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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Μια “κριτική απάντηση” στο άρθρο μου με τίτλο,
«Κοινωνικές τάξεις ή διαστρωμάτωση» (7η,
9/5/20) και μάλιστα από έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου, της Πολιτικής Φιλοσοφίας και φίλο Θεόδωρο Γεωργίου, δεν μπορούσε παρά να δικαιούται
την παραχώρηση της προνομούχας, ομολογώ,
θέσης του κυρίου άρθρου.
«Απαλλάσσομαι» έτσι από τη συγγραφή άρθρου,
αλλά όχι από μια σύντομη διευκρινιστική ανταπάντηση, αφού διαβάσετε το άρθρο του.
Κώστας Βενετσάνος

3

€

Η τύχη της
Βουλιαγμένης
εναπόκειται στους
κατοίκους της.

Ανάπτυξη μαρίνας υψηλών
προδιαγραφών για mega-giot
στον κόλπο Βουλιαγμένης

H κοινωνική κατάσταση του
ανθρώπου στην εποχή μας

Οπως
αντιλαμβάνεται
κανείς,

(Κριτική απάντηση στον Κώστα Βενετσάνο)

πρόκειται για

Στη σύντομη αυτή δημόσια θεωρητικο-πολιτική παρέμβασή μου, θέλω να απαντήσω σε δύο στοχαστικά
κείμενα του φίλου μου Κώστα Βενετσάνου, σχετικά με το ζήτημα
των κοινωνικών τάξεων. Ο Κώστας Βενετσάνος, δημοσίευσε
δύο κείμενα στην εφημερίδα
ΕΒΔΟΜΗ: το ένα στο φύλλο της
22ας Φεβρουαρίου 2020 με τον
τίτλο: «Τάξεις και έθνος» και το
γράφει ο
άλλο στο φύλλο της 9ης Μαΐου
Θ. Γεωργίου*
2020 με τον τίτλο: «Κοινωνικές
τάξεις ή διαστρωμάτωση».
Εάν θέλουμε να ανασυγκροτήσουμε την κεντρική
ιδέα της επιχειρηματολογίας του, αυτή κατά την θεωρητική ανάγνωσή μου, είναι η εξής: οι σύγχρονες
κοινωνίες είναι και πολύπλοκες, όσον αφορά στη
δομή τους και διαφοροποιημένες σχετικά με τη λειτουργία τους, εάν συγκριθούν με την πρώιμη καπιταλιστική κοινωνία, την οποία ερμήνευσε ο Marx.
Κατά τον Marx, λοιπόν, η κοινωνική κατάσταση του
ανθρώπου, ως ατόμου (δηλ. στη διαδικασία της οντογένεσης) αλλά και ως εκπροσώπου του είδους
(δηλ. στη διαδικασία της φυλογένεσης) καθορίζεται
από τη θέση, την οποία κατέχει στο πλαίσιο της
διαρθρωτικής δομής των παραγωγικών δυνάμεων.

Συνέχεια στη σελ. 2

μία πολύ μεγάλη
επένδυση από
την οποία προσβλέπουν
μεγάλα κέρδη.
Σελίδα 7, 12

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ωρα ευθύνης για τη
διαχείριση των παραλιών

Δημιουργείται Σταθμός
Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων
στο χώρο της
Σχολής Ευελπίδων

Ιδιωτικοποιείται
η Ακτή Βουλιαγμένης

σελίδα 6

σελίδα 6

σελίδα 15

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

H κοινωνική κατάσταση του
ανθρώπου στην εποχή μας
Συνέχεια από τη σελ. 1

Η εξέλιξη του ανθρώπου ως ατόμου και ως ανθρώπου
εν γένει εξαρτάται, κατά θεμελιώδη και ουσιαστικό
τρόπο, από τον οικονομικό παράγοντα, ο οποίος δεν
είναι άλλος από την αναφορά του ανθρώπου στη
σχέση του με τις παραγωγικές δυνάμεις. Με απλά
λόγια: ανήκει ο καθένας από εμάς, είτε σ’ αυτούς που
κατέχουν τα μέσα παραγωγής ή στην κοινωνική
ομάδα που ονομάζεται προλεταριάτο ή στη σύγχρονη
πολιτική γλώσσα: εργαζόμενοι.
Ο Κώστας Βενετσάνος στο στοχαστικό (επαναλαμβάνω) και διεισδυτικό κείμενό του υποστηρίζει, ότι οι
κοινωνικές τάξεις, κατά την εννοιολογική σύλληψη
του Marx, δεν υφίστανται στις κοινωνίες του εικοστού
πρώτου αιώνα. Αναγνωρίζει όμως, ότι ο οικονομικός
παράγοντας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αυτοπροσδιορισμό του ανθρώπου εντός της κοινωνίας.
Γράφει επί λέξει: «η οικονομική ισχύς παραμένει ο κύριος συντελεστής της κοινωνικής κατάστασης». Αλλά
εισάγει στη θεωρητικο-πολιτική προβληματική έναν
παράγοντα, ο οποίος έχει να κάνει με τη νέα, μετανεωτερική, λειτουργική συνθήκη του οικονομικού συ-

Διαβάστε ακόμη
Μαξίμ Γκόρκυ συνέχεια
Σελ. 8

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Εικονομαχία
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σελ. 9

497 γαλάζιες σημαίες στην Ελλάδα.
2η θέση παγκοσμίως!
Σελ. 10
Ημέρα μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού
Σελ. 13
Χορός και Ταραντέλλα
Βούλα Λαμπροπούλου

Σελ. 14

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ Ι. Δόγκα
Σελ. 17
Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε
κοινόχρηστους χώρους
Σελ. 17
Ενισχύθηκε ο πυροσβεστικός στόλος Σελ. 24

