να απολαύσετε συζητήσεις με τις Guerilla Girls (2017), τον
Δημήτρη Νανόπουλο (2016), τον
Paul Giamatti και τη Vanessa Grigoriadis (2015)
Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν
ποτέ.

“Βυσσινόκηπος”

λους) (2015).
«Σε αυτήν τη ζωή ή θα λυγίσεις ή
θα σπάσεις» αναλογίζεται ο Νίκος
Καραθάνος, διαβάζοντας τον τσεχοφικό «Βυσσινόκηπο».
Κύκνειο άσμα του Τσέχοφ, ο «Βυσσινόκηπος» (1904) είναι ένα έργο
αποχαιρετισμού, ένα έργο για το
τέλος μιας εποχής. Ο κόσμος αλλάζει και σε αυτό το μεταίχμιο ο
συγγραφέας στήνει μια γιορτή της
απώλειας.

Yellow Fieber

την Κυριακή 10 Μαΐου, ώρα 9μμ.
κάνει πρεμιέρα ο Βυσσινόκηπος
του Άντον Τσέχοφ, με το τρυφερό
βλέμμα του Νίκου Καραθάνου, (με
αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτ-

Την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 21:00,
παραδινόμαστε στη φαντασία της
πολυταξιδεμένης ταινίας της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, Yellow
Fieber, (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)
Μείνετε συντονισμένοι:
https://www.youtube.com/onassisfoundationchannel

“Μένουμε σπίτι - Βλέπουμε Μέγαρο”
Το Μέγαρο Μουσικής, μέσα από την ιστοσελίδα του,
συνεχίζει τις επιλεγμένες εκδηλώσεις του Megaron
Plus που αναμεταδίδονται σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Μποδοσάκη. Συμμετέχουν καταξιωμένοι επιστήμονες, διανοητές και λογοτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η παράσταση «Ηλέκτρα / Ορέστης» προβάλλεται
ταυτόχρονα από τα διαδικτυακά κανάλια των δύο
οργανισμών το Σάββατο 9 Μαΐου στις 21:30 ώρα Ελλάδος και θα είναι διαθέσιμη για 24 ώρες ακριβώς.
Οι διαδικτυακές προβολές πραγματοποιούνται με τη
φροντίδα και την αρωγή του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Μένουμε σπίτι με τον Πολιτισμό».
Καλή θέαση! #AEF2020 #ΑΕΦ2020 #RE_PRESENTATIONS #ANA_ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ #ministryofculturegr #YPPOA
YouTube: Greek Festival

Στο Facebook του Μεγάρου, κάθε βράδυ, μουσική
από τις μεγάλες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης.
Kάθε Τετάρτη και Σάββατο, παραγωγές που σας ενθουσίασαν και θέλατε να ξαναδείτε ή που δεν προλάβατε να δείτε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Συγκεκριμένα:
Δευτέρα 11/5/2020, 21:30
Κονσέρτχεμπαου, Άμστερνταμ
Γκούσταφ Μάλερ: Συμφωνία αρ. 4
Ορχήστρα Κονσέρτχεμπαου
Iv n Fischer μουσική διεύθυνση
Τρίτη 12/5/2020, 21:00

Κοντσέρτχαους, Ντόρτμουντ
Ρίχαρντ Στράους: Η ζωή ενός ήρωα
Ορχήστρα Δωματίου Μάλερ
Andrés Orozco-Estrada μουσική διεύθυνση
Πέμπτη 14/5/2020, 21:00
Φιλαρμονική Ορχήστρα του Έλβα, Αμβούργο
Συναυλία τζαζ
Ορχήστρα Τζαζ του Lincoln Center με τον Wynton Marsalis

28 Μαΐου, το εορταστικό «Κοντσέρτο της Ευρώπης»
με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου που ταξιδεύει κάθε χρόνο και σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη. Την Πρωτομαγιά του 2015, το περίφημο
σύνολο και ο κορυφαίος βρετανός μαέστρος Σερ Σάιμον Ρατλ επέλεξαν, για το καθιερωμένο ραντεβού
τους με το κοινό, την Αθήνα και το Μέγαρο, όπου ερμήνευσαν έργα Ροσσίνι, Σούμαν και Σιμπέλιους, με
προσκεκλημένο σολίστ τον βιρτουόζο Λεωνίδα Καβάκο.
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To Εθνικό θέατρο στο “σαλόνι” μας
Με πρωτοβουλία των Υπουργών Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και με την τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθίσταται δυνατή η
προβολή των παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου οι
οποίες διακόπηκαν βιαίως λόγω των μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.
Οι προβολές είναι δωρεάν διαθέσιμες για το κοινό,
από τις σελίδες: www.n-t.gr
www.culture.gr του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού
www.mindigital.gr του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

75η επέτειος της
9ης Μαΐου 1945
Διαδικτυακή
εκδήλωση μνήμης
Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της
Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) προκειμένου
να τιμήσει την 75η επέτειο της λήξης του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και της Αντιφασιστικής Νίκης των
Λαών και να κλιμακώσει τον Αγώνα Διεκδίκησης των
Γερμανικών Οφειλών διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση – εκδήλωση το Σάββατο 9 Μάη, 9 μμ.

Η εκδήλωση αφιερώνεται
στη μνήμη του Μανώλη Γλέζου.

«Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» της

#snfccAtHome

Άλκης Ζέη, ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά παιδικά μυθιστορήματα. Παρουσιάστηκε με τεράστια επιτυχία για δυο χρονιές στην Παιδική Σκηνή του
Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά.
Σάββατο, 9 Μαΐου, 12:00 το μεσημέρι.

Live συναυλία, Αναγνώσεις, Θεατρικό
Αναλόγιο, Jazz Chronicles, Αθλητισμός
& Παιδικές Δραστηριότητες

«Τίμων ο Αθηναίος» των Ουίλλιαμ Σαίξπηρ &
Τόμας Μίντλτον, ένα έργο-πρόκληση για τον πλούτο,
το χρέος, τη φιλία, την κολακεία, τη γενναιοδωρία,
την αχαριστία, διαχρονικό και πάντοτε ενοχλητικό.
Παρουσιάστηκε στο Θέατρο Rex - Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού.

Τίμων ο Αθηναίος. Πρόσωπο ιστορικό, συμβολικό, μα
τόσο οικείο. Η περιπέτειά του, μια τραγωδία που ισορροπεί μεταξύ σάτιρας, φάρσας και αλληγορίας, όπως
η αληθινή ζωή.

«Ο θείος Βάνιας» το κλασικό αριστούργημα του
Κύρια θέματα της συζήτησης:
― Η σημασία της αντιφασιστικής νίκης των λαών
― Ο αγώνας ενάντια στη λήθη και την παραχάραξη
της Ιστορίας
― Η Αντίσταση και η θυσία της Ελλάδας απαιτούν
Δικαιοσύνη & Αποζημίωση!
― Ο ανυποχώρητος αγώνας για τη διεκδίκηση των
Γερμανικών Οφειλών κλιμακώνεται!
https://esdoge.gr/75h-epeteios-ths-9h-mah-1945-diadiktyaki-syzhthsh-esdoge/

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΥΠΑΤΙΑ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Το Δ.Σ. και τα μέλη του σωματείου με την επωνυμία Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας «Υπατία» θα προβεί στις αρχαιρεσιες και στις δραστηριότητες που διεκόπησαν λόγω
κορωνοιού.
Οι εκλογές θα γίνουν 17-5-20 και ώρα 11.00 π.μ. με 14.00
μ.μ. στον εξωτερικό προαύλιο χώρο του Συλλόγου, Μικράς Ασίας 3, Βούλα.
Καλούμε όλα τα μέλη που ενδιαφέρονται να δηλώσουν
άμεσα υποψηφιότητα τηλεφωνικά στην κα Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059
Για τις αρχαιρεσίες ορίζεται από το καταστατικό πως τα
μέλη θα πρέπει να είναι ταμειακά εντάξει.
Λόγω των συνθηκών, πριν την ψηφοφορία, τα μέλη μας
μπορούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους και οι φίλοι
που επιθυμούν να εγγραφούν μέλη, να το πράξουν.
Το Δ.Σ.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ

Άντον Τσέχωφ. Ενα έργο βαθιά ποιητικό, τρυφερό και
ανθρώπινο, όπου η ζωή σχοινοβατεί ανάμεσα στο
δράμα και στην κωμωδία. Παρουσιάστηκε στην Κεντρική Σκηνή, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά.
Κυριακή 10, από τις 14:00 το μεσημέρι, έως και την
ίδια ώρα της Δευτέρας, 11 Μαΐου.

“4.48 Ψύχωση”
Παρακολουθήστε το έργο της Σάρα Κέιν την Κυριακή 17 Μαΐου στις 20.30 σε ζωντανή μετάδοση
από τον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (Κ.Π.Ι.Σ.Ν.), χωρίς την παρουσία
κοινού, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και ο Γιάννης
Κλίνης ερμηνεύουν το 4.48 Ψύχωση της Σάρα Κέιν,
ένα έργο-σταθμό της σύγχρονης δραματουργίας,
σε σκηνοθετική επιμέλεια του Δημήτρη Καραντζά.
«Η Σάρα Κέιν πέθανε τραγικά. Ήταν τόσο μεγάλος
και τόσο βαθύς ο τρόμος του κόσμου. Δεν τον άντεξε. Ήταν γυμνή. Απροστάτευτη. Γυμνά είναι και
τα έργα της. Τρομαγμένα. Τρομερά.», έγραψε ο Χάρολντ Πίντερ για το σύνολο του έργου της εμβληματικότερης συγγραφέως της «in-yer-face»
βρετανικής σκηνής.
Οι «Παραβάσεις», το Θεατρικό Αναλόγιο του
Κ.Π.Ι.Σ.Ν., που πραγματοποιούνται χάρη στη δωρεά
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.), συνεχίζουν, αυτή τη φορά διαδικτυακά, την αναδρομή τους
στις πιο ριζοσπαστικές φωνές της λογοτεχνίας με
επίκεντρο τη γυναίκα.
Παρακολουθήστε τις Παραβάσεις ζωντανά στο
snfcc.org/kane και στο Facebook @SNFCC την Κυριακή 17/05 στις 20.30.
Το έργο δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των
14 ετών χωρίς γονική συναίνεση.
Ανακαλύψτε το πρόγραμμα του #snfccAtHome

Online τα βιντεο-πορτρετα του Μπομπ Γουιλσον
Αποκλεισμένος λόγω καραντίνας
στο Βερολίνο, μακριά από το σπίτι
του στη Νέα Υόρκη, ο Μπομπ
Γουΐλσον, ανεβάζει στον λογαριασμό του στο instagram μια σειρά
από μαγευτικά βίντεο πορτρέτα
που έχει φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια
Ο Mπομπ Γουίλσον αποφάσισε να
ανοίξει αυτή την πύλη με τη
μορφή μιας διαδικτυακής αίθουσας γεμάτη με τους παράξενους
χαρακτήρες που φαντάζεται. Ο
λογαριασμός του ανανεώνεται
διαρκώς και εκεί μπορείτε να δείτε
τη Lady Gaga, τον διάσημο Ιάπωνα
χορευτή και χορογράφο Suzushi

Hanayagi, τη Γουινόνα Ράιντερ ως
Γουίνι στις Ευτυχισμένες Μέρες

του Μπέκετ, την περίφημη κουκουβάγια του, που είχαμε την ευκαιρία να δούμε -ανάμεσα σε 60

πορτρέτα- το 2013 στη Στέγη του
Ιδρύματος Ωνάση. Οι κουκουβάγιες, μάλιστα είναι ένα αγαπημένο
μοτίβο του Μπομπ Γουίλσον και
έχει καταφέρει να αποτυπώσει
διαφορετικά βλέμματα, κινήσεις,
κρωξίματα σε ένα μοναδικό βίντεο.

Στα βίντεο πορτραίτα του Γουίλσον εμπλέκονται πολλές τεχνικές ενώ ιδιαίτερο ρόλο παίζει
κυρίως η χρήση του φωτός αλλά
και του μακιγιάζ, των κοστουμιών και βεβαίως της μουσικής,
η οποία σε πολλές περιπτώσεις
έχει γραφτεί ειδικά για τον ήρωα
του πορτρέτου.
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Οι Δήμοι πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα στην αντιπυρική περίοδο
Εν μέσω κορωνοϊού, ξεκίνησε και η αντιπυρική περίοδος από 1ης Μαΐου και διαρκεί μέχρι 31 Οκτωβρίου,
όπου καλούμαστε όλοι να είμαστε “άγρυπνοι” και
έτοιμοι για να μη θρηνήσουμε ζωές και φύση.
Οι Δήμοι οργανώνονται με τα Συντονιστικά Τοπική
Οργανα (ΣΤΟ) της Πολιτικής Προστασίας που διαθέτει έκαστος και προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες
για να θωρακίσουν την περιοχή τους, όπως:
1. αποψιλώσεις στους κοινόχρηστους χώρους
2. συντηρήσεις αντλιοστασίων
3. έλεγχο δεξαμενών και πυροσβεστικών φωλιών.
Είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν «ετοιμοπόλεμοι» οι
Δήμοι, αλλά και οι πολίτες στην αναλογία που τους
ανήκει για να αποφύγουμε τα χειρότερα, που δυστυχώς βλέπουμε κάθε χρόνο να συμβαίνουν.

κειας ως πυροφύλακες, οδηγοί μηχανημάτων και πυροσβεστικών οχημάτων, για να ενισχύσουν την πυροπροστασία
του Δήμου.
Ο δημοτικός μηχανισμός, ο οποίος αποτελείται από 20 και
πλέον άρτια εξοπλισμένα πυροσβεστικά και διασωστικά
οχήματα, περισσότερους από 100 μόνιμους και εποχικούς
υπαλλήλους του Δήμου, πυροφύλακες και εθελοντές δασοπυροσβέστες, από πλήθος λειτουργούντων πυροσβεστικών
εγκαταστάσεων και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης,
θερμικές ψηφιακές κάμερες, βρίσκεται σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε έκτακτο περιστατικό καθ’ όλη
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
Από την πλευρά τους, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς
και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Ετοιμος δηλώνει ο Δήμος ΒΒΒ
Οπως μας ενημέρωσε με δελτίο τύπου ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης έχει οχυρωθεί εν όψει της αντιπυρικής
περιόδου με αποψιλώσεις κοινοχρήστων χώρων, συντηρήσεων των αντλιοστασίων και όλα όσα χρειάζονται ως
ασπίδα. Έχει ολοκληρώσει την αποστολή επιστολών προς
τους υπόχρεους για τις αποψιλώσεις οικοπέδων και έχει γενικά προβεί στην τακτική συντήρηση όλων των δημοτικών
πυροσβεστικών και διασωστικών οχημάτων.
Γράφει μεταξύ άλλων στο δελτίο τύπου: Όπως κάθε χρόνο,
προσλαμβάνονται 33 άτομα με σύμβαση τετράμηνης διάρ-

Οχι στις δια περιφοράς
συνεδριάζεις στο Δήμο ΒΒΒ
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” Κ. Πασακυριάκος, μας κοινοποίησε επιστολή που απευθύνεται στον πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την “δια περιφοράς συνεδρίαση” της 4ης/5/20, την οποία δημοσιεύουμε:
«Κύριε πρόεδρε,
Όπως σάς έχω γνωστοποιήσει από την αρχή της
λήψης περιοριστικών μέτρων, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, οι συνεδριάσεις του δημοτικού
συμβουλίου, θα πρέπει να γίνονται με τηλεδιάσκεψη και
όχι με τηλεφωνικές επικοινωνίες, κάτι που καθιστά αδύνατη
τη
διατύπωση
διαφορετικής πρότασης επί
των θεμάτων, δεδομένου ότι
απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη έγινε με - κατά
γενική ομολογία - απόλυτη επιτυχία στις 13 Απριλίου.
Εξαίρεση σε αυτό μπορούν να αποτελούν εξαιρετικά
επείγοντα θέματα που αφορούν μέτρα, δράσεις και
αποφάσεις στην κατεύθυνση του περιορισμού της
εξάπλωσης της πανδημίας.
Με εκτίμηση
Κώστας Πασακυριάκος»

που βρίσκονται εντός πόλης και οικισμών και σε απόσταση
μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να προβαίνουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων και φύλλων και άλλων υλικών που
είναι δυνατό να αποτελέσουν καύσιμη ύλη, καθ΄ όλη τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και στην άμεση αποκομιδή τους με ίδια μέσα, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του
αρ. 433 του Ποινικού κώδικα, ενώ δύναται να επιβληθεί και
διοικητικό πρόστιμο 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Για τούτο παρακαλεί ο δήμος να προβούν οι ιδιοκτήτες στην
αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους και να μεριμνήσουν για
την απομάκρυνση των υπολειμμάτων, επικοινωνώντας με
την Υπηρεσία Καθαριότητας στο 15888 και 213-2020152 για
την όσο το δυνατόν πιο άμεση απομάκρυνσή τους.
Ο Δήμαρχος δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου φέτος βρίσκει και πάλι
τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας και τον Δήμο σε
πλήρη ετοιμότητα, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την επιδημία του κορωνοϊού και στόχος
μας παραμένει και φέτος, ούτε ένα δέντρο καμένο στον
Δήμο μας.
... Όλοι μαζί, με σωστή συνεργασία και ενημέρωση, θα τα
καταφέρουμε και φέτος».

“Δια περιφοράς συνεδρίαση στο Δήμο ΒΒΒ”
Αλλη μία δημοτική “συνεδρίαση” πραγματοποιήθηκε στο Δήμο ΒΒΒ, δια
περιφοράς, τη Δευτέρα 4 Μαΐου, με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Tην δια περιφοράς συνεδρίαση έχει υιοθετήσει ο Δήμος ΒΒΒ κάτι που
δυσκολεύει ιδιαίτερα τους συμβούλους να συμμετέχουν ενεργά με ανταλλαγή θέσεων και τοποθετήσεων. Το θέμα αυτό επεσήμαναν οι παρατάξεις της μειοψηφίας “ΡΙΚΙΠ” και “Λαϊκή Συσπείρωση”.
Γράφει σε ανακοίνωσή της η δημοτική
παράταξη μειοψηφίας ΡΙ.ΚΙ.Π. με επικεφαλής τον Θ. Ματόπουλο:
«Στη ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. πιστεύουμε ότι η
διαδικασία αυτή, της δια περιφοράς συνεδριάσεις, δεν πρέπει να εφαρμόζεται
πλέον εφόσον στη προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. η δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη λειτούργησε εξαιρετικά καλά
και γιατί στερείται βασικών και δημοκρατικών χαρακτηριστικών που έχει η
ζωντανή ανοικτή και δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου αλλά ακόμη
και αυτή της ταυτόχρονης τηλεδιάσκεψης σε απευθείας μετάδοση.
Στερείται η δια περιφοράς συνεδρίαση
της δυνατότητας να γίνουν ερωτήσεις
– τοποθετήσεις προ ημερήσιας από
τους Δημοτικούς Συμβούλους και να
ακολουθήσει η ημερησία διάταξη με την
δυνατότητα να τοποθετηθούν όλοι οι
συμμετέχοντες σε όλα τα θέματα και
τελικά να ψηφίσουν βάσει εισήγησης
και όσων ακούστηκαν.
...Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. είχε να διατυπώσει
σημαντικά θέματα προ ημερησίας διάταξης που κρίνουμε ότι χρήζουν άμεσων
απαντήσεων από το κ. Δήμαρχο.