στήματος, το οποίο έχει ουσιαστικά καταστεί «αόρατο», ενώ ο Βενετσάνος προβληματίζεται, σχετικά
με τον ρόλο του «αξιακού συστήματος» στη συγκρότηση της κοινωνικής κατάστασης του ανθρώπου στη
σύγχρονη εποχή. Γράφει επί λέξει: «η αναστροφή της
κλίμακας των αξιών, συμβάλλει ώστε να μετατοπισθεί
η κοινωνική κατηγοριοποίηση στην ποιότητα (του ατόμου)».
Η διεθνής βιβλιογραφία για το σχετικό πρόβλημα:
ποιά είναι η κοινωνική κατάσταση του ανθρώπου σήμερα, είναι εκτενής και η έρευνα συνεχίζεται χωρίς
επιστημολογικά όρια και περιορισμούς. Το μείζον ζήτημα είναι, κατά την επιστημονική θέση μου, το εξής:
ποιοί απ’ όλους τους πραγματολογικούς παράγοντες,
οι οποίοι προσδιορίζουν την κοινωνική θέση του ανθρώπου (οικονομικός, αξιακός κ.λπ.), έχει αποκτήσει
τα πρωτεία στις μέρες μας και κατά συνέπεια πώς δομείται και τελικά λειτουργεί η σύγχρονη κοινωνία.
Επειδή, ενδεχομένως, οι αναγνώστες της εφημερίδας

ΕΒΔΟΜΗ, να μην μελετήσουν μέχρι τέλους όλα όσα
γράφω, θέλω να κάνω μία σύνοψη. Και αυτή είναι η
εξής: όλοι μας, ως άνθρωποι, άτομα, πολίτες, μέλη οικογενειών, συμμέτοχοι στους θεσμούς, κεφαλαιοκράτες, εργαζόμενοι, δημόσιοι υπάλληλοι κ.λπ.
καλούμαστε από τα πράγματα να απαντήσουμε στο
θεμελιώδες ερώτημα: η κοινωνική κατάστασή μας
προσδιορίζεται από τη θέση μας στην πραγματολογική διάκριση ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία
(Marx) ή μήπως και άλλοι παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο;
Και μία τελευταία παρατήρηση: και ο Βενετσάνος και
ο Γεωργίου, μ’ αυτόν τον επιστημονικό διάλογο που
κάνουν μεταξύ τους, υπερασπίζονται το πολιτικό δικαίωμα για το δημοτικό πανεπιστήμιο, το οποίο δυστυχώς, δεν ιδρύεται επί τόσα χρόνια στην πόλη μας.
――――――
*Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Η ΤΥΠΙΚΗ ταξική διάκριση έχει καταργηθεί
Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ποσοτική παραμένει
(Διευκρινιστική ανταπάντηση στο Θεόδωρο Γεωργίου)
Μια διευκρινιστική ανταπάντηση στην «κριτική»
οφείλεται και ως ένδειξη σεβασμού στον ειδικό επιστήμονα, αλλά και ως ευκαιρία αποσαφηνίσεων
προς τους αναγνώστες που μας κάνουν την τιμή να
διαβάζουν τα κείμενά μας.
– Δεν καταργώ τον Μαρξ. Τον προσαρμόζω, στις
παρούσες και ορατές του άμεσου μέλλοντος καταστάσεις. Αποδέχομαι ως ορθότερη τη θεωρία του
Διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού, για την ερμηνεία των κοινωνικών και, πρωτευόντως, οικονομικών φαινομένων.
– Αλλά η οικονομία «σε τελική ανάλυση», όπως
συχνά αναφέρει ο Ένγκελς, αλλά και ο Λένιν
ασκώντας κριτική στους «οικονομιστές», μπορεί να
είναι ο κυρίαρχος παράγοντας, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Είχα γράψει από το 1971 ακόμη, προλογίζοντας βιβλίο1 εκδοτικής μου παραγωγής: «...Κάνει
το ίδιο λάθος (o συγγραφέας) που έκαναν πολλοί
μεγάλοι όταν ανακάλυψαν κάτι σπουδαίο. Το θεώρησαν “λυδία λίθο” ερμηνείας όλων των κοινωνικών
φαινομένων. Παράδειγμα ο Φρόϋντ με τη “λίμπιντο”, ο Νίτσε με την “θέληση για δύναμη”, ο Μαρξ
με την αναγωγή των πάντων, έστω και “σε τελική
ανάλυση”, με βάση το οικονομικό σύστημα παραγωγής, σε αντιστοιχία με τις παραγωγικές δυνάμεις...»
Η ζωή είναι πολυσχιδής. Δεν είναι μονοδιάστατη.

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

Εν κατακλείδι, γιατί το θέμα της γιγάντωσης της
ανισότητας είναι τόσο σημαντικό ώστε απαιτούνται
πολύ-ημερίδες επιστημονικής διερεύνησης ανάλυσης και διαλόγου, πράγμα που αναδεικνύει και την
ανάγκη ίδρυσης δημοτικού ή διαδημοτικού Πανεπιστημίου, που την επιτακτικότητά του υπενθυμίζει
εύστοχα ο Θ. Γεωργίου και που περιελάμβανε σε
κάποιες παλιότερες προεκλογικές του εξαγγελίες
και ο πολυπράγμων, δραστήριος δήμαρχος,
Γρ.Κωνσταντέλλος.
Εκείνο που θέλω να πω, επαναλαμβάνοντας ότι
απαιτείται η αναστροφή της «κλίμακας αξιών»,
είναι πως δεν επιδιώκεται η... κατάργηση των φυσικών αναγκών και τάσεων των ατόμων και της κοινωνίας, πράγμα ανέφικτο πρακτικά, αλλά η
επιστροφή ακριβώς στις φυσικές και βιολογικές
αξιακές διαβαθμίσεις.
Και αιτία για τούτο μού έδωσε ο Ξενοφών ο Αθηναίος, όταν στο βιβλίο του «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» εκθειάζει τους Σπαρτιάτες που δεν
φροντίζουν τόσο την εξωτερική τους εμφάνιση με
την πολυτελή ενδυμασία και τα κοσμήματα, γιατί κόσμημα θεωρούσαν μάλλον (περισσότερο) την αρετή
και τη ρώμη (την σωματική ευρωστία) ενώ περιφρονούσαν τον πλούτο (οι αρχαίοι Λακεδαίμονες).
Ας αναλογιστούμε λίγο τί θα συνέβαινε στην εποχή
Συνέχεια στη σελ. 16
μας αν αντιστρεφόταν