Τα θέματα που θα θέταμε ερωτήματα
αφορούν σημαντικά ζητήματα για ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ –
ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ –
ΑΔΕΣΠΟΤΑ».
Στη συνέχεια η ΡΙ.ΚΙ.Π. αναφέρεται στο
θέμα που πέρασε στη συνεδρίαση και
αφορά την «πλήρωση θέσης στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) της Πολιτικής Προστασίας». Ενα σοβαρό θέμα
που είναι πολύ “καυτό” μιας και ασχολείται με τις πυρκαγιές και γενικά τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Βάσει του νόμου
(ν.3013/2002) που ίσχυε μέχρι πρόσφατα, στο όργανο αυτό Σ.Τ.Ο. πρέπει
να συμμετέχει και η αντιπολίτευση. Έτσι
στο δήμο ΒΒΒ αυτοπροτάθηκαν για να
συμμετέχουν οι επικεφαλής των παρατάξεων Μαρία Σίνα, Κ. Πασακυριάκος,
Μ. Δασκαλάκης, ενώ η ΡΙ.ΚΙ.Π. δήλωσε
ότι θα απέχουν και οι δύο σύμβουλοί
της (Ματόπουλος και Βελλή) απο τη
διαδικασία, γιατί η νέα κυβέρνηση άλλαξε το νόμο (ν. 4662/ 7.2.2020) και θα
προχωρήσει εκ νέου σε νέα επιλογή
Σ.Τ.Ο. όταν εφαρμοστεί.

Γράφει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή
της: «Αναδεικνύεται σαφέστατα η σημαντική πολιτική και ουσιαστική σκέψη
και πρακτική της κυβέρνησης και σ’ αυτό
το νομοθέτημα, που είναι να περιορίσει
και στη συγκεκριμένη περίπτωση να
εξαιρέσει την αντιπολίτευση από όλα τα
αιρετά και μη όργανα των Δήμων, θεωρώντας την συμμετοχή της άνευ ουσίας
και νοθεύοντας έτσι το πρόσφατο αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών
που τους ανέδειξαν.
...Επομένως σύντομα η εφαρμογή του
νέου νόμου θα αλλάξει και πάλι την
σύνθεση του Σ.Τ.Ο. που σήμερα συζητάμε και η θέση της αντιπολίτευσης θα
καταργηθεί. Θεωρεί η κυβέρνηση ξεκάθαρα πλέον ότι η αντιπολίτευση στους
Ο.Τ.Α. είναι διακοσμητικού χαρακτήρα,
μία χρήσης, η ρεζέρβα δηλαδή για όταν
την χρειάζεται».
Τέλος, από τις πέντε μειοψηφικές παρατάξεις του Δήμου, και τους τρεις υποψήφιους που αυτοπροτάθηκαν, εξελέγη
ο Μ. Δασκαλάκης, με την ψήφο του
προσφάτως ανεξάρτητου συμβούλου
Δημ. Αθανασίου. Από την πλειοψηφία
εξελέγη η Δήμητρα Σουτόγλου.
To δεύτερο θέμα της “συνεδρίασης”
αφορούσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην Βουλιαγμένη λόγω των έργων.
Το τρίτο αφορούσε προσλήψεις εργαζομένων στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, που θα καλύψουν την
αντιπυρική περίοδο.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
“Όλα έτοιμα για την
επανέναρξη των σχολείων”
Σε τηλεδιάσκεψη συμμετείχε την, Τρίτη 5 Μαΐου
2020, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης με
θέμα την επανέναρξη των μαθημάτων στα σχολεία
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την σωστή
προετοιμασία των Δήμων της Αττικής. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑττικής και Δήμαρχος
Γαλατσίου Γεώργιος Μαρκόπουλος και οι Δήμαρχοι
της Αττικής.

«Ο Δήμος Κρωπίας έχει λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπονται σε υλικά και έχει εξασφαλίσει προσωπικό
για τους καθαρισμούς και τις απολυμάνσεις.
Η άριστη πολύχρονη συνεργασία με τις διευθύνσεις
των σχολείων, η υπευθυνότητα που χαρακτηρίζει την
σχολική και γονεακή κοινότητα του Δήμου Κρωπίας
εγγυάται μια σωστή επανέναρξη με σχολαστική τήρηση των κανόνων και οδηγιών του ΕΟΔΥ για όλους,
εκπαιδευτικούς και μαθητές», δήλωσε ο δήμαρχος
Δημήτρης Κιούσης..

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Απόλυτη επάρκεια και ετοιμότητα στα Λύκεια
Έτοιμα τα Λύκεια του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να
υποδεχτούν τη Δευτέρα 11 Μαΐου
του μαθητές, μας ενημερώνει ο
Δήμος και αναλύει όλη την προετοιμασία και τις προμήθειες που
έχει κάνει προκειμένου να λειτουργήσουν σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις οδηγίες των
υγειονομικών αρχών.
Γράφει μεταξύ άλλων:
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα
περισσότερα επιπλέον των προβλεπόμενων της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας,
προκειμένου να ανοίξουν τα λύκεια και να υποδεχθούν με όρους
ασφάλειας του μαθητές.
Έχουν προμηθευτεί επαρκείς ποσότητες όλων των απαραίτητων
υλικών και έχουν ήδη ολοκληρωθεί
οι προβλεπόμενες εργασίες. Συγκεκριμένα, όλα τα λύκεια της
πόλης έχουν καθαριστεί, έχουν

απολυμανθεί εσωτερικά και πριν τη
Δευτέρα θα έχει γίνει απολύμανση
με ειδικό χλωριούχο διάλυμα όλων
των εξωτερικών χώρων εντός και
περιμετρικά των σχολείων.
Υπάρχει επάρκεια σε μάσκες, γάντια και ποδιές μίας χρήσεως για τις
καθαρίστριες οι οποίες θα ενισχυθούν από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και οι σχολικές
μονάδες θα καθαρίζονται 3 φορές
την ημέρα. Ειδικότερα για τα αντισηπτικά, εκτός από τα 54 τεμάχια
που παρέλαβε ο Δήμος από το
Υπουργείο Υγείας, δόθηκε οικονομική ενίσχυση στη Σχολική Επιτροπή για την προμήθεια επιπλέον
ποσοτήτων, ενώ παράλληλα είναι
στη διάθεση των σχολείων όσα τεμάχια μπορεί να χρειαστούν από
τα 1500 λίτρα που υπάρχουν στις
αποθήκες του Δήμου, προμήθεια
που πραγματοποιήθηκε στην αρχή
της επιδημίας για να καλύψει όλες
τις πιθανές ανάγκες.
Τέλος, χωρίς να το προβλέπει η
σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου
Παιδείας, ο Δήμος προμηθεύτηκε

ηλεκτρονικά θερμόμετρα μετώπου
υπέρυθρων, τα οποία θα δοθούν
στους διευθυντές των σχολείων
για χρήση όπως αυτοί κρίνουν
απαραίτητα, ενώ έχουν προμηθευτεί τα σχολεία επιπλέον μάσκες
για χρήση από τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς καθώς παρά
το γεγονός πως δεν είναι υποχρεωτικό, συστήνεται από τον ΕΟΔΥ.
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε όλα τα στάδια της εξέλιξης της επιδημίας, έχει λάβει όλα
τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της
δημόσιας υγείας. Για το άνοιγμα
των σχολείων ο Δήμαρχος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, ευχήθηκε στους
μαθητές καλή επιστροφή στα θρανεία, με συνθήκες ασφάλειας να
ολοκληρώσουν με επιτυχία το σχολικό έτος και να πετύχουν τους
στόχους τους ειδικότερα οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που αντιμετωπίζουν σε λίγες μέρες τις
Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών:
Bελτίωσε τις ψηφιακές δεξιότητές σου δωρεάν
Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών είναι πλέον διαθέσιμη,
μέσω του gov.gr, σε όλους τους πολίτες που θέλουν
να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Πρόκειται για πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης που υλοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του υφυπουργού Γρηγόρη Ζαριφόπουλου και
συγκεντρώνει σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα (nationaldigitalacademy.gov.gr) δωρεάν εκπαιδευτικό
υλικό, ελεύθερα διαθέσιμο στους πολίτες. Στην
πρώτη της έκδοση η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών διαθέτει πάνω από 150 μαθήματα βασικού και προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχούν σε πάνω από 1.500
ώρες εκπαίδευσης.
Τα μαθήματα απευθύνονται τόσο σε αυτούς που χρειάζονται βασικές ψηφιακές δεξιότητες στην καθημερινότητά τους όσο και σε αυτούς που θέλουν να
εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στις νέες
τεχνολογίες. Ο κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει το
μάθημα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά του και στο
επίπεδο γνώσης του, να το παρακολουθήσει και να το
ολοκληρώσει όποτε ο ίδιος επιθυμεί.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο προσφέρεται δωρεάν
από οργανισμούς με αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και
εκπαιδευτικό κύρος: ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα,
γνωστές διεθνείς εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και οργανισμοί ψηφιακής εκπαίδευσης.
Το περιεχόμενο επιλέχθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε
συνεργασία με Έλληνες ακαδημαϊκούς και ειδικούς
στην ψηφιακή εκπαίδευση. Αξιοποιήθηκε ελληνική και
διεθνής εμπειρία ώστε τα κριτήρια επιλογής να διασφαλίσουν: α) την ποιότητα στο περιεχόμενο και στην
δομή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και β) την απλότητα στη χρήση.
Η πλατφόρμα είναι δυναμική. Δηλαδή, τόσο οι θεματικές ενότητες όσο και τα μαθήματα, θα συνεχίσουν
να εμπλουτίζονται, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος
εκπαιδευτικών αναγκών. Στο άμεσο μέλλον, η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών θα προσφέρει αυτοδιαγνωστικά εργαλεία για να μπορεί ο πολίτης να
αξιολογήσει το επίπεδο των ψηφιακών του δεξιοτή-

των. Ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτών των εργαλείων αλλά και τους προσωπικούς στόχους του κάθε
πολίτη, η πλατφόρμα θα προτείνει εξατομικευμένα
«εκπαιδευτικά μονοπάτια», με συνδυασμούς μαθημάτων από τους διάφορους παρόχους.
Για την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί εθνικό στοίχημα να μη μείνει
κανείς πίσω στην ψηφιακή εποχή.
Πώς μπορεί να ενταχθεί κάποιος στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών για να βελτιώσει τις ψηφιακές δεξιότητές του;
Ελεύθερα, δωρεάν και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες
εγγραφής, ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία, τη θεματική ενότητα και το μάθημα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά του και στο επίπεδο γνώσης του (Βασικό,
Προχωρημένο). nationaldigitalacademy.gov.gr
Η παρακολούθηση είναι διαδικτυακή και γίνεται με
τον ρυθμό που ταιριάζει στον καθένα!
156 μαθήματα, 29 θεματικές ενότητες!

8 ΣΕΛΙΔΑ - 9 ΜΑΪΟΥ 2020

ΕΒΔΟΜΗ

μιάματα από το λιβάνι της εκκλησίας.

γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

“Makcum Γopbkuu”
(Μαξίμ Γκόρκυ) 1868-1936
ένας ιδεολόγος συγγραφέας
Με τη Ρωσική λογοτεχνία δεν είναι πρώτη φορά που
καταπιάνομαι.
Από τον ίδιο χώρο χρόνους πιο μπροστά, *σε σειρά
άρθρων είχα προβεί σε μια πρώτη γνωριμία με αυτό
που οι αναστεναγμοί της στέπας και του κνούτου, σε
ηρωικό ξεπέταγμα άφησαν μέσω των Ρώσων συγγραφέων, την γοερή τους κραυγή για λαϊκά δικαιώματα,
ισότητα και επιβίωση.
Γενικά η Ρωσία μετά τη νικηφόρα πολεμική σύγκρουση που είχε με τον Ναπολέοντα, αυτή την περιπέτεια με τον μοιραίο εκείνο επίλογο της Γαλλικής
επανάστασης, έδωσε λαβή σε στενό κύκλο της Ρωσικής φιλολογίας να βρεί πόρτα και διέξοδο, αφ’ ένός
μεν προς ένα ιδεαλισμό επηρεασμένο με τις νέες
απόψεις και δυτικές φόρμες της δυτικής Ευρώπης,
αφ΄ετέρου και προς τον σκληρό ρεαλισμό, που αφορούσε τη ζωή και την ανάλυση της ψυχολογίας του
ρωσικού λαού.

Αλλά στα αμέσως μετά και δη της δεύτερης εκατονταετίας χρόνια της, παρουσιάζεται μερικώς αλλά
όπου δει ουσιαστικά, να απομακρύνεται και να αποσυνδέεται ολοσχερώς από την πρώτη της φόρμα, και
με γοργό βηματισμό να αρχίζει να προσβλέπει προς
τα κατ΄ αυτήν ιδεώδη που είναι τα του μπολσεβικισμού, έστω και όσον εκ των ήδη υπαρχουσών συνθηκών να παρουσιάζονται αυτά με κάποιες φωνές
εξαίρεσης
Στο σημερινό άρθρο ο λόγος θα στραφεί επάνω στον
ένα από τους λίγους εκλεκτούς, και σημαντικούς, όχι
μόνο της ρωσικής λογοτεχνίας, αλλά και της παγκόσμιας τέχνης του λόγου, τον Μαξίμ Γκόρκυ.
Τον Γκόρκυ ο οποίος συν τοις άλλοις επιχειρεί και
με την πένα του μάχεται να λευτερώσει ‘’τους κολασμένους σκλάβους” αυτής της γης, καταδεικνύοντας
στους πάντες απογυμνωμένη την κατάντια τους.
Θα μιλήσομε λοιπόν για μια κορυφαία μορφή σε
πέννα γραφής, με κοινωνική αφοσίωση και ιδεολογικό
περιεχόμενο που αγωνιστικά διαλέγει να περάσει τη
‘’στενή Πύλη’’ και να ανοιχτεί προς μια μαρτυρική πορεία κοντά στον μαχόμενο λαό για ένα καλύτερο
αύριο. Τη “Στενή Πύλη” που, όπως γράφει ο Αντρε
Ζιντ στο ομώνυμο βιβλίο του, «αυτή η Πύλη είναι
τόσο στενή, ώστε να μην μπορεί παρά ένας, ένας μοναχά να την περάσει και ποτέ δυό μαζί. Και ο πρώτος
ένας θα είναι ο εκλεκτός».

Κοντολογής λοιπόν στη λογοτεχνική μορφή της ρωσικής λογοτεχνίας, ο άκρατος ιδεαλισμός με τη
σκληρή απεικόνιση τού ρεαλισμού βαδίζουν σε αγώνα
χέρι - χέρι.
Θα ήθελα ακόμα να προσθέσω πως από την άλλη
μεριά η ρωσική λογοτεχνία ποτέ δεν σέρνεται πίσω
από τα καλούπια ενός κάποιου δικού της παρελθόντος, γιατί κάτι τέτοιο μακρύ παρελθόν σε αυτή δεν
υπήρξε. Η Ρωσική λογοτεχνία είναι απαλλαγμένη
από τη συνηθισμένη βαριά κληρονομική παράδοση,
αφού και σε ηλικία από σήμερα μόλις φτάνει τα διακόσια χρόνια.
Και στα μεν εκατό της πρώτα χρόνια τα και κυρίως
προεπαναστατικά, η ρωσική λογοτεχνία φαίνεται να
είναι αρκετά ελεύθερη ακόμα και από τη μίμηση
άλλων φιλολογιών αλλά και προσαρμοσμένη, στη
ανάσα της στέπας, στη δειλή κατάθεση των όπλων
από τη μεριά της ζωής του μουζίκου, μα και στα θυ-

Το δυστύχημα είναι πως και «Οι διανοούμενοι της
Ρωσίας είναι κεφαλές φουσκωμένες από πλημμύρα
ξένων σκέψεων προσαρμοσμένες απόλυτα στο λοιπό
ντόπιο σώμα της εξουσίας, και όχι με την ισχυρή
σπονδυλική στήλη των κοινών πόθων και σκοπών.
Τώρα (κάποιοι πάλι είναι) που καταληστεύουν και
πουλούν εκκλησίες μουσεία, κανόνια, όπλα, διαρπάζουν αποθήκες, παίρνουν και πουλούν ό,τι πουλιέται
και αγοράζεται. ….Στη Θεοδοσία (πόλη;) οι στρατιώτες εμπορεύονται ακόμη και ανθρώπους. Έφεραν από
τον Καύκασο γυναίκες, Τούρκισες, Αρμένισσες, Κούρδισες και τις πουλάνε για 25 ρούβλια την μία. Τούτο
είναι μάλιστα αποκλειστικά ρωσικό εφεύρημα και
μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό.» ( Νοβάγια Ζιζν 16.3 1918)… «Δεν πρέπει να κλείσομε τα
μάτια μας μπροστά στο γεγονός, ότι σήμερα που ο
λαός πήρε την εξουσία στα χέρια του απέκτησε και
το δικαίωμα να γίνει και δήμιος και μάλιστα όχι λιγότερο και πιο σκληρός από τους πρώην δημίους του.
Η αλήθεια πρέπει να λέγεται γιατί αυτή μόνο μπορεί
να θεραπεύσει.» (Νοβάγια Νίζν 21/3/1918). «Αλλά ό,τι
σπάρθηκε χθες δεν μπορούσε παρά να φυτρώσει σήμερα» …Ευτυχώς που γενικά οι Ρώσοι προχωρούν
προς τον αγώνα για τη δικαιοσύνη σαν εμπροσθοφυλακή των λαών της γης. Οι Ρώσοι τους οποίους το
παρελθόν βασάνισε περισσότερο από κάθε πάντα
άλλο» (Κομμουνιστική Διεθνής αριθ. 1 Μάιος 1919)
Βέβαια με την όλη αυτή η επιθετική τακτική κατά της
κρατούσης εξουσίας ο Γκόρκυ δεν μπορούσε παρά να
χαρακτηριστεί σαν ύποπτος με επακόλουθο το λιγότερο την πιθανή του δίωξη και σύλληψη. Ο Γκόρκυ για
να προλάβει λοιπόν αυτό το κακό αυτοεξορίζεται για
επτά χρόνια στο Σορέντο της νότιας Ιταλίας, χωρίς
όμως ποτέ να απομακρυνθεί από την επαναστατική
του ιδεολογία ή και να αποσκιρτήσει από το κομουνιστικό κόμμα.

Και εδώ θα έπρεπε να προστεθεί και το σημαντικό
που έγραφε ο Καζαντζάκης, ότι δηλαδή οι Ρώσοι λογοτέχνες όχι μόνο διεκήρυσσαν την ιερότητα της θυσίας, και την αγάπη να χαθεί “το εγώ για τη σωτηρία
του συνόλου”, μα κι έδιναν πρώτοι με το αίμα τους
το παράδειγμα.
Γι΄ αυτό και σε καμιά άλλη φιλολογία του κόσμου δεν
συναντάμε τόσους πολλούς της τέχνης και του λόγου
να πεθαίνουν τόσο νέοι, μα και να διώκονται, να εξορίζονται και να σκοτώνονται αλλά στο τέλος και να
τρελαίνονται.

όταν κάποιοι Επίτροποι εύγλωττα εκήρυτταν τον πόλεμο κατά των αστών και ο αμαθής λαός εξηγεί τούτο
σαν άμεση έκκληση προς φόνους, όπως μάλιστα και
το απέδειξε με το σύνθημα “σπάσε κατάστρεψε, λήστεψε”» (Νοβάγια Ζιζν 1.2 .1918)….

Ο Γκόρκυ άρχισε να γράφει για τη δυστυχισμένη ζωή
του Ρώσου μουζίκου, πριν ακόμα ξεσπάσει τον
Οκτώβρη του 1917 η μεγάλη επανάσταση των μπολσεβίκων.
Στην πορεία στάθηκε κοντά στους επαναστάτες και
δέθηκε μαζί τους με αγώνα. Γρήγορα όμως κατάλαβε
αυτό που έγραφε ο Τολστόη πως «οποιοδήποτε και
νάναι το κόμμα που θα θριαμβεύσει, θα του χρειαστεί
πάντα για να κρατήσει την εξουσία, όχι μόνο να χρησιμοποιήσει τα υπάρχοντα μέσα βίας, αλλά και να
εφεύρει καινούργια».
Και ο Γκόρκυ μαντεύοντας τη θύελλα της εκτροπής
από τον αρχικό σκοπό της Επανάστασης, που ίσως και
σαν επανάσταση αναπόφευκτα εξελίχτηκε στο διαχρονικά κλασικό “σφάχτε, σπάστε και γκρεμίστε”,
γρήγορα άρχισε να διαφωνεί και με τον φίλα προς
αυτόν προσκείμενο σύντροφο του, τον Λένιν.
Γράφει και επιτίθεται δια του περιοδικού τύπου και πιο
συγκεκριμένα στη “Νοβάγια Ζίζν”* στις 26/1/1918: «η
επανάσταση θα σβήσει από εξάντληση, αν το προλεταριάτο υποταγμένο στη φανατική αδιαλλαξία των
Επιτρόπων του λαού, βαλθεί να πλατύνει την τάφρο
που το χωρίζει από τη δημοκρατία… Και (μάλιστα)

Και το 1928 ξαναγύρισε στη Ρωσία. Είχε στο μεταξύ
φύγει από τη ζωή ο Λένιν και το κράτος των Σοβιέτ
ήταν τώρα στα χέρια του Στάλιν.
Δημοσιεύει λοιπόν ο Γκόρκυ στην “Επιθεώρηση Ευρώπη” «ότι παρά τις οικονομικές δυσκολίες καί τον
πόλεμο που δέχεται η Ρωσία από την Ευρώπη, τώρα
αυτή η Ρωσία κατάφερε και διάβηκε το κατώφλι προσβλέπουσα στην αναγέννησή της». Αλλά και πάλι
δεν παύει να ελέγχει με δημοσιεύσεις σκληρά την σοβιετική εξουσία.
Παρόλα ταύτα ο Στάλιν αναγνωρίζει την αξία του και
την αγωνιστική του προσφορά προς το λαό. Μετονομάζει τη γενέτειρά του από Νίζνι - Νοβγκορόντ
σε Γκόρκυ, βαφτίζει ένα πάρκο στη Μόσχα σε
“Γκόρκυ”, αλλά και δεκάδες σχολεία, εργοστάσια και
θέατρα ακούγονται πλέον στο όνομά του.
Την περιπετειώδη πορεία της ζωής του, τη γεμάτη
αγώνες για ελπίδα και προσδοκία, τη διηγείται ο ίδιος
στα βιβλία του ‘’Στα ξένα χέρια’’, ‘’Στην εφηβεία’’ και
‘’Στα Πανεπιστήμιά μου.’’
Αλλά η συνέχεια στο επόμενο άρθρο
* Νοβάγια Ζίζν = καινούργια ζωή. Επαναστατική εφημερίδα της
εποχής.
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Ο διχασμός!
Τούτες τις ώρες, που η χώρα προσπαθεί να βάλει
μπροστά ξανά το βηματισμό της και στην υγεία και
στην οικονομία που δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε, με
χιλιάδες επιχειρήσεις κλειστές, που πολλές δεν πρόκειται να ανοίξουν και επίσης χιλιάδες εργαζόμενους
που θα βρεθούν στην ανεργία και στο δρόμο, το χει-

ρότερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να διχάζει
αντί να ενώνει την κοινωνία και τις πολιτικές δυνάμεις.
Κι όμως αυτό συμβαίνει σήμερα. Η κρίση του 2010 και
τα μνημόνια έφεραν άγριες εικόνες στη ζωή μας, με
την πυρκαγιά στη Μαρφίν, με αυτοκτονίες, με αρπαγές περιουσιών (πλειστηριασμοί), με ανθρώπους να
αναζητούν τροφή στα σκουπίδια και δεν έχει τελειωμό η λίστα.
Κανείς δεν αμφισβητεί ότι το έγκλημα της Μαρφίν
ήταν αποτρόπαιο και νομίζω ότι το έχουν καταδικάσει
άπαντες, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η στιγμή να στήνουμε εκδηλώσεις μνήμης και πλακέτες, την ώρα που
αναζητούμε συναινέσεις.
Και υπάρχει και ένα οξύμωρο στο όλον θέμα. Ανοίγει
ο φάκελος Μαρφίν, λένε, για να βρεθούν οι ένοχοι,

μετά από δέκα χρόνια και με διαδοχικές κυβερνήσεις
διαφόρων αποχρώσεων. Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, την εποχή της Μαρφίν ήταν ο ίδιος Υπουργός, Μιχ. Χρυσοχοΐδης, που είναι και σήμερα (τότε με
το ΠΑΣΟΚ σήμερα με τη Ν.Δ.).
Βρε πώς αλλάζουν οι καιροί.

Εύκολο το “απαγορεύεται”
Οι απαγορεύσεις σε υπερβολικό βαθμό, με τιμωρίες
και κουνώντας το δάχτυλο είναι εύκολο να τις επιβάλλεις όταν έχεις εξουσία.
Το δύσκολο είναι να πείσεις και να επαναφέρεις στην
καθημερινότητα έναν λαό, που εδώ και δύο μήνες
υπομένει. Πολλές οι παλινωδίες των αρμοδίων και
αυτό δημιουργεί αμφισβήτηση...

Ομόνοιαν δίωκε!!
Ο Μικρασιάτης περιηγητής Παυσανίας στο έργο του με
τίτλο: «ΦΩΚΙΚΑ» (24, 1) αναφέρεται στα λεγόμενα Δελφικά παραγγέλματα ή υποθήκες των επτά σοφών!
Στην κορυφή του αετώματος του ναού του Απόλλωνα
στους Δελφούς είχε τοποθετηθεί ένα «ΕΙ», το οποίο αποτελούσε την χειροπιαστή απόδειξη της Μονοθεϊστικής αντίληψης των Ελλήνων, σύμφωνα με τον πολυγραφότατο
συγγραφέα Πλούταρχο, που είχε διατελέσει για πολλά
χρόνια αρχιερέας του ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς και είχε συγγράψει ολόκληρη πραγματεία με το
όνομα: «Περί του εν Δελφοίς ΕΙ» και ανέφερε ότι ο Θεός
ήταν ΕΙΣ (=ένας) και ΑΙΩΝΙΟΣ και η λέξη ΕΙ σήμαινε: ΕΙΣΑΙ
= ΥΠΑΡΧΕΙΣ, (αποτελεί το δεύτερο πρόσωπο του ενικού,
της οριστικής του ενεστώτα, του ρήματος ειμί =
είμαι, –ειμί, ει, εστί, εσμέν, εστέ, εισί–)!!
Στην ανατολική πλευρά του ναού ήταν γραμμένο το
«ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ», που έδινε παραγγελία να γνωρίζεις
τον εαυτό σου πριν εισέλθεις στο ναό και στην κάτω αριστερή γωνία το «ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ», δηλαδή να μη κάνεις τίποτα το υπερβολικό!!
Τα Δελφικά παραγγέλματα ήταν 147 και αποδίδονταν
στους επτά Έλληνες σοφούς, τους οποίους ο ποιητής Πίνδαρος (522 π.Χ) θεωρούσε γιους του Ήλιου, που με την
ακτινοβολία τους φώτιζαν και καθοδηγούσαν τον άνθρωπο στη οδό της Αρετής και αυτά τα σοφά και ιερά ελληνικά παραγγέλματα χρησιμοποιήθηκαν πολύ αργότερα
από άλλους λαούς, οι οποίοι τα παρουσίασαν σαν «θρησκευτικές εντολές»!!
Ένα από αυτά είναι και το περίφημο «Ομόνοιαν δίωκε»,
το οποίο συνιστά σε κάθε άνθρωπο να επιδιώκει την ομόνοια!!
Αυτό το τόσο σπουδαίο παράγγελμα το είχε γράψει ο Περίανδρος ο Κορίνθιος (668-584) ο οποίος διετέλεσε τύραννος της Κορίνθου!!
Στα χρόνια της διακυβέρνησής του κατασκευάσθηκε η περίφημη «Δίολκος», που βρισκόταν ακριβώς δίπλα στη θέση
του σημερινού Ισθμού της Κορίνθου στην τοποθεσία
Ίσθμια, όπου υπάρχουν ακόμα τα απομεινάρια της και
αποτελούσε πηγή πλούτου για την Κόρινθο, γιατί μετέφερε τα πλοία που ταξίδευαν από τον Σαρωνικό στον Κορινθιακό και αντίστροφα, με μεγάλη αμοιβή, αφού με αυτό
τον τρόπο απέφευγαν ένα χρονοβόρο και επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι!!
Επειδή κάποια από τα πολλά έργα του Περίανδρου είχαν
ευεργετική απήχηση στο λαό του και λόγω της μεγάλης
πνευματικής ευστροφίας του και των πολλών γνώσεών
του, θεωρήθηκε ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας

Ελλάδας!!
Ο Περίανδρος υπήρξε και κοινωνικός αναμορφωτής, καθ’
όσον δημιούργησε νόμους κατά της ασωτίας και της πολυτέλειας, ενώ έδινε δουλειά στους φτωχούς και στους
άνεργους, τους οποίους δεν φορολογούσε, γιατί τους φόρους τους εισέπραττε μόνο από τους πλούσιους!!
Υπήρξε φιλομαθής και λάτρης κάθε είδους καλλιτεχνίας
και είχε μετατρέψει την αυλή του σε κέντρο πνευματικής
και καλλιτεχνικής δραστηριότητας!!
Πέθανε σε ηλικία 84 χρόνων και έμεινε ονομαστός για την
κακουργία του, την μεγαλοπραγμοσύνη του και την σοφία
του!! Κατά την γνώμη του η ομόνοια εξασφαλίζει την
ομαλή οικογενειακή ζωή και την κοινωνική ευημερία, ενώ
συγχρόνως αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη λειτουργία κάθε χώρας!!
Το μέγιστο αυτό αγαθό της ομόνοιας είχε λείψει πολλές
φορές από τους Έλληνες, στην επί πολλών χιλιετιών ιστορία τους, γιατί ο αντίθετος σπόρος της ομόνοιας είναι η
διχόνοια, την οποία έσπερναν στους Έλληνες οι εχθροί
τους για να τους διαλύσουν, να τους νικήσουν και να τους
καθυποτάξουν, επειδή ήταν άτρωτοι και ανίκητοι!!
Ένα από τα πολλά περιστατικά που διαδραματίστηκαν,
όταν οι Έλληνες δεν είχαν μεταξύ τους Ομόνοια, ήταν και
το ολέθριο παράδειγμα του εμφύλιου σπαραγμού του επί
27 χρόνων περίπου Πελοποννησιακού πολέμου (431-404
π.Χ.), κατά τον οποίο όσα δεν μπόρεσε να πετύχει η Περσία στα πεδία των μαχών με τα πανίσχυρα και πολυάριθμα
στρατεύματά της, το πέτυχε με την διασπορά της διχόνοιας ανάμεσα στους Έλληνες, ώστε να μπορέσει εκείνη
εκ του ασφαλούς να αναδειχθεί κυρίαρχη δύναμη της περιοχής, μέχρι που διαλύθηκε αργότερα από τον Μέγιστο
Έλληνα Μακεδόνα βασιλιά Αλέξανδρο!!!
Όποτε οι Έλληνες ήταν υπό καθεστώς Ομόνοιας, τότε μεγαλουργούσαν και τα κατορθώματά τους ξάφνιαζαν τους
πάντες, γράφοντας λαμπρές σελίδες στην μακραίωνη και
ένδοξη ιστορία τους!!
Αντίθετα με τις διχόνοιες και τις προδοσίες, οδηγήθηκαν
σε ήττες και υποδουλώθηκαν σε κατώτερους πολιτιστικά,
ημιβάρβαρους και βάρβαρους λαούς, όπως από τους Ρωμαίους, τους Άραβες, τους Φράγκους και από τους αιμοσταγείς
Μογγολικής
καταγωγής
κατακτητές,
απάνθρωπους δυνάστες, δήμιους, βιαστές, άρπαγες και
παράνομους διεκδικητές και καταχραστές, που καυχώνται
ότι πέταξαν στη θάλασσα τους Ίωνες Έλληνες της Μικράς
Ασίας πριν 100 χρόνια και μέχρι σήμερα καταπατούν ιερά
ελληνικά εδάφη, τα οποία επί πολλές δεκάδες χιλιετιών
αποτελούσαν το λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού και την

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

αποκλειστική Ελληνική κληρονομιά, μεταλλάσοντας τις
ιστορικές αλήθειες με διάφορα προσφιλή τους ψέματα!!
Ο Πλούταρχος στο έργο του «Περί Φιλαδελφείας», τονίζει ότι: «με την ομόνοια και την κατανόηση κατορθώνεται
ο άριστος συνδυασμός, όταν όμως αναπτυχθεί διάθεση
πλεονεξίας και στάση, τότε με τον χειρότερο τρόπο όλα
τα καταστρέφει και όλα τα αναστατώνει»!!
Στα «Απομνημονεύματά» του (Δ΄. 4, 16), ο Αθηναίος
στρατηγός και συγγραφέας Ξενοφών, τονίζει χαρακτηριστικά: «χωρίς ομόνοια ούτε κράτος θα μπορούσε καλά να
κυβερνηθεί, ούτε οικογένεια να νοικοκυρευτεί»!
Μετά τον καλά μελετημένο και δόλια προγραμματισμένο,
πρόωρο θάνατο του Μ. Αλέξανδρου, η διχόνοια μεταξύ
των διαδόχων του για την μοιρασιά της απέραντης αυτοκρατορίας του, έφτασε στην αποκορύφωσή της, προς μεγάλη χαρά των εχθρών του ελληνισμού, καθ όσον έδωσε
πρόσφορο έδαφος στη Ρωμαϊκή λαίλαπα για να την καταβροχθίσει γρήγορα και εύκολα!!
Πολλά παραδείγματα στην ιστορία του ελληνικού γένους
δείχνουν ότι όποτε το έθνος ήταν ενωμένο αγωνίστηκε
και απέφυγε τις ήττες και τις καταστροφές, ενώ το αντίθετο προέκυψε όταν εστερείτο της ομόνοιας, οπότε ξεσπούσαν έριδες μεταξύ των ηγετών, ανεξάρτητα αν αυτοί
ήταν Έλληνες ή ξένοι που το εξουσίαζαν ή το κατεύθυναν,
δημιουργώντας εμφυλίους σπαραγμούς και καθιστώντας
τη δύναμη του ελληνισμού ευάλωτη μέχρι και ανύπαρκτη!
Η επικράτηση της ομόνοιας στις δύσκολες στιγμές που
ζούμε είναι το βασικό ζητούμενο για την επιβίωσή μας
και για την ύπαρξή μας σαν έθνος, ενώ αντίθετα αν επικρατήσει η διχόνοια, όπως επιδιώκεται και μεθοδεύεται
από κάποια σκοτεινά συμφέροντα, τότε θα οδηγηθούμε
σε πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα!
Απαραίτητο λοιπόν είναι για το ελληνικό γένος να εφαρμόζει το Δελφικό παράγγελμα: «Ομόνοιαν δίωκε», που
απορρέει από την σοφή κληρονομιά των προγόνων του, η
οποία εκπολίτισε την ανθρωπότητα και μέχρι σήμερα συνεχίζουν Έλληνες λαμπροί επιστήμονες να στηρίζουν τις
επιστήμες σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου και να
αναδεικνύουν το κύρος των διακεκριμένων αυτών πανεπιστημίων, σαν γνήσιοι συνεχιστές των σοφών προγόνων
τους!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

“Νεκρά” γυμναστήρια και
σχολές χορού
Το παρακάτω κείμενο είναι οι δηλώσεις του γενικου γραμματέα του πανελλήνιου συνδέσμου γυμναστηρίων Δώρου
Κλεοβούλου, που αφορά τα γυμναστήρια και τις σχολές
χορού που βρίσκονται κλειστές από τα μέσα Μαρτίου.
Τα γυμναστήρια με τις σχολές χορού έχουν πολλά κοινά
σαν τύπος επιχείρησης και τους ίδιους ίσως και περισσότερους προβληματισμούς και δυσκολίες καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε και οι ιδιοκτήτες σχολών χορού.
Να προσθέσω ότι ακόμα και όταν ανοίξουμε δεν μπορώ να
φανταστώ πως θα προσαρμοστούν στην φύση του χορού
τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας με πλεξιγκλάς ή απόσταση
δύο μέτρων...
Όπως αναφέρει στο newsit.gr o
γενικός γραμματέας του πανελλήνιου συνδέσμου γυμναστηρίων
Δώρος Κλεοβούλου, «κανένας
από τους εμπλεκόμενους κυβερνητικούς φορείς δεν είναι σε
θέση να ορίσει μια ημερομηνία,
κατά την οποία τα γυμναστήρια
της χώρας θα ανοίξουν ξανά.
Ο κλάδος βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς παρά τις οχλήσεις
μας ακόμα δεν υπάρχει κάποια
πρόβλεψη για τα γυμναστήρια,
με αποτέλεσμα τα έξοδα κάθε
μήνα να τρέχουν. Δεν μιλάμε για
μαγαζιά, αλλά για γυμναστηριακούς χώρους με τους περισσότερους να ξεπερνούν τα 600 τ.μ,
που σημαίνει πως τα ενοίκια
ακόμα και με τη μείωση του 40%
είναι μεγάλα».
Σύμφωνα με τον Δ. Κλεοβούλο η πανδημία του κορωνοϊού
τείνει και να τον αφανίσει, στην περίπτωση που δεν βρεθούν άμεσα λύσεις. Kαι μαζί μ’ αυτόν και όλο τον κλάδο.
«Σύμφωνα με τα στοιχεία το τρίμηνο της Άνοιξης που παραδοσιακά αυξανόταν πάντα το πελατολόγιο μας το χάσαμε τελείως. Αν υποθέσουμε πως θα ανοίξουμε τον
Ιούλιο, μιλάμε πάλι για ένα χαμένο διάστημα, αφού στη
μέση του καλοκαιριού πέρα από τους σταθερούς πελάτες,
σχεδόν κανένας άλλος δεν έρχεται να γυμναστεί γιατί οι
περισσότεροι σκέφτονται τις διακοπές τους. Από την άλλη
υπάρχουν τα προπληρωμένα συμβόλαια τα οποία αν δεν
τα καλύψουμε θα χάσουμε τον κόσμο που μας εμπιστεύεται. Αν υποθέσουμε πως αυτά θα αρχίσουμε να τα καλύπτουμε από Σεπτέμβρη και με βάση τους ήδη χαμένους
μήνες, αυτό σημαίνει πως λεφτά δε θα δούμε πάλι στα ταμεία των επιχειρήσεων μας, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν η χώρα δεν βιώσει το δεύτερο κύμα της
πανδημίας, για το οποίο όλοι ανησυχούμε, το 2021 πλην
ελαχίστων περιπτώσεων».
Στάλθηκε από το Ταχυδρομείο Yahoo σε Android