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

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου
(Διακριτικός τίτλος)

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

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193
Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Διαδικτυακή κίνηση
στο Βρετανικό Μουσείο
Παρά το ότι το Βρετανικό Μουσείο, όπως και όλα
τα μουσείο ανά τον πλανήτη να είναι κλειστό,
αλλά η δύναμη του διαδικτύου, έφερε μεγάλες
αλλαγές και στα μουσεία. Έτσι οι φίλοι της τέχνης, μπορούν να επισκεφθούν το Βρετανικό
Μουσείο, το οποίο βλέποντας τη μεγάλη αύξηση
στο διαδίκτυο, ανέβασε 300.000 εικόνες στο διαδίκτυο, από τα διάσημα έργα τέχνης του.
Με αυτή την προσθήκη πλέον, 4,5 εκατομμύρια αντικείμενα βρίσκονται στο ψηφιακό αρχείο του μουσείου και 1,9 εκατομμύρια φωτογραφίες.
Το μουσείο έχει επίσης προσθέσει φωτογραφίες
υψηλής ανάλυσης αντικειμένων όπως η περίφημη
πέτρα Rosetta που είναι αόρατες στο ανθρώπινο
μάτι, ακόμα κι αν επρόκειτο να βρεθείτε στο μουσείο.
Οι νέες προσθήκες στην ψηφιακή συλλογή περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα έργα και το γλυπτό
του Νησιού του Πάσχα Hoa Hakananai’a, έναν κύλινδρο 1.600 ετών Κινέζικων Συμβουλών και το
The Death of Breuze Sans Pitié του ζωγράφου
Dante Gabriel Rossetti, το οποίο αποκτήθηκε από
το μουσείο τον Σεπτέμβριο.
https://www.britishmuseum.org/collection

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.
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)

ΦΑΟΥΣΤ ΤΟΥ ΓΚΑΙΤΕ
Πρεμιέρα στις 24 Μαΐ 2020
Ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας
σκηνοθέτης Μιχαήλ Μαρμαρινός
καταπιάνεται με τον μύθο του ανθρώπου που πούλησε την ψυχή
του στον Διάβολο, σε μια περιπετειώδη παράσταση-κατάβαση στην
άβυσσο της Επιθυμίας. Αντλώντας

το υλικό του από το έργο-κοιτίδα
του νεότερου ευρωπαϊκού πνεύματος, τον «Φάουστ» (1828-29) του
Johann Wolfgang von Goethe, στην
έμμετρη μετάφραση του Πέτρου

Μάρκαρη, έχοντας επισκεφτεί τον
προγενέστερο «Δόκτορα Φάουστους» (1604) του Christopher
Marlowe και αξιοποιώντας τόσο τις
μεταμορφώσεις του μύθου όσο και
μια σειρά από διακειμενικές αναφορές, μεταγραφές, ίσως και προσωπικές αφηγήσεις και ομολογίες,
ο Μαρμαρινός «διευθύνει» μια παράσταση-περιπέτεια στο βυθό της
Δυτικής ποίησης, φιλοσοφίας και
ιστορίας, αλλά και της ανθρώπινης
ψυχής, με έναν εξαιρετικό θίασο
και τον Ακύλλα Καραζήση στις διαδρομές του Φάουστ.
Η παράσταση ανέβηκε στις 15.0115.02.2014 στην Κεντρική Σκηνή
της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.
Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους
Μείνετε συντονισμένοι:
https://www.youtube.com/onassisfoundationchannel
Περισσότερες πληροφορίες στο
www.onassis.org

Συνεργασία Περιφέρειας Αττικής και Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών για ανάδειξη πολιτιστικών
εκδηλώσεων σε διάφορα τουριστικά σημεία
Οι δυνατότητες συνεργασίας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με την Περιφέρεια Αττικής και μάλιστα κατά την τρέχουσα περίοδο που διαμορφώνονται
ειδικές συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού,
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Ε. Δουνδουλάκη με τον
Αρχιμουσικό και Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Σ. Τσιαλή και την Αναπληρώτρια Διευθύντρια για θέματα Διοίκησης Α. Φιδετζή.
Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι δύο πλευρές επεξεργάστηκαν τη δυνατότητα δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού με ερμηνείες κορυφαίων έργων μουσικής,
από τα μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και με
αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων καταγραφής ήχου
και εικόνας. Μέσω αυτού, θα αναδεικνύονται εμβλη-

ματικά πολιτιστικά, ιστορικά και τουριστικά σημεία
από όλες τις γεωγραφικές ενότητες την Αττικής.
Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης αφού ζήτησε από την
αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού E. Δουνδουλάκη να προχωρήσει τη διαδικασία υλοποίησης της
δράσης και επεσήμανε:
«Η συνεργασία μας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
σηματοδοτεί την έναρξη ενός πολιτιστικού και μουσικού οδοιπορικού σε κάθε γωνιά της Αττικής μας. Στόχος μας είναι από την μία να προβληθούν όλες οι
ενότητες της Αττικής και από την άλλη οι πολίτες να
απολαύσουν την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, το αρχαιότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο της Ελλάδας.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη της Κρατικής Ορχήστρας, τα οποία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός νέου

κεφαλαίου πολιτιστικής αξίας, το οποίο θα αναδειχθεί
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσα από την ηλεκτρονική τεχνολογία».
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Σ. Τσιαλής δήλωσε σχετικά:
«Για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών αποτελεί ευκαιρία, πρόκληση και τιμή η συμπόρευση με την Περιφέρεια Αττικής, όχι μόνο σε αυτή την ιδιάζουσα
συγκυρία, αλλά πάντα. Τώρα μπαίνουν τα θεμέλια
ενός πολιτιστικού οικοδομήματος που στο μέλλον θα
δώσει σημαντικούς καρπούς».