Bιντεοδιάσκεψη μέσω Facebook
Messenger Rooms
ο Facebook παρουσίασε τη νέα δωρεάν εφαρμογή βιντεοδιασκέψεων Messenger Rooms, η οποία επιτρέπει σε
έως 50 ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια κοινή online
συνομιλία.
Τις τελευταίες εβδομάδες η ζωή μας κινείται γύρω από
την πανδημία του covid-19. Άλλοι έχουν χάσει χρήματα
και άλλοι έχουν βρει την ευκαιρία να αναπτυχθούν. Αυτό
συμβαίνει και με το Zoom που είδε την επισκεψιμότητά
του να εκτοξεύεται κυριολεκτικά, παρόλα τα προβλήματά
του. Δίνοντας στην δωρεάν υπηρεσία του δυνατότητες για
απεριόριστες κλήσεις, απεριόριστο χρόνο και ομάδες 100
ατόμων ξεπέρασε όλους τους αντιπάλους του.
Το Facebook διαθέτει αντίστοιχη υπηρεσία, αλλά είναι περιορισμένη τόσο
στον συνολικό αριθμό ατόμων που
επιτρέπεται να συμμετέχουν, όσο και
στην απαίτησή του να έχουν όλοι λογαριασμό στο Facebook. Αυτό αλλάζει
με το Messenger Rooms.
Το Facebook φέρνει το Messenger
Rooms με δυνατότητα να φιλοξενήσετε συνομιλίες βίντεο έως και 50
ατόμων. Μάλιστα, όσοι δεν έχουν λογαριασμό στο Facebook μπορούν να
συμμετάσχουν, αφού μπορούν πλέον
να λάβουν έναν σύνδεσμο για το
“Δωμάτιο” που έχετε δημιουργήσει.
Με ένα κλικ μπορούν στη συνέχεια να
συμμετάσχουν στη συνομιλία, όπως
και με το ζουμ. Επίσης το Messenger
Rooms δεν έχει κανένα χρονικό όριο.
Εάν συμμετάσχετε σε μια αίθουσα μέσω της εφαρμογής
Messenger Rooms, τότε μπορείτε να παίξετε με AR εφέ
και νέες λειτουργίες, όπως φόντο της αρεσκείας σας και
φωτισμό διάθεσης. Ο δημιουργός ενός δωματίου επιλέγει
ποιος μπορεί να δει και να συμμετάσχει σε αυτό και μπορεί
να αφαιρέσει οποιονδήποτε, ανά πάσα στιγμή, καθώς και
να κλειδώσει το δωμάτιο εάν δεν θέλει να εισέλθει κανένας άλλος. Και φυσικά μπορείτε να αφήσετε ένα δωμάτιο
όποτε θέλετε. Τα δωμάτια που δημιουργείτε μέσω μιας
Ομάδας Facebook είναι ανοιχτά από προεπιλογή στα μέλη
αυτής της Ομάδας.
Η λειτουργία “Δωμάτια” δεν είναι κρυπτογραφημένη από
άκρη σε άκρο, επειδή “υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις”
για την παροχή τέτοιας κρυπτογράφησης για βιντεοκλήσεις με μεγάλες ομάδες ατόμων. Ωστόσο, το Facebook
λέει ότι εργάζεται σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση για
το μέλλον. Εν τω μεταξύ, το περιεχόμενο του δωματίου
είναι κρυπτογραφημένο μεταξύ των συμμετεχόντων και
των διακομιστών του Facebook. Η εταιρεία υπόσχεται (!!)
επίσης ότι δεν παρακολουθεί ή δεν ακούει τις κλήσεις

ήχου ή βίντεο.
Οι χρήστες θα μπορούν να «μπαινοβγαίνουν» στο «δωμάτιο» της βιντεοδιάσκεψης, ενώ δεν θα υπάρχει επίσης περιορισμός χρόνου στις βιντεοδιασκέψεις του Messenger
Rooms. Αν θέλουν οι χρήστες, θα μπορούν να κρατούν
«ιδιωτική» τη βιντεοδιάσκεψή τους. Το Facebook διαβεβαίωσε ότι δεν θα
μπορούν να «τρυπώσουν» απρόσκλητοι
ενοχλητικοί στις βιντεοδιασκέψεις, κάτι
που έχει στιγματίσει
το Zoom, η λεγόμενη
πρακτική του «zoombombing». Σε πρώτη
φάση τα video-chats
δεν θα είναι πάντως
πλήρως κρυπτογραφημένα, κάτι που μπορεί
να
συμβεί
μελλοντικά. Το Messenger Rooms θα
είναι
προσβάσιμο
άμεσα από το News
Feed και από τις
άλλες σελίδες του
Facebook
(Groups,
Events κ.α.), καθώς
και από το Messenger, ενώ στο μέλλον η δυνατότητα πρόσβασης θα διευρυνθεί σε Instagram και WhatsApp, που
ανήκουν επίσης στην «οικογένεια» του Facebook. Το τελευταίο έκανε γνωστό ότι περισσότεροι από 700 εκατομμύρια λογαριασμοί συμμετέχουν καθημερινά σε κλήσεις
μέσω των εφαρμογών Messenger και WhatsApp.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Δεν πέρασε η Aπόσυρση του περιβαλλοντοκτόνου νόμου
στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Αναγνωρίστηκαν πολιτικό
κόμμα οι “Πράσινοι”

καταγγελίες της “Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική”
H περιφερειακή παράταξη “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική”,
είχε ζητήσει να συζητηθεί προ ημερησίας διάταξης στο περιφερειακό
συμβούλιο Αττικής, της 4/5/20, το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, που συζητιόταν στη Βουλή, που από πολλές οργανώσεις έχει χαρακτηριστεί
περιβαλλοντοκτόνο.
Η συζήτηση είχε μία θυελώδη εξέλιξη και κράτησε 6 περίπου ώρες με
παλινωδίες θέσεων συμβούλων και στο τέλος υπερψηφίστηκε κάνοντας
χρήση της διπλής ψήφου του προέδρου, με 48 ψήφους (ΥΠΕΡ) - 48
(ΚΑΤΑ, ΛΕΥΚΑ).
H “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική” καταγγέλει μεταξύ άλλων:
...«Με απερίγραπτες μεθοδεύσεις και
τηλέφωνα σε ανεξάρτητους περιφερειακούς συμβούλους προκειμένου
να μη διαφοροποιηθούν από τον περιφερειάρχη. Για “γέλια και για κλάματα” ήταν η σκηνή όπου ανεξάρτητη
περιφερειακή σύμβουλος – με ανοιχτή κάμερα και ήχο – δέχτηκε τηλέφωνο για να καταψηφίσει το
ψήφισμα, αφήνοντας εμβρόντητο το
ΠΕΣΥ!!!
......
Η αποκαλυπτικότερη στιγμή της δραματικής θέσης του Πατούλη ήταν
όταν παραδέχτηκε στο ΠΕΣΥ ότι το
νομοσχέδιο αφαιρεί αρμοδιότητες
από το ΠΕΣΥ (στα άρθρα σχετικά με
τη διαχείριση των απορριμμάτων –
πρόβλεψη για να αποφασίζει ο υπουργός τον ΠΕΣΔΑ παρακάμπτοντας το
ΠΕΣΥ κλπ) και ο περιφερειάρχης
προσπαθούσε να δικαιολογήσει τη

ρύθμιση αντί να μπει μπροστά για την
ακύρωσή της. Επιβεβαίωσε έτσι, περίτρανα την καταγγελία της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική - ότι
πρόκειται για φωτογραφική διάταξη
με συναίνεση του Πατούλη για να παρακάμψει τις αντιδράσεις σε ενδεχόμενη αδυναμία έγκρισης του ΠΕΣΔΑ
από το ΠΕΣΥ!!!
Αρκεί να συνηγορήσουμε να ψηφιστεί…
Απέλπιδα προσπάθεια του Πατούλη
ήταν η κατακλείδα του ότι είναι έτοιμος «να ανοίξει διάλογο από την επόμενη εβδομάδα» για τα ζητήματα που
πρέπει να αλλάξουν και να ρυθμιστούν δηλαδή αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο!!! Φυσικά, ποτέ δεν
απάντησε στον περιφερειακό σύμβουλο της ΑΑΑ γιατί αφού παραδέχεται ότι υπάρχουν προβλήματα δεν
ζητάει να μην ψηφιστεί το νομοσχέ-

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ
ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
Σ’ αυτές τις «άγριες» ημέρες που ζούμε
όσο ελαφρότερα μιλούμε τόσο ελαφρότερα διερχόμεθα την κρίση μας.

διο ώστε αυτά να αλλάξουν;
Η συνεδρίαση κονιορτοποίησε τα μυθεύματα του «ανεξάρτητου – αυτοδιοικητικού» περιφερειάρχη για την
υπεράσπιση των πολιτών και του περιβάλλοντος για τα οποία επαίρεται ο
Πατούλης και αποκάλυψε ότι δεν διστάζει να λειτουργήσει ως “εκπρόσωπος” της κυβέρνησης για να
υπηρετήσει τις πολιτικές της προτεραιότητες για μια πολιτική καταστροφική για το περιβάλλον. Μια πολιτική
που συνεχίζει και εντείνει στο πολλαπλάσιο την αντιπεριβαλλοντική πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και παραδίδει
ακόμα πιο απροκάλυπτα και με fast
track διαδικασίες το φυσικό και αστικό
περιβάλλον βορρά στην κερδοφορία
των «επενδυτών» και του κεφαλαίου.
Τα δάση, τα ρέματα, οι προστατευόμενες περιοχές (NATURA, Εθνικοί
Δρυμοί κλπ), τα βουνά, ο αστικός
χώρος, η διαχείριση των απορριμμάτων και άλλα προορίζονται για καύσιμη ύλη για την «Ανάπτυξη», τους
επενδυτές και τα ιδιωτικά συμφέροντα.
Οι μεγάλες αντιδράσεις σε όλη τη
χώρα και τα συλλαλητήρια που ήταν
πρωτοφανή για την περίοδο αλλά και
το θέμα, δείχνουν πως τα σχέδιά τους
για τη λεηλασία της φύσης θα βρουν
μπροστά το λαό και το κίνημα για το
περιβάλλον.

κυριών, που από τις 5 π.μ. φθάνουν έξω από
το χωριό σε μιαν ωραία βρύση και εκεί στην
εξοχή, κρατώντας αγριολούλουδα μαργαρίτες, σπάρτα, μάηδες, ανεμώνες, κισσούς
και κλαδιά πασχαλιάς χαιρετούν τραγουδώντας τον ερχομό του Μάη, του πιο λουλουδιασμένου μήνα, που και το όνομά του
ακόμη σε γεμίζει αισιοδοξία.

Το ενωτικό κόμμα των Πράσινων, που έκανε το ιδρυτικό
του συνέδριο ψηφιακά την πρώτη ημέρα της Άνοιξης,
στις 21 Μαρτίου, αναγνωρίστηκε και τυπικά. Μετά την
κατάθεση του αιτήματός τους στον Άρειο Πάγο, το οποίο
υποστηριζόταν από τα 244 ιδρυτικά μέλη, που είχαν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, το αίτημά τους έγινε
δεκτό και αναγνωρίστηκαν ως πολιτικό κόμμα των Πρασίνων.
Οπως σημειώνουν στο δελτίο τους:
«Μια νέα ελπίδα γεννήθηκε σε μια μαύρη μέρα για το περιβάλλον. Το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο στηρίχθηκε
μόνο με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας
την πολιτική της απομόνωση. Αυτή η πολιτική απομόνωση δίνει τον τόνο για την ανατροπή του νόμου αυτού
από μια προοδευτική πλειοψηφία με καταλύτη τους Πράσινους, αυτόνομους και με ένα φρέσκο άνεμο πολιτικής
συμπεριφοράς στην επόμενη Βουλή».
«Είμαστε τυπικά, οργανωτικά και πολιτικά έτοιμες κι
έτοιμοι να εκφράσουμε τους πολίτες και να ανταποκριθούμε στην πρόκληση των εθνικών εκλογών, ακόμα κι αν
αυτές γίνουν πρόωρα. Χρειάζονται παρεμβάσεις με μια
άλλη πολιτική κουλτούρα που εκφράζεται ήδη σε ένα
τμήμα της κοινωνίας».
Τα μέλη της Γραμματείας είναι: Ευάγγελος Αστυρακάκης-Ασλάνης και Αλία Παπαγεωργίου (Συνεκπρόσωποι),
ο Αριστείδης Παπαδάκης (Συντονιστής), ο Γιάννης Βέλλης (Ταμίας) και οι Αθανάσιος Γούναρης και Μαρία Καβούρη (Μέλη). Αναπληρωματικά μέλη της Γραμματείας
είναι οι Κατερίνα Βουτυράκη, Ρούλα Καστρινάκη, Κώστας Λουκέρης και Μιχάλης Τρεμόπουλος.

ποιός σε φύτεψε
και μπουμπούκιασες
και λουλούδιασες
~
Νιός με φύτεψε
και μπουμπούκιασα
και λουλούδιασα
Συνεχίζουν με πιο εύθυμο ρυθμό και διάθεση:
Τώρα Μαγιά, τώρα δροσιά
τώρα το καλοκαίρι.
Τώρα π’ ανθίζουν τα κλαδιά
και βγάζει η γη χορτάρι

Ο λαός μας με τις πλούσιες παραδόσεις, τα έθιμα και τα δρώμενα κάθε
μηνός, εορτής, άγιας ημέρας, δεν «κωλώνει» ούτε με την απειλή του δολοφόνου corona virus.
Από πολύ ενωρίς το πρωί της φετεινής
Πρωτομαγιάς τρεις φίλες από την Λευκοπηγή Κοζάνης, η Γιαννούλα Ζάχου, η Πανάγιω Καστάνη και η Σοφία Καστάνη, που είναι
μέλη του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου
«Λαζαρίνες», μου τηλεφώνησαν τραγουδώντας τα όμορφα τραγούδια, που κάθε
χρόνο τραγουδούν την Πρωτομαγιά. Τα
προηγούμενα χρόνια είχα παρακολουθήσει
τις χαρούμενες παρέες των κοριτσιών και

Την ίδια στιγμή που περνούσε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για περιβάλλον, που συγκέντρωσε τόσες αντιδράσεις, οι «Πράσινοι» περνούσαν την πόρτα του Αρείου
Πάγου.

Τώρα και ο Γιάννος διάβαινε
στον μαύρο του καβάλλα
Νύχτα σελώνει τ’ άλογο
νύχτα το καλιγώνει
Ξεκινούν με το γνωστό σε όλη την Ελλάδα
«Μάη μου Χρυσομάη μου»

Μάη μου δροσερέ
και καλοκαιρινέ

Βάζει τα πέταλα αργυρά
και τα καρφιά ασημένια
και τα καλιβοσφύρια του
γνήσια μαργαριτάρια.

Κάνας δεν τονε λόγιασε
κάνας δεν τον λογιάζει.
Κόρη ξανθή τον λόγιασε
από το παραθύρι
ψιλή λαλίτσα έφερνε
όσον και αν δεν μπορούσε
Γιάννο μου το μαντήλι σου
τί τό ‘χεις λερωμένο
Δώσ’ μου το Γιάννο δώσ’ μου το
να το γαργαροπλύνω
το δάκρυ βάζω για νερό
το σάλιο για σαπούνι
και το λιγνό μου το κορμί
το βάζω για κοπάνα.
Τελειώνοντας, ευχόμαστε την επόμενη
Πρωτομαγιά να την χαρούμε ελευθεροι
στην φύση και στις εξοχές μας.

Βούλα Λαμπροπούλου
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
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Ο νέος περιβαλλοντικός νόμος αφορά το σύνολο σχεδόν της
υπάρχουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας της χώρας
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για το νομοσχέδιο
που βρισκόταν σε διαβούλευση και πήγε τελικά τη
Δευτέρα 4/5/20 στη Βουλή και αφορά τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την εναρμόνιση της με το κοινοτικό δίκαιο.
Στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, που υπερψηφίστηκε στη Βουλή και θα γίνει νόμος του κράτους με
τίτλο «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και
περιλαμβάνει 136 άρθρα.
Η διαδικασία έγινε με ονομαστική ψηφοφορία και επί
της αρχής και επί των άρθρων.
«Ναι» επί της αρχής ψήφισαν και οι 158 βουλευτές της
ΝΔ ενώ 56 βουλευτές της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.
Είχαν προηγηθεί ονομαστικές ψηφοφορίες που είχαν
ζητήσει ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αποχωρήσει από τη διαδικασία.
Την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη διαδικασία στη
Βουλή ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας ολοκληρώνοντας την ομιλία του, στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων:
"Εξαιτίας όσων είπα εισαγωγικά για τον τρόπο νομοθέτησης και ακριβώς επειδή δεν είμαστε διατεθειμένοι
να δώσουμε το μήνυμα ότι αυτή η διαδικασία της επιστολικής ψήφου, παραβιάζοντας και το Σύνταγμα και
τον Κανονισμό, αλλά και της διαδικασίας-εξπρές κρίσιμων νομοσχεδίων, μπορεί να συνεχιστεί, είμαι στη
δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω ότι δεν θα τη νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία", ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και δήλωσε ότι:
«Θα αποχωρήσουμε από τη διαδικασία και ελπίζω να
είναι η πρώτη και τελευταία φορά που συμβαίνει κάτι
τέτοιο».
Μιλώντας στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, ο Κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αδικαιολόγητη την κριτική που
γίνεται τονίζοντας: «Θέλω να θυμίσω στο Σώμα από
την πρώτη μου ομιλία ως πρωθυπουργός, στις προγραμματικές δηλώσεις, είχα τονίσει ότι η οικονομική
ανάπτυξη του 21ου αιώνα δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος».
...