ΕΒΔΟΜΗ

23 ΜΑΪΟΥ 2020 - ΣΕΛΙΔΑ 5

On line με την Εθνική Λυρική Σκηνή

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ
#snfccAtHome: music

1ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ

Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΜΗΝΑΣ ΜΑΗΣ
23 Μαΐου 2020
Ώρα έναρξης: 20.00 |
Το βίντεο θα παραμείνει online έως 23/6
Ρεσιτάλ Τσέλιας Κοστέα
Έργα Σούμαν, Σπάθη, Πουλένκ, Μασνέ, Μασκάνι
Η διεθνώς αναγνωρισμένη υψίφωνος της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής Τσέλια Κοστέα παρουσιάζει ένα ανοιξιάτικο ρεσιτάλ με διάσημες άριες και τραγούδια από το ρεπερτόριό
της, με συνοδεία στο πιάνο τη Σοφία Ταμβακοπούλου. Από
το τραγούδι του Σούμαν «Τον υπέροχο μήνα Μάη» ως το
«Δεν μ’ αγαπάς» του Θεόδωρου Σπάθη, το πρόγραμμά της
περιλαμβάνει εξίσου τα «Μονοπάτια του έρωτα» του
Φρανσίς Πουλένκ, τη νοσταλγική «Ελεγεία» του Μασνέ
αλλά και την άρια «Είναι λίγα λουλούδια» από τη γοητευτική όπερα «Ο φίλος Φριτς» του Πιέτρο Μασκάνι.
Διάρκεια βίντεο: 16 λεπτά

TO ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
27 Μαΐου 2020
Ώρα έναρξης: 20.00 |
Το βίντεο θα παραμείνει online έως 27/6
Έργα Μπαχ, Βιβάλντι / Ρουσσώ, Βίλντγκανς, Ντότρεϋ, Λόουρυ
Το Πέρασμα στην άνοιξη είναι μια μουσική παράσταση που
έχουν στήσει τέσσερις μουσικοί της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής: ο φλαουτίστας Ζαχαρίας Ταρπάγκος,
ο κλαρινετίστας Παναγιώτης Σιωράς, ο κορνίστας Άγγελος
Σιωράς και ο κρουστός Παναγιώτης Ζιάβρας. Η αναγέννηση
που εμπεριέχεται στην ιεροτελεστία της άνοιξης, η πορεία
από την εσωτερικότητα του χειμώνα στη χαρά της δημιουργίας, η αναδημιουργία και η πολυποικιλότητα της άνοιξης
είναι οι θεματικές πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί η δρα-

ο Μέγαρο Μουσικής, μέσα από την ιστοσελίδα
του, συνεχίζει τις επιλεγμένες εκδηλώσεις
του Megaron Plus που αναμεταδίδονται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Στην ψηφιακή σκηνή του Μεγάρου, στο megaronon-

Τ

line.gr, κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 21:00, δείτε τον δεύτερο κύκλο των διαδικτυακών προβολών με παραστάσεις
που αγαπήθηκαν από χιλιάδες θεατές!

Kάθε Τετάρτη και Σάββατο, παραγωγές που σας ενθουσίασαν και θέλατε να ξαναδείτε ή που δεν προλάβατε να δείτε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Περικλής Κούκος:
Ημερολόγιο για περαστικούς
στα τέλη του αιώνα
Με τη Μαρία Φαραντούρη

Κυριακή 24 Μαΐου, 21:00
Η σκηνική καντάτα Ημερολόγιο για περαστικούς στα
τέλη του αιώνα του Περικλή Κούκου, σε λιμπρέτο Χρι-

ματουργία της παράστασης. Καθώς το πέρασμα από το θείο
Πάθος στην Ανάσταση συμβολίζει το πέρασμα από τον χειμώνα στην άνοιξη, το πέρασμα από την ιδιαίτερη συνθήκη
του εγκλεισμού οδηγεί στην αναγέννηση της επαφής των
μουσικών μεταξύ τους και των μουσικών με το κοινό. Η παράσταση στηρίζεται στην καντάτα "Σε καλώ, Κύριε Ιησού Χριστέ" BWV 177 και στο κοράλ "Άσε με να Σε υμνήσω, Γιαχβέ"
BWV 299 του Ι.Σ.Μπαχ, την «Άνοιξη» από τις Τέσσερις εποχές
του Βιβάλντι σε μεταγραφή του Ζαν Ζακ Ρουσσώ, του «Τρεις
αυτοσχεδιασμούς» έργο 19a του Φρήντριχ Βίλντγκανς, το Τρίο
«Burn3» του Νέιθαν Ντότρεϋ και τη σύνθεση «Livewire!» του
Κρίστοφερ Λόουρυ.
Το πέρασμα από τους χώρους με τις πολύπλοκες μηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΕΛΣ στην κορυφή του πύργου
της σκηνής, στα εργαστήρια κατασκευής των κοστουμιών,
συνδιαλέγεται με τη δραματουργία των μουσικών αριστουργημάτων.
Διάρκεια βίντεο: 20 λεπτά

ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΑΝΟΙΞΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
25 Μαΐου 2020
Ώρα έναρξης: 20.00 |
Το βίντεο θα παραμείνει online έως 25/6
Μεταγραφές έργων Μπαχ
Το ντουέτο κρουστών Behind Bars δημιουργήθηκε το 2018
μέσα από τη συνεργασία των μελών της Ορχήστρας της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής Παναγιώτη Ζιάβρα και Μαρίνου
Τρανουδάκη, με σκοπό την ανάδειξη ενός ήδη υπάρχοντος
πλούσιου ρεπερτορίου για δύο κρουστά αλλά και την παρουσίαση νέων έργων ειδικά γραμμένων για τους συγκεκριμένους μουσικούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
μεταγραφές διάσημων έργων του Μπαχ, του Ιταλικού κοντσέρτου BWV 971 και της «Άριας» στην οποία στηρίζονται
οι Παραλλαγές Γκόλντμπεργκ BWV 988.

Για περισσότερα Link στο Bio. @greeknationalopera .
#ministryofculturegr #ministerofculturegr #greekculture
#YPPOA #ΥΠΠΟΑ #greeknationalopera #festival #online

Συναυλία, με την

Νατάσσα Μποφίλιου
Σάββατο 23 Μαΐου στις 21.00
Η συναυλία θα παραμείνει διαθέσιμη στο site, στο
Facebook και στο YouTube του ΚΠΙΣΝ για 60 ώρες.
Με τη Νατάσσα Μποφίλιου
συνεχίζεται το Σάββατο 23
Μαΐου στις 21.00 η νέα διαδικτυακή σειρά συναυλιών του
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
#snfccAtHome: music. Μαζί
της στο πιάνο ο συνθέτης
Θέμης Καραμουρατίδης, που
είναι υπεύθυνος και για την
ενορχήστρωση, και στο τσέλο
ο Άρης Ζέρβας.
Η Νατάσσα Μποφίλιου, που συμμετείχε και στην
επίσημη τελετή παράδοσης του ΚΠΙΣΝ στο Ελληνικό Δημόσιο τον Φεβρουάριο του 2017, έρχεται
αυτή τη φορά με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που
εστιάζει στον πυρήνα της τέχνης και της διαδρομής
της. Με τη συνοδεία του συνθέτη Θέμη Καραμουρατίδη στο πιάνο και του Άρη Ζέρβα στο τσέλο παρουσιάζει μια απρόβλεπτη μουσική περιπλάνηση σε
επιλεγμένα κομμάτια της δισκογραφίας της με τη
χαρακτηριστική εναλλαγή συναισθημάτων που αποτελεί σήμα κατατεθέν των παραστάσεών της. Την
καλλιτεχνική επιμέλεια της συναυλίας έχει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος.
Ανακαλύψτε το πρόγραμμα του #snfccAtHome

“Μένουμε σπίτι - Βλέπουμε Μέγαρο”
στόφορου Χριστοφή, γράφτηκε ειδικά για τη μεγάλη
ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη (παραγγελία ΟΜΜΑ)
και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του
1996 από τους Σολίστ της Πάτρας και το σύνολο του
Γιώργου Φακανά υπό τον Νίκο Τσούχλο.
Επίσης, στις 8 Ιουνίου θα προβληθεί το κοντσέρτο
του Τρίο el Greco, το οποίο εμφανίστηκε στο Μέγαρο, μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Οι Φίλοι
της Μουσικής, σε ένα πρόγραμμα που επισκέπτεται
τις δύο «Σχολές της Βιέννης»: με αφορμή το Έτος
Σκαλκώτα, οι 8 Παραλλαγές του μεγάλου Έλληνα
συνθέτη και μαθητή του Σαίνμπεργκ, σε ένα παραδοσιακό θέμα για τρίο με πιάνο, έρχονται να συνομιλήσουν με το φολκλορικό Τrio Gypsy του Χάυντν.
Και στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, το εμβληματικό, γεμάτο υπέροχες μελωδίες και αρμονική ευρη-

ματικότητα Τρίο σε μι ύφεση μείζονα, έργο 100 του
Σούμπερτ.

Φιλαρμονική Ορχήστρα
του Ισραήλ
Διευθύνει
ο Ζούμπιν Μέτα - Χριστίνα Πουλίτση σοπράνο
Τετάρτη 27 Μαΐου, 21:00
Από από τους σπουδαιότερους αρχιμουσικούς της
εποχής μας, ο Ζούμπιν Μέτα διευθύνει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ, σε μια μαγευτική συναυλία με σολίστ τη διεθνώς αναγνωρισμένη σοπράνο
κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση, η οποία ερμηνεύει
δεξιοτεχνικές άριες των Μότσαρτ, Ροσσίνι και
Βέρντι.
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Ερωτήσεις - Απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο των ΒΒΒ
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, όταν παρουσιάσαμε τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 2020, ότι το Δ.Σ. συνεδριάζει «κεκλεισμένων των θυρών» και κάναμε μία αναφορά τι σημαίνει
για μας τους παλιούς “κεκλεισμένων των θυρών” καταλήγοντας με τη φράση ότι: «Εδώ (στο Δ.Σ.) δεν
συμβαίνει αυτό». Παρ’ όλα αυτά από κάποιους “καχύποπτους” παρερμηνεύθηκε καθώς και από τον πρόεδρο του Δ.Σ.
Προτείνουμε στους καλοπροαίρετους μια δεύτερη
ανάγνωση. Τους κακοπροαίρετους τους αγνοούμε,
γιατί όπως λέει ο λαός “ο λύκος κι αν εγέρασε κι
άσπρισε το μαλλί του, μηδέ τη γνώμη άλλαξε μηδέ
την κεφαλή του”.
Οπως ήταν φυσικό, αφού στην πραγματικότητα η
πρώτη συνεδρίαση μετά το Πάσχα ήταν αυτή της Δευτέρας 18/5/20, με φυσική παρουσία των συμβούλων
και απουσία βέβαια ακροατηρίου, οι σύμβουλοι να
έχουν πολλές ερωτήσεις και διάφορα και πολλά θέματα.
Ερωτήσεις από τις οποίες βγήκαν και μεγάλες ειδήσεις.