«Η ευημερία με οικολογικό πρόσημο είναι κεντρική
προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Το μέλλον της
πατρίδας μας συνδέεται απόλυτα με την ικανότητά μας
να προστατεύουμε και να αξιοποιούμε το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον.
Η Ελλάδα, ιδίως υπό τις σημερινές συνθήκες, καλείται
να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να διαχειριστεί
τη μεγάλη κρίση της κλιματικές αλλαγής» τόνισε.
...Στη δική μας αντίληψη αυτές οι πολιτικές αποτελούν
μεγάλες ευκαιρίες που ήδη αξιοποιούνται. Έχουμε πετύχει τους στόχους για το 2020 ως προς τη μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. Στόχους για περαιτέρω
διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

φωτο-πηγή: energypress

«Εχθρός του περιβάλλοντος είναι το κυνήγι του κέρδους και όχι η συνύπαρξη του ανθρώπου με το περιβάλλον», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, σχολιάζοντας
την ομιλία του πρωθυπουργού.
Τόνισε δε πως η πολιτική της ΕΕ κάθε άλλο παρά προστατεύσει το περιβάλλον. «Την πράσινη οικονομία, η
οποία θέλει να δώσει διέξοδο στα υπερσυσσωρευμένα
κεφάλαια, δεν την αφορά η προστασία του περιβάλλοντος».
Το νομοσχέδιο σε λίγο θα είναι νόμος του κράτους,
μετά τη δημοσίευσή του στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Μια ματιά σε ορισμένα άρθρα
― Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και Επιτάχυνση και απλοποίηση διαδικασιών ανανέωσης ΑΕΠΟ
(άρθρο 1, 2 & 3)
― Διαδικασία αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (γεωθερμία, αιολικά πάρκα, ηλιοθερμικοί σταθμοί κλπ.) (αρθ.10)
― Διαχείριση προστατευόμενμων περιοχών. Φορείς Εθνική
Συστήματος διακυβέρνησης. Ιδρυση και σκοπός του Οργανισμού Φυσικού περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
ΟΦΥΠΕΚΑ (αρ. 26,27)
― Ζώνες εντός προστατευομένων περιοχών (απόλυτης
προστασίας, προστασίας, διαχείρισισης οικοτόπων κλπ. με
πολύ σοβαρά θέματα), (αρθ. 44, 45,46, 47)
Υιοθέτηση νέου ευρωπαϊκού μοντέλου διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
― Ρυθμίσεις για δασικούς χάρτες (αρ. 48), οικιστικές πυκνώσεις (αρθ. 51)
― Ενεργειακή απόδοση κτιρίων (αρ. 56-70)

― Κοινοί κανόνες εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου (αρθ.
72)
― Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων
ΠΕΣΔΑ και τοπικός (αρθ 83, 84) Αφορά τους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων που γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο.
― Μίσθωση οχημάτων των Δήμων από μη μεταφορικές επιχειρήσεις (αρ. 91)
― Προσωρινή (για 5 χρόνια) Λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης απορριμμάτων (αρ. 92) 4 Σταθμοί εγκρίθηκαν
στην Ανατ. Αττική (Δήμος ΒΒΒ (Πανόραμα), Μαρκοπούλου,
Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδος).
― Τέλος χρήσης πλαστικής σακούλας (αρ. 97)
(από 1/1/21 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή
περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας
μεταφοράς.
― Ρυθμίσεις θεμάτων πολεοδομικού χαρακτήρα (αρ. 99)
― Ρυθμίσεις για δόμηση υπόγειων υδροηλεκτρικών σταθμών (αρθ. 101)
― Διατάξεις δασικής νομοθεσίας (αρ. 102)
― Ρυθμίσεις περιβαλλοντικών και χωροταξικών θεμάτων
(αρ. 130)
― Νομιμοποίηση οικοπεδικής έκτασης και υφιστάμενων κτηρίων της πρ. Αμερικανικής Βάσης στη Ν. Μάκρη (αρ. 132)

170 φορείς τον καταγγέλουν
Πάνω από 170 συλλογικότητες, οργανώσεις και δημοτικές παρατάξεις εκφράζουν την κάθετη αντίθεσή τους
στο νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που στην ουσία τροποποιεί το σύνολο σχεδόν της
υπάρχουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας της χώρας.
Στις αιτιάσεις τους αναφέρει μεταξύ άλλων:
«1. Το νομοσχέδιο Καταργεί την ουσία της προστασίας
των περιοχών Natura 2000 και προωθεί ακόμα και μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
σε περιοχές προστασίας της φύσης
2. Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ)
3. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος στο
όνομα των κατά βούληση επενδυτικών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών (ΜΠΕ) σε ιδιώτες και επιβάλλοντας ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των
υπηρεσιών
4. Προωθεί την αλόγιστη επέκταση βιομηχανικών ΑΠΕ.
5. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων και
κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων
6. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δε λαμβάνει μέτρα κατά της υποβάθμισης των
ρεμάτων
7. Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς συμβάσεις

Η τρέχουσα οικουμενική κρίση υποδεικνύει την άμεση
ανάγκη αλλαγής πλεύσης στη διαχείριση του περιβάλλοντος: Πρέπει να φροντίσουμε για τη διατήρηση, την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, κι όχι
να επιτρέπουμε στις κυβερνήσεις να θυσιάζουν το περιβάλλον στο βωμό εφήμερων οικονομικών συμφερόντων».
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«Θα συνεργαστώ με Δήμους και Περιφέρεια για αναμόρφωση και αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, φτάνει να
έχουν έναν σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο τα έργα»
Υπουργός Εσωτερικών, T. Θεοδωρικάκος
Χαιρετίζουμε τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών
Τάκη Θεοδωρικάκου, όσον αφορά την αναμόρφωση
του παραλιακού μετώπου, που επισημαίνει ότι είναι
έτοιμος να συνεργαστεί με τους Δήμους “φτάνει να
έχουν ένα σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο τα έργα”.
Η δήλωση έγινε σε Νομαρχιακή της ΟΝΝΕΔ.
Συγκεκριμένα σε ερώτηση του προέδρου της Β2 Νομαρχιακής της ΟΝΝΕΔ Θάνου Κατακουζηνού, σχετικά
με κωλυσιεργίες που υπάρχουν σε έργα που αφορούν στην αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου, ο
υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε:
«Αναμένουμε προτάσεις από τους Δήμους προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα ''Αντώνης Τρίτσης''.
Το υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει σχέση με καμία
κωλυσιεργία οποιουδήποτε έργου στην περιοχή έως
τώρα. Αντίθετα είμαι αποφασισμένος να συνδράμω
με πολύ σημαντικούς οικονομικούς πόρους, σε συνεργασία πάντοτε με τους δημάρχους της περιοχής
– όπως και με τους δημάρχους σε ολόκληρη τη χώραφτάνει να έχουν έναν σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο

τα έργα τα οποία θα πρέπει να κατασκευαστούν σε
αυτήν την περιοχή. Έχουμε τους οικονομικούς πόρους. Έχουμε τις τεχνικές δυνατότητες. Έχουμε και
άριστη συνεργασία.
Πιστεύω ότι σοβαρά έργα μπορούν να αναπτυχθούν
στο νότιο παραλιακό μέτωπο της Αττικής γιατί, κατ’
αρχήν, όλοι οι πολίτες αξίζει να έχουν πρόσβαση
στην παραλία καθώς πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα σημεία της Ελλάδα και της Ευρώπης. Υπάρχει
επίσης σοβαρή ανάγκη σε βασικές υποδομές που πρέπει να κατασκευαστούν προκειμένου να διασφαλιστεί
η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Σε πολλές περιοχές
απουσιάζουν οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά
προβλήματα. Επίσης θέλω να στηρίξουμε και κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε αποφασίσουμε
θα γίνει σε συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια Αττικής».
Να θυμίσουμε ότι στις 9 /4/2020 υπεγράφη ΚΥΑ για το

Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης».
Στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός βασικών υποδομών με στόχο την
ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής
συνοχής και άλλα. Ο προυπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 2,5 δις ευρώ.
Χαιρετίζουμε λοιπόν την αποφασιστικότητα του
Υπουργού Τ. Θεοδωρικάκου και την ανάγκη ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου με πρόσημο τον κοινωνικό αντίκτυπο και ελπίζουμε και ευχόμαστε να βρει
ευήκοα ώτα από τους δημάρχους.

Aπό τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020,
το κατάστημά μας, Mini market, μπορεί και εξυπηρετεί
όσους αδυνατούν
να προσέλθουν στο χώρο μας, με

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ DELIVERY
καθημερινά, κατά τις ώρες 10:00 έως 21:00
και για ποσό αγορών από 15 ευρώ και πάνω
(όχι μόνο για καπνικά προϊόντα).

Τηλέφωνο παραγγελιών 210 6021.601
BAΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 172 ΚΟΡΩΠΙ
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To περίπτερο του Τάσου:
«εστία φιλοζωίας»
Στο προηγούμενο φύλλο (2 Μαΐου 2020) δημοσιεύθηκε
το κείμενό μου με τον τίτλο: «Αγαπάμε τις γάτες στην
πόλη μας».
Ανακοινώνω στους αναγνώστες μας, ότι έκανα μία μεγάλη και αδιόρθωτη(;) παράλειψη να αναφέρω, ότι στο
περίπτερο επί της οδού Βασ. Παύλου 1 (αριστερά κατά
την είσοδο στο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ), οι φίλοι μου Τάσος,
Γωγώ, αλλά προ πάντων η Άντζελα, έχουν εγκαταστήσει δίπλα στην επιχείρησή τους, μία παράλληλη, ανιδιοτελή «επιχείρηση» φροντίδας για τα αδέσποτα ζώα της
πόλης μας, είτε πρόκειται για γάτες είτε για σκύλους.
Πολλές φορές συμβαίνει το εξής: οι ιδιοκτήτες του περιπτέρου μπροστά στη δική τους ανυστερόβουλη προσωπική φροντίδα για τα αδέσποτα, να θυσιάζουν το
επαγγελματικό ήθος τους προς τον πελάτη. Δεν θα ξεχάσω στιγμές, όπου η Άντζελα «έδινε τη ζωή της» για
να φροντίσει τα αδέσποτα και εγώ, ως πελάτης, την
ανακαλούσα στην επαγγελματική πειθαρχική τάξη!
Μετά από χρόνια, κατάλαβα και εγώ και υποθέτω όλοι
οι πελάτες στο περίπτερο, αλλά και οι δημότες στην
πόλη μας, ότι το περίπτερο αυτό στην περιοχή μας (στο
ΔΗΜΟ μας), προωθεί την πολιτική ιδέα του εθελοντισμού, σχετικά με την προστασία των αδέσποτων ζώων.
Προτείνω, λοιπόν, εάν συμφωνήσουμε όλοι οι δημότες,

ΕΒΔΟΜΗ

στο πλαίσιο όχι της θεσμικής δημοτικής εξουσίας, αλλά
εντός των ορίων για μία δημιουργική «κοινωνία των πολιτών», να εγκαταστήσουμε ένα άτυπο και στοιχειώδες
«ταμείο» προστασίας και φροντίδας των αδέσποτων,
δίπλα στην επιχείρηση του περιπτέρου.
Όλοι αντιλαμβανόμαστε, ότι η προστασία και η φροντίδα για τα αδέσποτα είναι ανθρώπινη υπόθεση όλων
μας. Δεν είναι γραφειοκρατική υπόθεση του Δήμου.
Είναι υπόθεση εθελοντική, όλων αυτών που ενδιαφέρονται να βρουν ένα «σπίτι» αυτά τα ζώα, που μας συντροφεύουν και τα αγαπάμε, επειδή αυτά τα ίδια, μας
υποδεικνύουν ένα άλλο μοντέλο κοινωνικής διαβίωσης
και ανθρώπινης επαφής.

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*
τροφοί μας. Δεν είναι υπερβολή να τονίσω, ότι όλοι τους
στο περίπτερο, αγαπάνε υπερμέτρως αυτά τα ζώα και
εκείνα ανταποκρίνονται σ’ αυτή την αγάπη με τα αθώα
μάτια τους και την ανυστερόβουλη συμπεριφορά τους.
Ως συμπέρασμα σ’ αυτές τις εμπειρικές διαπιστώσεις
μου, θα ήθελα να τονίσω το εξής: μακάρι όλες οι επιχειρήσεις εμπορίου στο Δήμο μας (εννοώ τον Δήμο 3Β) να
είχαν εγκαταστήσει τέτοιες «εστίες φιλοζωίας» όπως
το περίπτερο του Τάσου. Τότε θα είμαστε όλοι βέβαιοι,
ότι ο ανθρώπινος κόσμος και ο κόσμος των ζώων θα
μπορούσαν να βρουν συμφιλιωτικές και επικοινωνιακές
συνθήκες συνύπαρξης.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις δύσκολες στιγμές γι’ αυτά τα
ζώα, όταν οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι στο περίπτερο
έκαναν τα «αδύνατα δυνατά» για να ζήσουν τα ζώα-σύν-

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

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων, Περιφέρειας και ΕΥΔΑΠ
για επαναχρησιμοποίηση και ορθή χρήση του ανακτημένου νερού
Με αφορμή την επιστολή που εστάλη στις 27 Απριλίου στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Κορωπίου,
Μαρκοπούλου, Παιανίας και Σπάτων, η ΕΥΔΑΠ δηλώνει ότι στηρίζει τους αγρότες και τους Συνεταιρισμούς
σ’ όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται.
Προς αυτή την κατεύθυνση, υπεγράφη πρόσφατα
Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ
των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, της Περιφέρειας και της ΕΥΔΑΠ, το οποίο προβλέπει στην άρδευση με χρήση του ανακτημένου
νερού που θα προέρχεται από τα ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας. Ήδη, για την επίτευξη της βέλτιστης αποτελεσματικότητας στην
αξιοποίηση του ανακτημένου νερού η ΕΥΔΑΠ έχει συνάψει συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
H EYΔΑΠ ακροάστηκε τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι με επιστολή τους μέσω του Συνδέσμου
Αγροτικών
Συνεταιρισμών
Μεσογείων
(Σ.Α.ΣΥ.ΜΕ.), επεσήμαναν την ανάγκη ανάπτυξης του
πρωτογενούς τομέα στο νομό Αττικής και τη δυνατότητα άρδευσης των καλλιεργειών τους.
Στην επιστολή τους επεσήμαναν μεταξύ άλλων:
«Ο κάμπος της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων,
αποτελεί διαχρονικά πηγή οικονομικής ανάπτυξης αλλά
και βασικός πνεύμονας περιβαλλοντικής ζωής για το ευρύτερο λεκανοπέδιο Αττικής συμπεριλαμβανομένου του
Δήμου της Αθήνας ακόμα και σήμερα.

Δυστυχώς, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια η
αστικοποίηση, η αδόμητη και άναρχη ανάπτυξη συνδυαστικά με το φαινόμενο της λειψυδρίας, ως συνέπεια της
κλιματικής αλλαγής, έχουν δημιουργήσει δυσβάστακτες
συνθήκες για τους αγρότες της περιοχής. Λάβετε δε
υπόψη ότι οι Αγροτικοί συνεταιρισμοί στην περιοχή μας
αριθμούν αθροιστικά πάνω από 2000 Μέλη, τα οποία ρίχνονται καθημερινά στη μάχη της επιβίωσης, καθώς ο
δύσκολος αυτός τομέας βιοπορισμού που επιλέξαμε,
συρρικνώνεται διαρκώς.

να κρατήσουμε όρθιο ένα ιστορικό επάγγελμα που
δίνει πνοή ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, τρέφει
χιλιάδες οικογένειες και κρατάει ενεργό έναν από
τους λίγους “πνεύμονες” στην Αττική. Για το λόγο
αυτό προτείνεται σήμερα κιόλας η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών που θα συμβάλει:
(α) στη συλλογή, διαχείριση και αξιοποίηση του βρόχινου νερού
(β) στην επαναχρησιμοποίηση και την ορθή χρήση του
ανακτημένου νερού από τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων της περιοχής
(γ) θα οριοθετεί το πλαίσιο ορθολογικής διαχείρισης
των λυμάτων από τη λειτουργία του αεροδρομίου».
Κατόπιν τούτων, όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως, η
ΕΥΔΑΠ θα αναλάβει πρωτοβουλία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε μέσα από ένα γόνιμο διάλογο να
δοθούν οι βέλτιστες λύσεις, στο δίκαιο αίτημα των
αγροτών της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων
που χρειάζονται πόρους για άρδευση.

Η διατήρηση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα
στο νομό Αττικής, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική,
εξαιτίας της συμβολής του στην οικονομία της χώρας,
στη δυνατότητας πολιτιστικής τουριστικής αξιοποίησης καθώς στη διατήρηση του οικοσυστήματος σε
μια ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή.
Ζητάμε τη δική σας παρέμβαση και υποστήριξη ώστε

Το ανακυκλωμένο νερό αποτελεί βασικό παράγοντα
για ένα βιώσιμο περιβάλλον, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο πρωτογενής τομέας. Ένας από τους βασικούς στόχους της ΕΥΔΑΠ είναι ο πρωτογενής τομέας,
που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονομίας
καθώς και της ανάπτυξης της χώρας.
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Σε ετοιμότητα η Διοίκηση Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής
Στην Διοίκηση Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής
στο Μαρκόπουλο, βρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης με τον
Αντιπεριφερειάρχη Θαν. Αυγερινός ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου 2020, την 1η
Μαΐου 2020 και ενώ η χώρα βρί-

σκεται υπό την σκιά της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης του
COVID-19. Στο κέντρο επισκέφτηκαν τον Αρχιπύραρχο/Διοικητή
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αν Αττικής Δαμιανό Παπαδόπουλο
καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Π.Υ. Ανατολικής Αττικής,
όπου τονίστηκε η ανάγκη της έγκαιρης προετοιμασίας και ετοιμότητας σε ότι αφορά το τόσο
σημαντικό για την Ανατ. Αττική
θέμα της πυροπροστασίας, ως
πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση
και καταστολή έκτακτων καταστάσεων και φυσικών καταστροφών
λαμβάνοντας υπόψη τις γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες της Αν.
Αττικής. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε

για την δασοπροστασία του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά, το οποίο
αποτελεί από τις σημαντικότερες
περιοχές Natura της Αττικής.
Περιφερειάρχης και Αντιπεριφρειάρχης, συντάχθηκαν στο πλευρό
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και
δεσμεύτηκαν να σταθούν αρωγοί
στους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους
εαυτό για να προστατεύσουν το
φυσικό περιβάλλον και τους πολίτες.

ψίλωσης και καθαρισμού ξηρής
βλάστησης των οδών αρμοδιότητάς της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής, ενώ η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Αττικής είναι σε
ετοιμότητα για παροχή συνδρομής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση που αυτό
απαιτηθεί.

Προσφορά στον Ξενώνα
Βουλιαγμένης
O Ναυταθλητικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων-Κυνηγών 3Β, την Πέμπτη 7 Μαΐου
2020, πρόσφερε στον Κοινωνικό Ξενώνα Βουλιαγμένης 100 μάσκες πλενόμενες με
φίλτρο, για την προστασία των
εργαζομένων και φιλοξενούμενων του Ξενώνα.

Επίσης ενημέρωσε ότι στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών,

Είναι σημαντικό ότι Σύλλογοι, συστρατεύονται στην
εθελοντική προσφορά, αυτή την εποχή που βιώνουμε
όλοι μία υγειονομική “βόμβα”.

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάχης, αναφέρθηκε στις ενέργειες
στις οποίες έχουν προβεί οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
κατόπιν εντολής του, οι οποίες ξεκινούν άμεσα, με την ανάδειξη
αναδόχου, για τις εργασίες απο-

το αμέσως προσεχές διάστημα θα
διανεμηθούν στους Δήμους και
στις Εθελοντικές Ομάδες της
Ανατολικής Αττικής, ενημερωτικά
φυλλάδια για την αντιπυρική περίοδο από το Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
για ενημέρωση, για βοήθεια για υποστήριξη

Περιφέρεια Αττικής
) 2142142000
Doctor Next 2 Me
Bιντεο-συνομιλία με γιατρούς
Kαταγγελίες και Eνημέρωση

) 1110
****

Δήμος ΒΒΒ
Tηλεφωνικό κέντρο ) 15888
Γραμμή αλληλεγγύης
) 213 2020120
****

Δήμος Κρωπίας
)

213 2000 700

Δημοτικά – Κοινωνικά Ιατρεία
) 2106623240

****

Δήμος Σαρωνικού
) 2299046270 / 2299047289

****

Δήμος Παλλήνης
www.pallini.gr
Πρόνοια - Κέντρο Κοινότητας

213 2031 632 - 656 658 661

****

Δήμος Mαρκοπούλου
Τηλ. Κέντρο: 22990-20000
Κοινωνική Υπηρεσία 22990-20174

****

Δήμος ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Tηλ. κέντρο ) 2299320219
Δήμος Γλυφάδας
Όλο το 24ωρο )

15 464

****

Ψυχολογική υποστήριξη
)10306

Συνεχίζουν την εγκατάσταση
Ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος
Συνεδρίασε 7/5/20, η κοινή διαπαραταξιακή επιτροπή των Δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής και οι Ενεργοί
Πολίτες Δήμου Σαρωνικού με αφορμή
την έναρξη εργασιών τοποθέτησης
της πρώτης ανεμογεννήτριας στο Πάνειο Όρος, παρά το ότι είχε ανασταλεί
η άδεια από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου
μέχρι 18/5.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου,
οι Αντιδήμαρχοι Σαρωνικού Δημήτρης
Παπαχρήστου, Βασίλης Μπούτσης,
Χρήστος Γκίνης, Ευάγγελος Ζεκάκος,
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Σαρωνικού Χρήστος Τσιγαρίδας, Τάνια
Γαλανοπούλου και Ακριβή Καρούμπαλη, ο Σύμβουλος της Κοινότητας
Καλυβίων Βασίλης Φλωρίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μιλτιάδης
Κλάπας, και από τον Δήμο Λαυρεωτικής οι δημοτικοί σύμβουλοι Σταύρος
Ιατρού και Σωτήρης Ιατρού, καθώς και
ο Πρόεδρος του Τοπικού Κερατέας
Απόστολος Ζορμπάς.
Στη συνεδρίαση έγινε ενημέρωση για
τον τρόπο με τον οποίο εκδόθηκε η

άδεια εγκατάστασης της πρώτης ανεμογεννήτριας και για την έναρξη των
εργασιών του έργου εν μέσω πανδημίας, καθώς και για τις ενέργειες που
έγιναν από πλευράς του Δήμου Σαρωνικού προκειμένου να διακοπούν οι εργασίες κατασκευής τόσο με τη
συγκέντρωση πολιτών και Δημοτικών
Συμβούλων του Δήμου Σαρωνικού στο
σημείο, όσο και με τη δικαστική αναστολή από το Ειρηνοδικείο Λαυρίου
που πέτυχε ο Δήμος μέχρι 18 Μαΐου.
Μετά από ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, επισημαίνοντας το ιδιαί-

τερο φυσικό κάλλος του Πάνειου
Όρους ως συγκριτικό πλεονέκτημα της
περιοχής και αφού ακούστηκαν όλες οι
απόψεις, η Επιτροπή κατέληξε στις
εξής αποφάσεις:
1. Να συγκληθούν άμεσα τα Τοπικά
Συμβούλια Καλυβίων και Κερατέας και
τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί της
διαμορφωμένης κατάστασης και για
τις επόμενες ενέργειες.
2. Να στηριχτεί η νομική διαδικασία, η
οποία έχει ξεκινήσει με αίτημα του
Δήμου Σαρωνικού.
3. Να εξεταστούν τα στοιχεία βάση
των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης
στην ΥΔΟΜ Μαρκοπούλου και να αξιολογηθεί η δυνατότητα ανάκλησής της.
4. Να γίνει ενημέρωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για το θέμα.
5. Να ξεκινήσει ενημέρωση των πολιτών των δύο Δήμων.
Η Δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες
να υπερασπιστούν το φυσικό κάλλος
και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
του δήμου.

Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων και Φυσικών Καταστροφών
οι εγκαταστάσεις της πρώην αμερικάνικη βάση στη Ν. Μάκρη
Τροπολογία με την οποία
χαρακτηρίζονται «νομίμως
υφιστάμενα τα κτίρια της
πρώην Αμερικάνικης Βάσης
στη Νέα Μάκρη» ψηφίστηκε
(5/5/2020) στη Βουλή, στο
Νομοσχέδιο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
λοιπές διατάξεις».
Η νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων επιτρέπει την έκδοση οικοδομικής άδειας,
ανοίγοντας τον δρόμο για
πλήρη αξιοποίηση της έκτασης από το Πυροσβεστικό
Σώμα, ως Κέντρο Εκπαίδευσης. Οι εγκαταστάσεις είχαν
παραχωρηθεί στην Πυροσβεστική, εδώ και είκοσι χρόνια
(από το 2000) αλλά έμοιαζε
με «δώρον άδωρον» αφού
ήταν αυθαίρετες κατασκευές
και δεν μπορούσε να εκδοθεί
οικοδομική άδεια.
Η αναβάθμιση των κτιρίων,

σύμφωνα με την Τροπολογία «Νομιμοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην
Αμερικανικής Βάσης Νέας
Μάκρης για τις ανάγκες του
Πυροσβεστικού Σώματος»
θα γίνει με τη συμβολή του

περιοχή και για το Δήμο Μαραθώνος, γιατί όπως σημειώνει στο δελτίο τύπου ο
Δήμος, «με μόνιμη τη στέγαση Κέντρου Διαχείρισης
Κρίσεων και Φυσικών Καταστροφών (ως παράρτημα

Στέργιος Τσίρκας δήλωσε
ιδιαίτερα ικανοποιημένος
που «διευθετήθηκε και τακτοποιήθηκε μία εκκρεμότητα χρόνων, η οποία
αποτελούσε βασικό στόχο
της Διοίκησης του Δήμου»,

Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» προκειμένου ν’ αποτελέσει Εκπαιδευτικό Πυλώνα,
γενικότερα για θέματα διαχείρισης κρίσεων και φυσικών
καταστροφών από την Πολιτική Προστασία.
Η κατάληξη αυτή είναι σημαντική για την ευρύτερη

του Υπουργείου Πολιτικής
Προστασίας) προστατεύεται
και θωρακίζεται ο Δήμος,
ενδυναμώνοντας παράλληλα, το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, ειδικά
μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2018».
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ευχαριστώντας θερμά την
ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και προσωπικά
τον
αρμόδιο
Υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά,
που επιμελήθηκε και εισήγαγε την Τροπολογία, αλλά
και το Ίδρυμα «Σταύρος
Νιάρχος».
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Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες, πριν ενημερώσουμε για τα
της οικονομικής επιτροπής, θα μας επιτρέψετε ένα
σχόλιο σχετικά με το mini Δ.Σ. της 4-5-2020.
Τα θέματα ήταν όλα-όλα τρία. Το πρώτο αφορούσε
ορισμό δύο μελών στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, χωρίς αναφορά σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, ούτε της πλειοψηφίας, ούτε της
αντιπολίτευσης. Το παράδοξο ήταν, πως καθώς δεν
υπήρχε αναφορά υποψηφίων για την θέση αυτή, δεν
θα ήταν δυνατή η απάντηση με την διαδικασία δια
περιφοράς. Η δική μας παράταξη απέχοντας, ψήφισε ΛΕΥΚΟ καθ' ότι δεν επιθυμούσαμε συμμετοχή
στην Πολιτική Προστασία. Επομένως απέμεναν κάποιοι ελάχιστοι ενδιαφερόμενοι, εκ των οποίων οι
δύο ψήφισαν εαυτούς και ο τρίτος εξελέγη με δύο
ψήφους. Συνεπώς σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν το
θέμα το απαιτεί, καλό είναι να γίνεται διαφορετική
διαχείριση αυτού, προκειμένου να υπάρχει συζήτηση

επί των υποψηφιοτήτων και να μην έχουμε απαντήσεις τύπου: "ΝΑΙ, σε όλα".
Στ' άλλα δύο θέματα υπερψηφίσαμε και αφορούσαν
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην Βουλιαγμένη λόγω των έργων και προσλήψεις εργαζομένων στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
Στα της Οικονομικής 6-5-2020, υπήρχε η προκήρυξη
διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων 20202021, καθώς η δαπάνη εκτείνεται μεν σε διάστημα
14 μηνών αλλά είναι ετησίως ανανεούμενη. Εννοείται πως είναι αναγκαία, όμως όταν συνολικά αγγίζει
το 1.041.000 ευρώ και στα πλαίσια της λελογισμένης
χρήσης, η προσπάθεια πρέπει να γίνεται πάντα για
το οικονομικότερο. Με αυτή την αρχή, επισημαίνουμε τα εξής: Το πρατήριο ανεφοδιασμού για την
βενζίνη, πρακτικό είναι να βρίσκεται εντός διοικητικών ορίων του δήμου μας, ούτως ώστε να μην σπαταλώνται εργατοώρες υπαλλήλων και λίτρα
καυσίμων. Κατ'αυτό τον τρόπο, τονώνεται η τοπική
επιχειρηματικότητα και εξοικονομούνται πόροι του
δήμου μας. Επιπλέον, για το διάστημα κατά το οποίο
λόγω πανδημίας τα λεωφορεία μεταφοράς μαθητών
ήταν και παραμένουν ακινητοποιημένα, αναμενουμε
απολογιστικά συμψηφισμό ποσών και εγγραφή μικρότερης δαπάνης, έστω κατά τι.

Αλλο θέμα ήταν οι αιτήσεις παρατάσεων εκ μερους
των αναδόχων εργων και ας πούμε μεχρι ενός σημείου, δικαιολογημένα. Στις εξωτερικές εργασίες
όμως, όταν η τεχνική εταιρεία αιτείται 4 μήνες παράτασης για το έργο, Διαμόρφωση πλατείας θεάτρου, Δ.Ε.Βάρης, θεωρούμε ότι το χρονικό διάστημα
είναι μεγαλο. Το είδος των εργασιών, κυρίως πλακοστρώσεις, όπως ενημερωθήκαμε από τον μηχανικό
μας, κ.Πέτροβιτς, δεν ενεχεται στα προληπτικά
μέτρα κατά της πανδημίας, άρα προς τί η παράταση;
Τέλος, τονώθηκε η ήδη υφιστάμενη σίτιση αφορώσα
επιπλέον 100 δικαιούχους και συνολική δαπάνη
20.958. Η σύμβαση έχει διάρκεια 3 μήνες και δυνατότητα παράτασης επιπλεον τριών. Ας ελπίσουμε ότι
δεν θα χρειαστεί, όχι βέβαια λόγω κόστους, μηδαμινό σχετικά, μα γιατί θα εχουμε ξεπεράσει την πανδημική κρίση και θα έχουμε βρεθεί να ευημερούμε
αντί να προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας.
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Δημοτική Σύμβουλος μείζονος παράταξης
Ι.Δόγκα

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 7
Μολύβι, σκἐψη και λύνουμε.

Υπηρεσία τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ) 213 2020038
Δημιουργήθηκε νέα υπηρεσία τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης των δημοτών του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
που ξεκίνησε ήδη να λειτουργεί
από τις 7 Μαΐου. Στόχος της υπηρεσίας είναι η αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού και η διαδικασία επιστροφής και αντιμετώπισης της νέας

πραγματικότητας. Ειδικότερα η
υπηρεσία θα συμβάλει στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως, την αύξηση των επιπέδων του στρες,
του αισθήματος ανασφάλειας, της
ψυχολογικής πίεσης, του άγχους
και του φόβου που έχουν παρατηρηθεί σε ατομικό, οικογενειακό
και επαγγελματικό επίπεδο από
την έναρξη της επιβολής των πε-

ριορισμών.
Για την αντιμετώπιση αυτών των
φαινομένων, καθημερινά, Δευτέρα
έως Παρασκευή από τις 08:00 έως
τις 20:00, ειδικός ψυχολόγος θα
είναι στη διάθεση όσων κατοίκων
του Δήμου επιθυμούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στον αριθμό
213 2020038 και να λάβουν την
απαραίτητη υποστήριξη.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
Τη δύσκολη αυτή περίοδο είναι σημαντικό οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη από βοήθεια για θέματα εξάρτησης, να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε
εξειδικευμένες υπηρεσίες.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει προσαρμόσει τη λειτουργία του, ώστε
να συνεχίζει να προσφέρει βοήθεια, διασφαλίζοντας
συγχρόνως την προστασία της δημόσιας υγείας, των
εξυπηρετούμενων και των εργαζομένων του.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Δημιουργούσα ψεύτικη αισιοδοξία
2. Οργανισμός λιμανιού - Παίζονται αυτοί (γεν)
3. Επεξεργάστηκα μαθηματικά
4. Πάθημα - Τέλος ακίδος
5. Και σε μήτρα ανευρίσκεται (με οι αντί υ)
6. Είναι κρείττον του λαλείν - Αεροπορική εταιρεία
7. Ιδιο στο μέτρημα - Πολιτεία τους και η Αλάσκα
8. Κούρδος ηγέτης
9. Μισό σήμα - Πόλη της Γαλιλαίας

Μπορείτε να απευθύνεστε για τηλεφωνική υποστήριξη ή ραντεβού στο: 22940 79900
email: ssr@kethea-paremvasi.gr
www.facebook.com/KETHEAPAREMVASI

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Δεν ξέρει από θάλασσα
2. Ήταν και ο Βάλτερ Μπονάττι (αιτ)
3. Οφείλει εξηγήσεις
4. Και φονικό όπλο αυτή - .. πώς, ατάκα του Χατζηχρήστου
5. Ρουμάνικα φορτηγά - Ράιαν .... Αμερικανός ηθοποιός
6. Πολιτικοί τους εκφωνούν - Μάρκα μπαταριών
7. Ακούγεται σαν μάρκα espresso - ... και σταυρωθείτο (μία
γραφή)
8. Το κάνουν και με όπλα
9. Η βαθιά ανακουφίζει (γεν) - Δείχνει

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, με αυστηρή
τήρηση του απορρήτου.

H λύση βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.
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Ξεκίνησε διανομή τροφίμων σε 40.000 ευπαθείς
ομάδες από την Περιφέρεια Αττικής
Ξεκίνησε 8/5/20 σε όλους τους Δήμους
και Ενορίες της Αττικής η διανομή περίπου 40.000 γευμάτων τα οποία θα
προσφέρονται καθημερινά –μεσημέρι
και βράδυ- σε ευπαθείς ομάδες πολιτών
στο πλαίσιο του προγράμματος «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμων γευμάτων) σε ευπαθείς ομάδες των Δήμων
της Περιφέρειας Αττικής, λόγω πανδημίας Covid-19», που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής, με τη χρηματοδότηση του
Υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκου
ύψους 5 εκ. ευρώ.
Από τη διανομή εξαιρούνται προς το
παρόν οι Δήμοι του Κεντρικού Τομέα,
λόγω της εξέτασης σχετικών ενστάσεων που έχουν υποβληθεί.
Η σχετική διαδικασία που επιμελήθηκε
και συντόνισε επιτυχώς και με γρήγορους ρυθμούς ο Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν.
Πέππας εξελίσσεται απρόσκοπτα και
συντονισμένα σε όλη την Αττική και
στα νησιά, με τη συνεργασία των

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 28-04-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της 51/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας με θέμα:
“Απαλλαγή των επιχειρήσεων που
διακόπτουν την λειτουργία τους
λόγω των μέτρων αποτροπής της
διασποράς του covid-19 από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού το
δημοτικό φόρο και τα τέλη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων”.
Στο Κορωπί στις 28 Απριλίου του
έτους 2020 κατά την 6η Τακτική
Συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την απαλλαγή των επιχειρήσεων
που υποχρεωτικά έχουν διακόψει
την λειτουργία τους λόγω των περιορισμών μέτρων αποτροπής διασποράς του COVID-19 από τα
δημοτικά τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού και του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων
ακινήτων για όσο διάστημα είναι σε
υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας
σύμφωνα με τις ισχύουσες πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου. Για την
απαλλαγή οι εν λόγω επιχειρήσεις

Δήμων και εκπαιδευμένων ομάδων εθελοντών.
Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:
«Υλοποιούμε με συνέπεια τις δεσμεύσεις μας ότι θα είμαστε έμπρακτα δίπλα
στους ευπαθείς συμπολίτες μας,
καθ΄όλη τη διάρκεια της πανδημικής
κρίσης. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο για την άμεση και έμπρακτη
ανταπόκρισή του στην πρωτοβουλία
μας, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία.
Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω
τους Δήμους και τους εθελοντές μας
καθώς όλοι μαζί στήσαμε μία μεγάλη
αλυσίδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης
για τους ευάλωτους συνανθρώπους
μας. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε
και με άλλες πρωτοβουλίες να είμαστε
στο πλευρό τους σε αυτή τη δύσκολη
συγκυρία, ακούγοντας τις ανάγκες
τους, προκειμένου κανείς συμπολίτης
μας να μην νιώθει μόνος του».

θα προσκομίζουν στον Δήμο α) βεβαίωση του ισχύοντος ΚΑΔ κύριας
δραστηριότητας ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, β) υπεύθυνη
δήλωση της επιχείρησης περί αναστολής δραστηριότητας με εντολή
δημόσιας αρχής, προκειμένου να
διαπιστώνεται η υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας τους λόγω των
μέτρων που έχουν επιβληθεί για την
αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19
και γ) τον τελευταίο λογαριασμό
ηλεκτρικής τους ενέργειας. Κατόπιν
θα χορηγείται βεβαίωση που θα
αφορά στις ημέρες μηδενικής χρέωσης ΔΤ και ΔΦ στον λογαριασμό
ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης που δικαιούται την απαλλαγή. Η
βεβαίωση θα αφορά στον πάροχο
ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος έχει
την υποχρέωση να μην υπολογίσει
κατά την εκκαθάριση του λογαριασμού που αφορά το χρονικό διάστημα της διακοπής λειτουργίας
της δραστηριότητας ή επόμενου
διαστήματος, εφόσον η εν λόγω περίοδος έχει εκκαθαριστεί, ΔΤ και ΔΦ
για τις ημέρες απαλλαγής, σύμφωνα με τη βεβαίωση του Δήμου.
Β. Την απαλλαγή τέλους κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων στις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει ή περιορίσει
την λειτουργία τους υποχρεωτικά
λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του COVID-19 και δεν κά-

νουν χρήση του παραχωρούμενου
χώρου για το διάστημα που ισχύουν
οι περιορισμοί. Για την εφαρμογή της
απαλλαγής οι επιχειρήσεις θα προσκομίζουν την άδεια λειτουργίας
τους, από την οποία θα προκύπτει ότι
ανήκουν στις περιπτώσεις που έχουν
εφαρμογή οι περιορισμοί και την
άδεια παραχώρησης κοινοχρήστων
χώρων ή την απόδειξη είσπραξης του
τέλους για το τρέχον έτος.
Η απαλλαγή που αφορά στο χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί θα γίνεται με μείωση του
ετήσιου τέλους στις επόμενες δόσεις που οφείλονται και στην περίπτωση την οποία έχει καταβληθεί το
ετήσιο αναλογούν τέλος κατάληψης του παραχωρούμενου χώρου
θα γίνεται επιστροφή χρημάτων που
θα αφορά στο ποσό που αναλογεί
στο διάστημα που θα ισχύουν οι περιορισμοί.
Η εν λόγω απαλλαγές αφορούν
μόνο στις επιχειρήσεις που ανήκουν
στις κατηγορίες που έχει διακοπή ή
περιορισθεί η λειτουργία τους λόγω
των μέτρων αποφυγής του COVID19 και για όσο χρονικό διάστημα
ισχύουν αυτά.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό της βρίσκεται αναρτημένη στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΚΟΜΙΣΙΟΝ: H πιο λαβωμένη χώρα είναι
η Ελλάδα με 9,7% ύφεση!
Τις ισχυρότερες πιέσεις και επιπτώσεις δέχεται η ελληνική οικονομία από την
πανδημία. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμάται πως η Ελλάδα θα σημειώσει ύφεση 9,7% φέτος, ενώ για την Ευρωζώνη
προβλέπει ύφεση, κατά μέσο όρο, 7,7%.
Το πλήγμα είναι μεγαλύτερο, κυρίως, λόγω της δομής της οικονομίας: τουρισμός
και μικρή δομή επιχειρήσεων. Η πρόβλεψη για τις επενδύσεις είναι πτώση 30%,
με ανάκαμψη κατά 33% το 2021. Για το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει
ανάκαμψη κατά 7,9%, έναντι 6,3% κατά μέσο όρο στην ευρωζώνη.
ΑΔΑ: 9Ο2ΒΩΨΖ-Χ03
20PROC006668287 2020-05-07
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βάρη, 07-05-2020
Αρ.πρωτ. 13801
ΕΡΓΟ: «Κατασκευή ραμπών και
χώρων υγιεινής για την πρόσβαση
και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις
σχολικές μονάδες του Δήμου
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Α.Μ. : 36/2020
Κ.Α. : 30-7331.001 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙ
ΚΩΝ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
30-7331.002 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Π/Υ. : 157.729,24 €
ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - 62.620,00€ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 95.109,24€
CPV: 45214200-2, 45214210-5,
45214220-8
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, προκηρύσσει την με
Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«Κατασκευή ραμπών και χώρων
υγιεινής για την πρόσβαση και την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές
μονάδες του Δήμου ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 157.729,24 € (με ΦΠΑ
24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του N.4412/ 2016
(Α΄147) (σχετική η με αριθμό
36/2020 Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) - 62.620,00€ και
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – 95.109,24€. Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με
τους Κ.Α. : 30-7331.001 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και Κ.Α. :
30-7331.002 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
στο ποσό των 157.729,24 € (Με
24% ΦΠΑ) και έχουν ενταχθεί
στον Προϋπολογισμό του 2020.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχουν
εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. πρωτ.
12657/24-04-2020(ΑΡ.Α.Α.Υ.:Α-574)
ΑΔΑ: ΩΕ3ΦΩΨΖ-341 και 12658/2404-2020(ΑΡ.Α.Α.Υ.:Α-575)ΑΔΑ :
ΩΥΜ0ΩΨΖ-ΒΧ6 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020
και αναρτημένες στο ΚΗΜΔΗΣ
20REQ006613314 2020-04-24.
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου

2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν στις τάξεις:
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
.Επίσης μπορούν να συμμετέχουν
για την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ επιχειρήσεις που
είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα και ειδικότερα : α)
Εργοδηγοί πτυχιούχοι μέσων Τεχνικών Σχολών με τουλάχιστον εννεατή
πείρα
β)
Αδειούχοι
επιχειρηματίες με τουλάχιστον εννεατή πείρα γ) Εμπειροτέχνες με
τουλάχιστον ενδεκαετή πείρα και
δ) Υπομηχανικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ
και ΚΑΤΕΕ μετά από τριετία από
λήψη πτυχίου, και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και σε:
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1ε) του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/05/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ..
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/06/2020, ημέρα

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα10:00 π.μ.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι 6 μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την
συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του
άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα, (2.540,00
ευρώ € ), η οποία απευθύνεται στον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν
χρόνο ισχύος μικρότερο των 6
μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον
μέχρι 29/12/2020.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 89851. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/enimerosi-tou-politi/tmima-meleton-kaiergon-bus-2
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την ΠΕΜΠΤΗ 21/05/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 25/05/2020
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την
ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ με ημερομηνία ,όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη
τροποποιήθηκαν στις 03/06/2019.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. Απόφ.
136/2020 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΕΣΣΩΨΖ-Φ35.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68) για
τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου.

ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης Α.Π.Ε./310/11/12/2019

https://media.gov.gr/cms/uploads/2019/12/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF-1.pdf

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com
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στα πεταχτά
Επιπλέον τετραγωνικά σε
ανοιχτούς χώρους ή μείωση
τελών για τα καταστήματα
εστίασης
Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να στηρίξει τους
επαγγελματίες στην εστίαση, είτε παραχωρώντας περισσότερα τετραγωνικά σε εξωτερικούς χώρους για
τραπεζοκαθίσματα, μέσω των δήμων, όπου είναι εφικτό, είτε μειώνοντας τα τέλη, όπου δεν υπάρχουν επιπλέον χώροι, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών,
Τάκης Θεοδωρικάκος σε τηλεοπτική εκπομπή. «Η συζήτηση που έχουμε με την ΚΕΔΕ και το σύνολο των
δήμων είναι να δοθούν πολύ περισσότερα τετραγωνικά, ώστε να μπορούν τα καταστήματα εστίασης, καφετέριες κ.λπ., να απλώσουν τον χώρο τους και να
μπορούν να εξυπηρετήσουν σχεδόν τον ίδιο αριθμό
δυνητικών πελατών που μπορούσαν να εξυπηρετήσουν και την προηγούμενη περίοδο, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά από τους δήμους», σημείωσε ο
υπουργός Εσωτερικών.

13033: 100 εκατ. μηνύματα!
Περισσότερα από 100 εκατ. γραπτά μηνύματα για κατ’
εξαίρεση μετακίνηση διεκπεραιώθηκαν μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 13033, υπηρεσία που σχεδίασε η
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς
παρόχους.
Το 13033 λειτούργησε από τις 06:00 της 23ης Μαρτίου ως και τις 06:00 το πρωί της 4ης Μαΐου και εξελίχθηκε στη βασική υπηρεσία δήλωσης των κατ’

εξαίρεση μετακινήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της ΓΓΤΤ, στις 42 ημέρες λειτουργίας του 13033 διεκπεραιώθηκαν 110 εκατ. γραπτά
μηνύματα. Το μέσο ημερήσιο ποσοστό των μηνυμάτων που είχαν τη σωστή δομή για τη δήλωση της κατ’
εξαίρεση μετακίνησης, διαμορφώθηκε σε 94,2%, ενώ
υπήρξαν πολλές ημέρες όπου το ποσοστό ξεπέρασε
το 99%.
Κατά μέσο όρο το 13033 εξυπηρετούσε 1.818 μηνύματα το λεπτό, ενώ στην ώρα με τη μεγαλύτερη κίνηση διεκπεραιώθηκαν 7.500 μηνύματα για την κατ’
εξαίρεση μετακίνησης ανά λεπτό. Η υπηρεσία, που
σχεδιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία σε λιγότερο
από 48 ώρες, απέσπασε θετικά σχόλια, με τον ΟΟΣΑ,
o οποίος τη χαρακτηρίζει ως βέλτιστη πρακτική για τη
διαχείριση των κατ’ εξαίρεση μετακινήσεων.

Συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας
Eπισιτιστικής Eπάρκειας
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Μάκης Βορίδης λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού προχώρησε
στη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με
αντικείμενο την εκτίμηση της επισιτιστικής επάρκειας και της διατροφικής ασφάλειας της πατρίδας
μας.
Η Ομάδα Εργασίας απαρτίζεται από προϊστάμενους
των διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στελέχη των εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου καθώς και ακαδημαϊκούς
και θα αναφέρει τα ευρήματά της σε έκθεση που θα
υποβάλλει κάθε μήνα στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Στρατάκο.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, του ΒΙΚΤΩΡ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το γένος ΝΑΣΤΟΥ, που γεννήθηκε
στην Αρτα Ηπείρου και κατοικεί στην Βάρη Αττικής
και η ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ, του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ και
της ΝΙΚΗΣ το γένος ΘΑΝΟΥ, που γεννήθηκε στα
Ιωάννινα Ηπείρου και κατοικεί στην Βάρη Αττικής,
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο του
Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών. Τηλ. 6949630593.

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

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

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη
ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6987156655, 6907102078
ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά και ισπανικά, ζητάει απασχόληση για να κρατά
βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση
Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

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

Ψηφιακή παραλαβή άδειας οδήγησης

H ΛΥΣΗ του σταυρολέξου,
από τη σελίδα 17

ΓΑΜΟΙ

Ψηφιακά, μέσω του gov.gr θα παραλαμβάνεται η προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία θεσμοθετήθηκε με
τον ν.4663/2020 (Α’ 30), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής εξέτασης του εξεταζόμενου. Με
τον τρόπο αυτό οι νέοι οδηγοί θα μπορούν άμεσα να
οδηγήσουν στην Ελληνική Επικράτεια, χωρίς μεσοδιάστημα αναμονής, ενώ παράλληλα αποφεύγεται ο
συνωστισμός στις σχολές οδήγησης και στις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών.

χος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας
για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε
μήνυμα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ μεταλλική δεξαμενή
πετρελαίου μέγεθος 1Χ1Χ2 σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 210 8955.763 ώρες 13:00 έως 15:00

Οι επιτυχόντες οδηγοί, εισερχόμενοι στην κατηγορία
“Πολίτες και Καθημερινότητα” και μετά στην υποκατηγορία “Μετακινήσεις” του gov.gr, θα ταυτοποιούνται με τους κωδικούς Taxisnet και θα παραλαμβάνουν
το ψηφιακό αρχείο (pdf) με την προσωρινή άδεια οδήγησης από την πλατφόρμα drivers.services.gov.gr.
Η προσωρινή άδεια οδήγησης έχει ισχύ για τέσσερις
μήνες.

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

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

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”
Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου)
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

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

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

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

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

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

Αναγκαία η λήψη μέτρων για τους μαθητές
με χρόνιες παθήσεις
Η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων αποτελεί μία πρόκληση με αβεβαιότητες για την Πολιτεία και την
επιστημονική κοινότητα και ταυτόχρονα πηγή ανησυχίας για πολλές οικογένειες στις οποίες είτε ένα παιδί,
είτε ένας γονέας ζει με χρόνια ασθένεια.

Για το λόγο αυτό, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί,
την Κυβέρνηση με επιστολή της προς το Υπουργεία
Παιδείας και Υγείας, να προβεί αμέσως στη συγκεκριμενοποίηση των κριτήριων και των θεραπευτικών κατηγοριών που οφείλουν να συνεχίσουν την κοινωνική
απομόνωση και με ποιους όρους.

Η επιτυχημένη μέχρι τώρα εθνική στρατηγική για την
αντιμετώπιση της πανδημίας εξακολουθεί να συνοδεύεται από μία σκιά, οι συνέπειες της οποίας ενδέχεται να
ενταθούν κατά την αποκλιμάκωση των περιορισμών. Η
Πολιτεία έχει ορθά αναδείξει την ανάγκη προστασίας
των ευπαθών ομάδων, ωστόσο δεν έχει προβεί μέχρι
τώρα στο αυτονόητο, τον ακριβή προσδιορισμό των
χρόνιων παθήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτές και
τα μέτρα που οφείλουν να ακολουθήσουν οι ασθενείς
της κάθε θεραπευτικής κατηγορίας.

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συνίσταται η μη
επιστροφή στις σχολικές μονάδες, θα πρέπει να προβλεφθεί η απαλλαγή από τις απουσίες και η περαιτέρω
αξιοποίηση της τηλε-εκπαίδευσης ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα χάσουν την τάξη. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να δημιουργηθεί στο σχολικό περιβάλλον η
σύγχυση που προκλήθηκε από τις αποφάσεις των
υπουργείων Εργασίας και Εσωτερικών, τα οποία δεν περιέλαβαν την πλειονότητα των χρόνιων παθήσεων
στους δικαιούχους άδειας ειδικού σκοπού. Ως αποτέλεσμα, άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες υποχρεώνονται να συνεχίσουν να εργάζονται σε συνθήκες
συγχρωτισμού, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους.

Η επαναλειτουργία των σχολείων τις επόμενες εβδομάδες, μας φέρνει και πάλι αντιμέτωπους με το ερώτημα ποιοι μαθητές είναι σε θέση να παρακολουθήσουν
δια ζώσης τα μαθήματα χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την
υγεία τους ή την υγεία μελών της οικογένειάς τους,
εφόσον είναι χρόνιοι ασθενείς. Πώς θα προστατεύσουμε τους μαθητές που ζουν με σακχαρώδη διαβήτη,
κυστική ίνωση ή μεσογειακή αναιμία; Πώς θα επιστρέψουν στο σχολείο μαθητές που ο γονέας τους είναι ογκολογικός
ασθενής,
ανοσοκατεσταλμένος
ή
μεταμοσχευμένος;

Η ταχύτερη δυνατή διασαφήνιση των ασθενών που
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και επομένως συνίσταται προς το παρόν η αποχή από τις σχολικές αίθουσες
ή η λήψη επιπρόσθετων προστατευτικών μέτρων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να κερδίσουμε το στοίχημα
της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων και να
εξαλείψουμε το ενδεχόμενο εσφαλμένης ερμηνείας
και επομένως εφαρμογής των σχετικών συστάσεων.

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Aξιολόγηση της σχέσης μεταξύ υποθυρεοειδισμού
και του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα
Άμεση σχέση με την εμφάνιση του συνδρόμου του
καρπιαίου σωλήνα, έχει ο υποθυρεοειδισμός (όταν ο
αδένας δεν παράγει αρκετή θυρεοειδή ορμόνη) σύμφωνα με επιστημονική μελέτη στο Ιατρικό Κολέγιο και
Γενικό Νοσοκομείο Smt.Kashibai Navale στην Ινδία.
Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της σχέσης
μεταξύ υποθυρεοειδισμού και του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα.
Συμμετείχαν είκοσι έξι ασθενείς με διάγνωση πρωτοπαθούς υποθυρεοειδισμού, (45 χέρια), οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια όσον αφορά:
― την ημερομηνία διάγνωσης του υποθυρεοειδισμού,
τη διάρκεια και τη δόση αντικατάστασης του θυρεοειδούς, την παρουσία, χαρακτήρα και διάρκεια των συμπτωμάτων του καρπιαίου σωλήνα.
― Επίσης είκοσι τέσσερις υγιείς εθελοντές (47 χέρια)
χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες.
«Ο υποθυρεοειδισμός συγκαταλέγεται συνήθως ως
σημαντικός παράγοντας κινδύνου για το σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα, ωστόσο καμία μελέτη μέχρι σήμερα δεν είχε προσδιορίσει με σαφήνεια τη φύση
αυτής της συσχέτισης» αναφέρει ο διαπρεπής χειρουργός ορθοπεδικός Κώστας Αναγνωστάκος, αναλύοντας τα αποτελέσματα της μελέτης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης δεκαεννέα ασθενείς (73%), 31 χέρια εμφάνισαν συμπτώματα καρπιαίου σωλήνα. Από αυτούς, 16
ασθενείς (25 χέρια) είχαν κλινικές και παρακλινικές
εξετάσεις συμβατές με το σύνδρομο του καρπιαίου
σωλήνα.
Μόνο 6 από τους 16 ασθενείς (7 από 25 χέρια) είχαν
θετικές Ηλεκτρομυογραφικές εξετάσεις που υποστήριζαν τη διάγνωση του καρπιαίου σωλήνα.
Όλοι αυτοί οι συμπτωματικοί ασθενείς ήταν αιματολογικως ευθυρεοειδικοί. Δύο ασθενείς είχαν θετικές
κλινικές εξετάσεις, δίνοντας ένα ψευδώς θετικό ποσοστό 4%.
Τα συμπτώματα του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα
είναι κοινά στους ασθενείς με υποθυρεοειδισμό
ακόμα και όταν είναι ευθυρεοειδικοι.
Η κλινική εξέταση περιελάμβανε:
― δοκιμασία ευαισθησίας με μονόινα μόρια SemmesWeinstein,
― δοκιμή διάκρισης 2 σημείων Weber,
― εξέταση για ατροφία και αδυναμία μυϊκών μυών,
― δοκιμασία του Phalen,

― σημάδι του Tinel στον καρπό,
― και δοκιμή χειροκίνητης συμπίεσης.
Ηλεκτροδιαγνωστική δοκιμή που συμπεριλάμβανε περιφερική αδράνεια κινητήρα και απόμακρη αισθητηριακή αδράνεια πραγματοποιήθηκε στο διάμεσο
νεύρο στον καρπό σε όλα τα υποκείμενα.

ΥΠΟΘΥΡΟΕΪΔΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με τον Κων/νο Αναγνωστάκο ο υποθυρεοειδισμός είναι μια ασυνήθιστη αιτία νευροπάθειας στα
περιφερειακά νεύρα, τα οποία μεταφέρουν πληροφορίες από και προς τον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό
και το υπόλοιπο σώμα, όπως τα χέρια και τα πόδια.
Η περιφερική νευροπάθεια μπορεί να προκληθεί από
σοβαρό, μακροχρόνιο και χωρίς θεραπεία υποθυρεοειδισμό. Αν και η συσχέτιση μεταξύ του υποθυρεοειδισμού και της περιφερικής νευροπάθειας δεν είναι

πλήρως κατανοητή, είναι γνωστό ότι ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση υγρών με
αποτέλεσμα τους πρησμένους ιστούς που ασκούν
πίεση στα περιφερικά νεύρα.
Μία από τις πιο κοινές περιοχές που συμβαίνει αυτό
είναι οι καρποί, επειδή το νεύρο που εξυπηρετεί τα
χέρια περνά μέσα από «σήραγγα» από μαλακό ιστό,
που μπορεί να διογκωθεί πιέζοντας το, οδηγώντας σε
σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα δεν οφείλεται σε υποθυρεοειδισμό, αλλά αυτή θα ήταν η πιο πιθανή περιοχή
για να συμβεί αυτό με τον υποθυρεοειδισμό.
Τα σημάδια και τα συμπτώματα της περιφερικής νευροπάθειας μπορεί να περιλαμβάνουν:
― πόνο, αίσθημα καύσου ή μούδιασμα η μυρμηκίαση
στην περιοχή που επηρεάζεται από τη βλάβη των νεύρων, μυϊκή αδυναμία ή απώλεια μυϊκού ελέγχου.

«Όσοι γνωρίζουν ή υποψιάζονται ότι έχουν υποθυρεοειδισμό, αλλά παράλληλα κι όσοι νιώθουν τα παραπάνω συμπτώματα θα πρέπει άμεσα να επισκεφτούν
τον ορθοπεδικό τους» καταλήγει ο Κ. Αναγνωστάκος
γιατί με την σωστή θεραπευτική αγωγή μπορούν να
μειώσουν η να απαλλαγούν από τα ενοχλητικά συμπτώματα.
www.kanagnostakos.gr

Τηλεφωνική Γραμμή υποστήριξης για χρόνιους πάσχοντες
από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας ) 216 800 2673
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαζί
απέναντι στην πανδημία» και των πρωτοβουλιών της για την υποστήριξη των
ατόμων που ζούνε με χρόνιες παθήσεις, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εγκαινιάζει μία τηλεφωνική γραμμή
εξατομικευμένης πληροφόρησης και
ενδυνάμωσης.
Η υπηρεσία αφορά σε ζητήματα που
σχετίζονται με την πρόσβαση των
ασθενών σε υπηρεσίες υγείας και στο
φάρμακο, καθώς και με τα δικαιώματά
τους και τα ειδικά μέτρα που έχουν νομοθετηθεί εν μέσω της πανδημίας.
Ορισμένα ενδεικτικά πεδία είναι:
- Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την
άυλη συνταγογράφηση;

- Πού μπορώ να αναζητήσω ψυχολογική υποστήριξη;
- Είμαι χρόνιος ασθενής. Δικαιούμαι
άδεια ειδικού σκοπού;
- Το παιδί μου ζει με χρόνια πάθηση.
Δικαιούται να μην πάει στο σχολείο;
- Τι πρέπει να κάνω για να συνεχίσω τη
θεραπεία μου στο νοσοκομείο ή στο
γιατρό μου;
- Υπάρχει κάποιος σύλλογος ασθενών
στην περιοχή μου που μπορεί να με
βοηθήσει;
- Πώς θα παραλάβω τα φάρμακά μου
από το φαρμακείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.;
Οι χρόνιοι ασθενείς, οι περιθάλποντες
ή οι οικογένειές τους, μπορούν να

απευθυνθούν ανώνυμα και με πλήρη
εμπιστευτικότητα στην Ένωση:
- Μέσω της Τηλεφωνικής Γραμμής

216 800 2673, καθημερινά από τις
10:00 έως τις 15:00.
- Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
στο e-mail info@greekpatient.gr.
- Μέσω φόρμας mazi.greekpatient.gr.
Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται ταυτόχρονα από τους 45 συλλόγους ασθενών της Ένωσης από όλη την Ελλάδα
και αναμένεται να συμβάλει στην έγκαιρη ανίχνευση και κωδικοποίηση
προβλημάτων και αδυναμιών, με
σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των χρόνιων πασχόντων.
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Σύσταση Υγειονομικής Επιτροπής
στην Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
Στη σύσταση Υγειονομικής Επιτροπής (Υ.Ε.) με μέλη γιατρούς προχώρησε η διοίκηση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ), όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρός της,
Αντώνης Δημητρακόπουλος κατά την διάρκεια της πρόσφατης τηλεδιάσκεψης που είχε ο Υφυπουργός.
Η Επιτροπή αποτελείται από τους Άκη Τσαλίκη, καθηγητή οδοντιατρικής σχολής του ΑΠΘ, πρόεδρο ΕΑΘ και
ΝΟΘ, Κώστα Καλογερόπουλο, διευθυντή παθολογίας
ΠΕΔΥ Πάτρας, πρόεδρο Ι.Ο. Πατρών, Τάσο Νικολάου,
χειρουργό οδοντίατρο, πρόεδρο του Ι.Ο. Χανίων και Ηλία
Μανωλάκη, παθολόγο, παλιό αθλητή του ΝΟΕ.
Τα μέλη της Υ.Ε. της ΕΙΟ έστειλαν ήδη τις προτάσεις
τους στην υγειονομική επιστημονική επιτροπή της ΓΓΑ
για το πώς πρέπει να γίνει άμεσα η επανεκκίνηση των
ομίλων. Σύμφωνα με την επιτροπή η ιστιοπλοϊα είναι
ασφαλές ατομικό άθλημα που διεξάγεται σταον ανοικτό
χώρο της θάλασσας και η χρήση των αποδυτηρίων των
ομίλων μπορεί να περιορισθεί, ακόμα και να αποφευχθεί
πλήρως.
Έτσι, πάντα κατά την επιτροπή την ΕΙΟ, η ιστιοπλοϊα θα
πρέπει να είναι μεταξύ των πρώτων αθλημάτων που θα
συμπεριληφθούν στην σταδιακή άρση των απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί με τα προληπτικά μέτρα περιορισμού της διάδοσης της COVID-19.
Και σε συνεργασία με την υγειονομική επιστημονική επιτροπή της ΓΓΑ τα μέλη της επιτροπής της Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας είναι έτοιμα να εκδώσουν ειδικές οδηγίες
προς τις διοικήσεις των ομίλων, τους προπονητές, τους
αθλητές και τους γονείς τους για την αποφυγή διασποράς της νόσου στους χώρους των ομίλων, λαμβάνοντας
φυσικά υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος.