Ιδιωτικοποιείται
η Ακτή Βουλιαγμένης
Από ερώτηση που κατέθεσε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δημ. Δαβάκης για την Ακτή της
Βουλιαγμένης αν ιδιωτικοποιείται, ακούσαμε από το
Δήμαρχο ότι την Βουλιαγμένη τη διαχειρίζεται μόνο η
ΕΤΑΔ (αυτό είναι γνωστό) και όχι ο Δήμος και όταν
τους καλούν στα συμβούλια της ΕΠΕΛΑΚ, δεν εμφανίζονται ποτέ. Αρνείται να εμφανιστεί η ΕΤΑΔ, με το
αιτιολογικό ότι επειδή η Βουλιαγμένη δεν έχει μισθωθεί σε τρίτον την διαχειρίζεται η ίδια και μόνο η ίδια.
Όσο για την ιδιωτικοποίηση, απάντησε ότι έχει ήδη
ξεκινήσει από πέρυσι. Ένα κομμάτι της ήδη έχει
δοθεί σε ιδιώτες!
Συμπλήρωσε δε, κάνοντας δημόσια εξομολήγηση όπως
είπε, ότι «μπορούμε να συννενοηθούμε καλύτερα για
να διασφαλίσουμε δικαιώματα για τους δημότες μας,
με τους ιδιώτες επενδυτές, παρά με το Δημόσιο ιδιοκτήτη, που ενώ στις άλλες ακτές οι δημότες μας μπαίνουν δωρεάν, στη Ακτή Βουλιαγμένης μπαίνουν έναντι
2 ευρώ και πέρυσι το είχαν κάνει 5 ευρώ.
...Ποιος θα το έλεγε ποτέ. Να έρχεται το δημόσιο να
είναι πιο ιδιώτης από τον ιδιώτη».

χειρίζεται, γιατί είδαν φορτηγό του Δήμου να αδειάζει
υλικά, ο δήμαρχος απάντησε ότι επέλεξαν μέχρις
ότου δοθούν οι άδειες οικοδομής για τη Β’ πλαζ, να
την καθαρίζουν οι υπηρεσίες του Δήμου και να τη διασφαλίζουμε επίσης, καταλήγοντας ότι: «Αυτό το καλοκαίρι δεν πρόκειται να εκδοθούν άδειες».

Σταθμός Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων
στη Σχολή Ευελπίδων
Για το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
στο Πανόραμα της Βούλας, ρώτησε ο επικεφαλής της
ΡΙΚΙΠ Θάνος Ματόπουλος, “γιατί ανοίγει ξανά όταν
είχε κλείσει (σαν παράνομο) σε Α’ ζώνη Υμηττού,
χωρίς διαβούλευση και καθώς όλα δείχνουν θα είναι
για σύμμεικτα”.
Έτσι προέκυψε η είδηση - από την απάντηση του δημάρχου - ότι αυτό είναι ένα προσωρινό μέτρο (για
πέντε περίπου χρόνια), αλλά στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε μόνιμη εγκατάσταση στο πρώην στρατόπεδο στη Σχολή Ευελπίδων.
Απαντώντας ο δήμαρχος εξήγησε ότι στο ΣΜΑ της
Βούλας θα γίνει μια προσωρινή νομιμοποίηση, αν και
στην ουσία δεν έκλεισε ποτέ. Απλά είχε μειωθεί η
χρήση του στο 10% και εχρησιμοποιείται σε αναγκαίες ημέρες. Ανοιγε κι έκλεινε.
Τα πράσινα του Δήμου στέλνονταν στο Κορωπί και
τρώγαμε μεγάλα πρόστιμα γιατί οι ελεγκτές περιβάλλοντος έβλεπαν ότι εκεί υπήρχαν εναποθέσεις κλαδιών.
Χαρακτήρισε επιτυχία, την απόκτηση 32 στρεμμάτων
αντί για 20 που ήταν στην αρχή, τα οποία κατάφεραν
να απενεργοποιήσουν από στρατόπεδο που ήταν στο
χώρο της Σχολής Ευελπίδων, όπου θα γίνει ο νέος
ΣΜΑ για τα επόμενα 60-70 χρόνια.
Καταφέραμε, είπε ο δήμαρχος, να πάρουμε 32 αντί
για 20 στρέμματα για 60-70 χρόνια με το λεγόμενο
εδαφονόπιο «για να μπορέσουμε στην επόμενη 3ετία
μάξιμουμ 5ετία να μεταφέρουμε όλες τις εγκαταστάσεις που έχουμε στη Βάρη, αλλά και το Σταθμό Μεταφόρτωσης σε έναν κατασκευασμένο με τελευταία
τεχνολογία χώρο διαχείρισης απορριμάτων στην
Ευελπίδων.

Σ.Σ. Να συνηγορίσουμε: τοκράτος παριστάνει τον
“κακό” για να γίνει ευχάριστα “καλός” ο ιδιώτης.

Για την εγκατάσταση στο Πανόραμα, απάντησε ότι ο
νόμος δεν προβλέπει περιβαλλοντική μελέτη.

Και βέβαια ούτε στον Αστέρα μπορείς να πας και να
του επιβάλεις τιμολογιακή πολιτική. Είναι ένα τουριστικό συγκρότημα.

Εκείνο που σημείωσε είναι ότι ο Δήμος θα έχει μεγάλη ωφέλεια στα οικονομικά από τις μετακινήσεις
και παράλληλα μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα κάθε χρόνο.

Σ.Σ. Μόνο που κύριε Δήμαρχε, η ΕΤΑΔ (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Δημοσίου) δεν ανήκει στο ελληνικό
δημόσιο πλέον. Κατ’ εφημισμόν υπάρχει ο τίτλος.
Ανήκει στους θεσμούς, στους Γερμανούς, στους “δανειστές μας” δηλαδή και βάλε. Μην ξεχνιόμαστε.
Στην ερώτηση δε για τη Β΄πλαζ Βούλας, ποιος τη δια-

Ενημέρωσε ο δήμαρχος ότι η συμφωνία, για τη δημιουργία ΣΜΑ στη Σχολή Ευελπίδων, μεταξύ Δήμου
και Υπ. Εθνικής Αμύνης, θα έρθει στο επόμενο ή μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρώτα κόβουν δέντρα και
μετά παίρνουν ...άδεια
Ο Θάνος Ματόπουλος αναφέρθηκε επίσης σε εργοτάξιο για τις ανάγκες οικοδομής, που βρήκε στις “Ηλεκτρονικές Άδειες”, για 4όροφη κατασκευή, όπου
σημειώνεται ότι έχουν κοπεί 6 δέντρα μέσα στο οικόπεδο και 8 δέντρα μετά από απόφαση του Δ.Σ. στο
πεζοδρόμιο.
Επεσήμανε δε ότι οι ιδιοκτήτες πρώτα έκοψαν τα
δέντρα (8 ελιές στο πεζοδρόμιο) και μετά έκαναν αίτηση στο Δήμο για να καταλήξει ότι «έτσι θα λειτουργούμε από εδώ και πέρα; Θα ενεργούνε πρώτα οι
εργολάβοι και μετά θα ερχόμαστε να νομιμοποιούμε
τις πράξεις τους;

Τί συμβαίνει στη Βάρκιζα;
Αργιλέδες, ψησταριές, μουσικές, νταβαντούρι, πανικός. Περπάτησα λίγο στην παραλία. Δεν μπορούσες
καν να πεις κουβέντα. Μία ομάδα 20 - 25 άτομα που
δεν υπολογίζουν κανέναν, αναφέρθηκε και ρώτησε η
επικεφαλής μειοψηφίας Μαρία Σίνα.
Πού δώσαμε άδεια εμείς για τις καντίνες και τις ξαπλώστες στη Βάρκιζα; Θα ήθελα μία ενημέρωση.
Για τις καντίνες, ο δήμαρχος, απάντησε ότι ενημερώθηκαν από μεγάλο κανάλι ότι μία από τις 3 καντίνες
μίσθωνε ομπρέλες - ξαπλώστες και αλκοόλ χύμα.
Ωσπου να φτάσουμε εκεί, δεν υπήρχε τίποτα. Τα
είχαν κατεβάσει όλα. Κάναμε έλεγχο και στις 3 καντίνες και σύντομα θα κληθεί ο διαχειριστής της καντίνας και θα υποστεί το πρόστιμο.
Δεν απάντησε όσον αφορά τις άδειες, που ρώτησε η
Μ. Σίνα.
60.000 ευρώ για τα αδέσποτα έχει λάβει ο Δήμος και
θα αυξήσει ακόμη κατά 10 με 12 χιλιάδες ευρώ για τη
στείρωση των γατιών, απάντησε στην Μ. Σίνα για την
προστασία των αδέσποτων που ρωτήθηκε.
Σ.Σ. Αυτό μένει να το δούμε, γιατί κάτι τέτοιο μέχρι
σήμερα δεν υπάρχει και υπάρχουν πολλά παράπονα
από δημότες για το θέμα.

Απάντηση σε ...7 τέρμινα
στον Ν. Πέτροβιτς
Μετά από 7 μήνες και 7 ημέρες, απάντησε η
Yπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου, σε σχετική
αίτηση του δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας,
Νάταλι Πέτροβιτς, σχετικά με την κατεδάφιση των
δύο κτιρίων και των τριών κοντέινερς, στο γήπεδο του
Αρη Βούλας.

Και κρούσματα κορονοϊού
4 κρούσματα κορονοϊού, διαπιστώθηκαν στο Δήμο
από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, το
οποίο διαχειρίστηκαν και δεν υπήρξε παραπέρα εξάπλωση.
Ευτύχημα!
Αννα Μπουζιάνη
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Ανάπτυξη μαρίνας υψηλών προδιαγραφών και
προσδοκιών κέρδους στον κόλπο της Βουλιαγμένης
Η ανάπτυξη της μαρίνας Βουλιαγμένης,
συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 18ης
Μαΐου 2020. Ήταν το πρώτο θέμα της
ημερήσιας διάταξης και αφορούσε τη
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
1. Συζήτηση και διατύπωση γνώμης επί
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μαρίνας Βουλιαγμένης, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α
της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικού – Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΦΕΚ 45/Β/2014).
Να θυμίσουμε ότι το θέμα δεν έρχεται
προς συζήτηση πρώτη φορά. Εχει δρομολογηθεί πριν δύο χρόνια προκαλώντας πολλές αντιδράσεις από τους
κατοίκους - κυρίως - της Βουλιαγμένης
αλλά και ασφαλιστικά μέτρα κατά της
επέκτασης. Είχαμε κάνει εκτενή παρουσίαση στην ΕΔΟΜΗ 10/11/18 αρ.
φ.1058.
Να θυμίσουμε επίσης ότι η χρήση και
η εκμετάλλευση της Μαρίνας Βουλιαγμένης
έχει
εκμισθωθεί στην
Α.Ε.Α.Σ. «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», εγγυήτρια της οποίας είναι η
ΑΣΤΗΡ
ΠΑΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Α.Ξ.Ε., μετά από σχετικό πλειοδοτικό
διαγωνισμό που διενήργησε η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) Α.Ε.
Η σχετική σύμβαση παραχώρησης
υπεγράφη με την ΕΤΑΔ
στις
31.10.2012.
Η επέκταση της μαρίνας είχε ψηφιστεί
από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
ΒΒΒ (18.7.18) με ομόφωνη απόφαση
του Δ.Σ. Το σχέδιο (master plan) όπως
είχε λεχθεί τότε, θα έρθει στο συμβούλιο του Δήμου, αναλυτικά στη Β’ φάση
του.
Είχε υπερψηφιστεί επίσης η Περιβαλλοντική Μελέτη από το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής (25.10.18).
Το σχέδιο έχει εγκριθεί από την ΕΤΑΔ
Α.Ε. (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου).
Εχει εγκριθεί ομόφωνα από την Επιτροπή τουριστικών λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού, έχει εγκριθεί

«Είναι μία μαρίνα παγκοσμίου κλάσης
υψηλών προδιαγραφών, διεκδικώντας
ένα μερίδιο αγοράς
από τη διεθνή πελατεία»
ομόφωνα από το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο).
Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός
της χερσαίας ζώνης μιας μαρίνας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: αθλητικές
εγκαταστάσεις, τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα,
εστιατόρια κ.ά. (άρθ. 31 του Ν.
2160/93). Τέτοιες εγκαταστάσεις θα γίνουν και στην μαρίνα Βουλιαγμένης.