ΕΒΔΟΜΗ

Θεσπίζεται η Αθλητική Κάρτα Υγείας για τους κατοίκους Παλλήνης
Τη θέσπιση της Αθλητικής Κάρτας Υγείας που θα αποτελεί
την «αθλητική ταυτότητα», ανακοινώνει ο Δήμος Παλλήνης, σε μια προσπάθεια σοβαρής προετοιμασίας για την
ασφαλή επαναλειτουργία των ανοιχτών οργανωμένων
αθλητικών εγκαταστάσεων.
Η άμεση οργάνωση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αποτέλεσε μέρος των προτάσεων που εισηγήθηκε
προς την επίσημη Πολιτεία, ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος. Η χρήση της θα είναι υποχρεωτική και
αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την είσοδο στις ανοιχτές οργανωμένες εγκαταστάσεις για δωρεάν ατομική
άθληση μεμονωμένων ατόμων.
Δικαίωμα απόκτησης Αθλητικής Κάρτας Υγείας έχουν αποκλειστικά οι κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης.
Η Κοινωφελής Υπηρεσία του Δήμου έχει ξεκινήσει ήδη τις
διαδικασίες έκδοσης ώστε να διαθέτουν την Αθλητική
Κάρτα Υγείας όλοι οι χρήστες των δημοτικών αθλητικών
εγκαταστάσεων, όταν αυτές ανοίξουν. Επισυνάπτονται οι
όροι και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Παλλήνης θα επαναλειτουργήσουν με αυστηρή τήρηση των Υγειονομικών
Πρωτοκόλλων, στη βάση των αποφάσεων που ελήφθησαν
μετά την τηλεδιάσκεψη (29/4/20).

Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Παλλήνης θα ανοίξουν στη
δεύτερη φάση – θα ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση – και
μόνο για:
• Αθλητές συλλόγων σε ατομικά αθλήματα εξωτερικού
χώρου (15 ετών και άνω).
• Αθλητές με Αναπηρία (ανάλογα με το είδος αναπηρίας).
• Υποψήφιους ΣΕΦΑΑ, Στρατιωτικών Σχολών κλπ..
• Αθλητές ομαδικών αθλημάτων, σε ατομικά προγράμματα, (15 ετών και άνω).
Για τις ανάγκες αυτών, θα επαναλειτουργήσουν οι ανοιχτοί
χώροι του Αθλητικού Κέντρου Παλλήνης και τριών Αθλητικών Κέντρων του Γέρακα. Η είσοδος θα ελέγχεται από
τους υπαλλήλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου και θα επιτρέπεται μόνο στους: Α) Αθλητές κάτοχοι
δελτίο Αθλητού & Κάρτας Υγείας Αθλητή με ενεργή σύμβαση παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, Β)
Αθλούμενοι στα Δημοτικά προγράμματα και προγράμματα
μαζικού αθλητισμού Γ) Σχολικές ομάδες & λοιποί φορείς
βάση ιδικής παραχώρησης και Δ) Μεμονωμένα Άτομα κάτοχοι της Αθλητικής Κάρτας Υγείας.
Θα παραμείνουν κλειστά τα αποδυτήρια, τα ντους και τα
κυλικεία ενώ δεν θα επιτρέπεται η είσοδος κοινού.

Γενικόλογες υποσχέσεις για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό
στην επανεκκίνηση του αθλητισμού
Στη γνωστή πεπατημένη των υποσχέσεων για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό
Βαδίζοντας στην γνωστή πεπατημένη
των υποσχέσεων και με γενικολογίες
παρά κάποιο ουσιαστικό σχέδιο στήριξης, οι κυβερνητικοί παράγοντες του
αθλητισμού προσπάθησαν να διαφημίσουν τις προθέσεις της κυβέρνησης
για
στήριξη
του
ερασιτεχνικού αθλητισμού. Με
αφορμή τα μέτρα της σταδιακής
επανόδου του ελληνικού αθλητισμού σε κανονικούς ρυθμούς,
ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο γγ Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς και
μέλη της Υγειονομικής Επιτροπής που θα επιβλέπει τα μέτρα
παραχώρησαν τηλε-συνέντευξή
Τύπου.

Στην πεπατημένη των υποσχέσεων
Όπως και στην ανακοίνωση των μέτρων επιστροφής στην...κανονικότητα
του ελληνικού αθλητισμού έτσι και
αυτή την φορά για το θέμα στήριξης
του ερασιτεχνικού αθλητισμού από
πλευράς κυβερνητικών παραγόντων
προτιμήθηκαν τα γενικά λόγια και
έλειψε η αναφορά σε συγκεκριμένες
λύσεις και μέτρα στήριξης. Ο υφυπουργός Αθλητισμού έδωσε την υπόσχεση
προς την αθλητική κοινότητα για κυβερνητική βοήθεια με την δημιουργία ενός
πλάνου ενίσχυσης χωρίς όμως να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Ωστόσο
την ίδια ώρα παραδέχθηκε την σημαντική καθυστέρηση στην καταβολή της

δεύτερης δόσης της αθλητικής κρατικής
επιχορήγησης, που όπως είπε θα δοθεί
κατευθείαν στα σωματεία. Και χαρακτήρισε όψιμο το ενδιαφέρον των ομοσπονδιών για το θέμα συνδυάζοντας
μάλιστα την όποια αντίδραση και με τις
επερχόμενες εκλογές σε αυτές. Ξανα-

μίλησε για το μητρώο αθλητικών φορέων που το χαρακτήρισε σημαντικό
στα μέτρα στήριξης που ετοιμάζονται
για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Νέο αθλητικό νομοσχέδιο
Παράλληλα ο υφυπουργός προανήγγειλε και τον ερχομό του νέου αθλητικού νομοσχεδίου και για τος οποίος
παρέπεμψε για λεπτομέρειες το προσεχές διάστημα. Όπως είπε στους βασικούς άξονες θα υπάγονται η
αντιμετώπισης της οπαδικής βίας οι
λέσχες φιλάθλων και το καθεστώς λειτουργίας η θεσμοθέτηση του νέου τρόπου διαδικασιών στις Αθλητικές
Ομοσπονδίες το θέμα των γυμναστών
θέματα ΑμΕΑ κ.α.

Το μπαλάκι στις Ομοσπονδίες για
τα τεστ
Σε ζητήματα ου αφορούν την σταδιακή
αποκατάσταση του ελληνικού αθλητισμού σε κανονικούς ρυθμούς η κυβέρνηση έδειξε να πετάει το...μπαλάκι
στις ομοσπονδίες στο θέμα των τεστ
για τον κορονοϊού στα μέλη της
αθλητικής κοινότητας (αθλητές,
προπονητές, εργαζόμενοι σε
συλλόγους ομάδες, μέλη διοικήσεων κτλ).
Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού για το θέμα,
πρόθεση της Πολιτείας είναι να
γίνουν περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Πετώντας ουσιαστικά
το
μπαλάκι
στις
ομοσπονδίες για την πραγματοποίηση ενός πιο μαζικού ελέγχου.

Αναμένονται οι προτάσεις για
πρωταθλήματα
Από την πλευρά του ο υφυπουργός
Αθλητισμού ανέφερε πως αναμένει τις
προτάσεις Super League 2 και Football
League καθώς και των υπολοίπων
αθλημάτων μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο,
χάντμπολ) για την επιστροφή στην
δράση. Ξεκαθαρίζοντας πάντως πως
σε κάθε περίπτωση οι αγώνες θα γίνονται χωρίς θεατές ενώ ζήτησε την
προσήλωση των εμπλεκόμενων (αθλητές, προπονητές, μέλη ομάδων, παράγοντες κτλ) στα πρωτόκολλα υγιεινής
που έχουν συσταθεί απ την αρμόδια
επιτροπή.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
Διαφωνίες μεταξύ Super League και
ΠΣΑΠ για τις περικοπές συμβολαίων
Σοβαρές διαφωνίες δείχνει να υπάρχουν ανάμεσα στις
ομάδες της Super League και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ) μετά τις προτάσεις της Λίγκας σχετικά με τις περικοπές συμβολαίων
των παικτών με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από
τη μέχρις στιγμής αναστολή του πρωταθλήματος.
Σε σχετική τηλεδιάσκεψη των δυο πλευρών που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Μάη η Λίγκα πρότεινε τη
μείωση 25% στα ετήσια συμβόλαια, το οποίο μεταφράζεται σε 83% για τους 2,5 μήνες της πανδημίας.
Πάντως από την πλευρά τους οι παίκτες θεωρούν πως
είναι άδικο να υποστούν τόσο μεγάλη μείωση από τη
στιγμή που η «NOVA», για παράδειγμα, έχει πληρώσει
ήδη το 70% των συμφωνηθέντων στις ομάδες και συζητάει για «ψαλίδι» στο υπόλοιπο 30% των τηλεοπτικών
συμβολαίων.

Οριστική διακοπή στα πρωταθλήματα
της ΕΟΚ
Άγνωστο το μέλλον για την Basket League
Toν επίλογο της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν στα 5
εθνικά πρωταθλήματα μπάσκετ επισημοποίησε με σχετική της απόφαση η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με σχετική επιστολή που απέστειλε στις Ενώσεις
και τα Σωματεία.
Πρόκειται για τα πρωταθλήματα της Α2, της Β' Εθνικής,
της Γ' Εθνικής ανδρών καθώς και της Α1 και Α2 γυναικών που τελούν υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας. Όλα
είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους απ' τις αρχές Μάρτη
λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού. Στην ανακοίνωσή

Επιστροφή στα γήπεδα τέννις
H επιστροφή στα γήπεδα του τέννις, ξεκίνησε από την Τρίτη
5 Μαΐου, για αθλητές του, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος
της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, Σπύρος Ζαννιάς, ο οποίος επιβεβαίωσε το άνοιγμα του αθλήματος για όσους αθλητές είναι άνω των 15 ετών.
Η Ομοσπονδία διευκρινίζει πως η επιστροφή στη δράση θα
γίνει βάσει συγκεκριμένων υγειονομικών μέτρων και πρωτοκόλλου που οφείλουν όλοι να τηρούν (σωματεία, tennis
club, προσωπικό, αθλούμενοι) προκειμένου να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα που θα θέσει σε κίνδυνο τη
συνέχιση της τενιστικής δραστηριότητας.

Το 2022 οι αγώνες του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου
Μετατίθενται οι αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος
Υγρού Στίβου για το 2022, λόγω του κορονοϊού και λόγω
της μετάθεσης των των Ολυμπιακών Αγώνων για το καλοκαίρι του 2021, κάτι που δημιούργησε ένα ντόμινο αλλαγών
σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις.
Η διοργάνωση ήταν προγραμματισμένη για τις 16 Ιουλίου
έως τη 1 Αυγούστου 2021 στη Φουκουόκα, αλλά τελικά μετατίθεται για τις 13 έως 19 Μάη 2022.

της η ΕΟΚ επικαλείται τα προβλήματα που δημιουργεί η
πανδημία και τις σχετικές αποφάσεις της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής της πολιτείας.
Αντίθετα για την τελική φάση των πανελληνίων πρωταθλημάτων παίδων, κορασίδων, εφήβων και νεανίδων
προς το παρόν θα τηρηθεί στάση αναμονής. Η Ομοσπονδία αναμένεται να ζητήσει της θέση της Υγειονομικής
Επιτροπής σε μεταγενέστερο χρόνο.

Κανένας υποβιβασμός
Όσον αφορά το θέμα της βαθμολογικής κατάταξης κάθε
πρωταθλήματος, τους προβιβασμούς και τους υποβιβασμούς, όπως γνωστοποιήθηκε για το ζήτημα, η ΕΟΚ διευκρινίζει πως θα επιληφθεί το ΔΣ της Ομοσπονδίας το
προσεχές διάστημα.

Α2: Υπόμνημα των σωματείων για διακοπή
Λίγο πριν την επίσημη επιστολή της ΕΟΚ στα σωματεία
της Α2, 15 από τις 16 ομάδες της Α2 έστειλαν κοινό υπόμνημα στην ΕΟΚ, με το οποίο ζήτησαν την επίσημη διακοπή πρωταθλήματος, την κατοχύρωση της ανόδου του
πρωτοπόρου μέχρι την διακοπή Χ. Τρικούπη και να μην
υποβιβαστεί καμία ομάδα. Συγκεκριμένα, οι ομάδες αναφέρουν ότι με τα δεδομένα να έχουν αλλάξει λόγω του
κορονοϊού και το πρωτάθλημα να έχει διακοπεί από τις
12 Μάρτη, δεν είναι ρεαλιστικό να μιλάει κάποιος για
επανεκκίνηση της σεζόν.

Έξι ομάδες αντίθετες στην
επανέναρξη του πρωταθλήματος
Αντίθετες με την επανέναρξη του πρωταθλήματος εμφανίζονται έξι ομάδες της Premier League σύμφωνα με
βρετανικά ΜΜΕ, οι οποίες υποστηρίζουν πως η σεζόν
δεν πρέπει να συνεχιστεί για λόγους ασφαλείας.
Η είδηση ήρθε στο προσκήνιο λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη για την 8 Μάη σύσκεψη της Premier
League για το πλάνο επιστροφής του πρωταθλήματος
στη δράση. Η διακοπή λόγω του κορονοϊού έχει τεράστιο αντίκτυπο σε οικονομικό επίπεδο και στο αγγλικό
πρωτάθλημα και οι διοργανωτές του (όπως και χορηγοί,
πολυεθνικές κλπ. που εμπλέκονται με αυτό) αναζητούν
την ιδανική λύση για τη συνέχειά του.
Ωστόσο από τη στιγμή που υπάρχουν 14 ομάδες που
συμφωνούν με την επανέναρξη, το πιθανότερο είναι πως
το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί κανονικά. Αν και οριστική
ημερομηνία δεν έχει υπάρξει, το διήμερο 13-14 Ιούνη
συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες γι’ αυτό.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Προπονήθηκαν με μηχανές
κωπηλασίας στο σπίτι τους
Οι πρωταθλητές της κωπηλασίας συνέχισαν τις προπονήσεις με εργομετρικά στα σπίτια τους, ακολουθώντας
το ειδικό προπονητικό πρόγραμμα του Τζιάνι Ποστιλιόνε.
Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, οι πρωταθλητές της
κωπηλασίας συνέχισαν τις προπονήσεις με εργομετρικά
στα σπίτια τους, ενώ πριν επανέλθουν στο προπονητήριο
η ομοσπονδία του αθλήματος έχει φροντίσει για να υποβληθούν σε τεστ ώστε να διασφαλιστεί η υγεία όλης της
ομάδας.

Επανέναρξη αθλητικών
δραστηριοτήτων
Σχετικά με τις ανακοινώσεις του υφυπουργού Αθλητισμού
Λευτέρη Αυγενάκη (4/5/20), για τα βήματα επανεκκίνησης
αθλητικών δραστηριοτήτων, το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει
μεταξύ άλλων:
Οι ανακοινώσεις του υφυπουργού Αθλητισμού δεν καθησυχάζουν και δεν απαντάνε με επάρκεια στις αγωνίες που έχει
ο κόσμος του Αθλητισμού. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση,
πέρα από τα μέτρα προστασίας και υγιεινής για τα οποία κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει, δεν λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές προτάσεις που καταθέτουν εδώ και μέρες οι φορείς
του Αθλητισμού.
Όσον αφορά την έναρξη των πρωταθλημάτων, την ευθύνη
δεν μπορεί να αναλάβει σε καμιά περίπτωση η Διοργανώτρια
Αρχή ή Ομοσπονδία. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη των αρμόδιων υγειονομικών φορέων και της κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν τη σαφή γνώση της εξέλιξης της
πανδημίας στη χώρα μας.
... Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες αθλητικά Σωματεία, Ενώσεις, Ομοσπονδίες, εκατοντάδες χιλιάδες αθλούμενους,
προπονητές, διοικητικά στελέχη, επιστήμονες αθλητικής
υποστήριξης, διαιτητές, κριτές, εργαζόμενους, Αθλητές και
αθλήτριες που βλέπουν μια χρονιά να πηγαίνει χαμένη και...

Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Αθλητικού Τύπου

Ξαναρχίζει η Bundesliga
H διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα της
26ης αγωνιστικής, με την οποία θα αρχίσει ξανά το ποδόσφαιρο στη Γερμανία!
Ο κύβος ερρίφθη… Μετά την έγκριση της Καγκελαρίου
Άγκελας Μέρκελ, η Bundesliga εξειδίκευσε το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής, της άτυπης πρεμιέρας
μετά τον κορωνοϊό!
Η σέντρα ορίστηκε για το Σάββατο 16 Μαΐου στις 16:30,
με το πιο σημαντικό να είναι το ντέρμπι Ντόρτμουντ –
Σάλκε! Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 18/5,
με το Βέρντερ – Μπάγερ στις 21:30.

Καταδικάζει το περισταστικό
στοχοποίησης αθλητικογράφων
Την στοχοποίηση τεσσάρων αθλητικών συντακτών καταγγέλει με ανακοίνωση του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) με αφορμή το περιστατικό με την
τοιχοκόλληση σχετικών αφισών στους δρόμους του Πειραιά
των περιεχόμενο των οποίων στοχοποιούσε συγκεκριμένους αθλητικογράφους.
Μεταξύ άλλων ο ΠΣΑΤ σχετικά με το περιστατικό ζητεί την
άμεση παρέμβαση των συντεταγμένων οργάνων της Πολιτείας και καλεί τους εντεταλμένους φορείς της να αναλάβουν δράση για την πλήρη διαλεύκανση και παραδειγματική
τιμωρία των ηθικών και φυσικών αυτουργών της.