υψηλών προδιαγραφών, διεκδικώντας
ένα μερίδιο αγοράς από τη διεθνή πελατεία. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα προϊόν ανταγωνιστικό.
Εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική
ανάπτυξης του Αστέρα.
Αυτό είναι πολύ μοναδικό παγκοσμίως.
Δεν υπάρχουν πολλά συγκροτήματα
που να συνδυάζουν την ομορφιά της
Βουλιαγμένης, αλλά και το προϊόν σε

τουργία της μαρίνας και ταυτόχρονα
δημιουργείται ένας ολοκληρωμένος
πόλος τουρισμού και αναψυχής για το
ευρύ κοινό προσφέροντας στο παράκτιο μέτωπο ένα πολύ-λειτουργικό χαρακτήρα
που
δεν
περιορίζεται
αποκλειστικά στη λιμενική δραστηριότητα και τον ελλιμενισμό σκαφών.»
Σ.Σ. Οπως αντιλαμβάνεται κανείς και
μόνο από τα λεγόμενα του διευθύνοντα
συμβούλου, πρόκειται για μία μεγάλη
επένδυση από την οποία προσβλέπουν
μεγάλα κέρδη.
Θαυμάζουν την ομορφιά του κόλπου της
Βουλιαγμένης, αλλά την βλέπουν σαν
“φιλέτο” ενός λουκούλειου γεύματος.

Μία ιστορική αναδρομή
Μετά την απόφαση και τη γνωστοποίηση της επέκτασης της μαρίνας, ξεκίνησαν αντιδράσεις από κατοίκους της
Βουλιαγμένης, αλλά και όχι μόνο, που
βλέπουν στην πόλη να επέρχεται οικολογική καταστροφή.

Η συνολική δόμηση της χερσαίας
ζώνης ανέρχεται σε 4.800 τ.μ. και ο
συντελεστής δόμησης είναι 0,09!
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου
ΒΒΒ, (18.7.18) είχαν κάνει την παρουσίαση εκπρόσωποι της εταιρείας
“Αστήρ Βουλιαγμένης” και είχε μιλήσει
ο διευθύνων σύμβουλος σημειώνοντας
μεταξύ άλλων ότι:
«Είναι μία μαρίνα παγκοσμίου κλάσης

συνδυασμό με της μαρίνας, του οικιστικού και μιας πολυτελούς αλυσίδας, που
σαν σύνολο αποτελούν ένα εκπληκτικό
συνδυασμό, μοναδικό ως προϊόν στον
παγκόσμιο
τουριστικό
χάρτη».
(ΕΒΔΟΜΗ,
10.11.18,
φ.
1058,
www.ebdomi.com).
Αλλά και στην παρούσα περιβαλλοντική
μελέτη αναφέρεται μεταξύ άλλων:
«(...) Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται
μεγιστοποίηση των εσόδων από τη λει-

Η “Κίνηση Πολιτών Παραλίας” με ανακοίνωσή της (ΕΒΔΟΜΗ, φ. 1059) τόνιζε
ότι η επέκταση της μαρίνας θα είναι η
καταστροφή της Βουλιαγμένης γιατί:
― Χιλιάδες τόνοι μπάζων θα αποτεθούν στη θάλασσα, τα οποία υπό
μορφή κροκάλων θα καταστρέψουν τις
παραλίες. Ας έρθει κανείς μία βόλτα
στο Π. Φάληρο για να διαπιστώσει ότι
όλη η παράκτια ζώνη έχει γεμίσει κροκάλες σε πλάτος άνω των 100μ από τα
μπάζα της μαρίνας Φλοίσβου.
― Η θάλασσα θα δεχθεί υπέρμετρη ρύπανση από το μέγεθος και το πλήθος
των mega -yachts και ο κόλπος της
Βουλιαγμένης θα γίνει ακατάλληλος
για κολύμβηση.
― Το μαγευτικό τοπίο θα αλλοιωθεί
αναπανόρθωτα
― Θόρυβος, καυσαέριο θα υποβαθμίσει
τη ζωή των περιοίκων
Επίσης Κάτοικοι της Βουλιαγμένης και
το «Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών
Ερευνών» (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) προσέφυγαν 11/18 κατά της εταιρείας “Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε.” ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Συνέχεια στη σελ. 12
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

“Makcum Γopbkuu”
Γκόρκυ (μέρος 2ο)
με ‘’πλησίασμα στον βίο και σε
δείγματα της γραφής του‘’
«Ξέρω τη δύναμη των λέξεων, ξέρω την τοξίνη τους- για
αυτό και γράφω».
Μαγιακόφσκι 1905
Στο προηγούμενο άρθρο μάθαμε πως το αποφασιστικό ύφος
του Γκόρκυ, ποτίζεται καθοριστικά από το πολιτικό κλίμα της
εποχής του.
Σταθερός στις ιδέες του και σκληρός μαχητής, με προσωπικότητα δε ανεξάρτητη βρίσκεται θεληματικά μπλεγμένος
και ενσωματωμένος σε μανιφέστα και κοινωνικές θεωρίες,
αλλά και φιλολογικά σχήματα που τα βάζει κάτω και πεισματικά τα χρησιμοποιεί με σκοπό να τονίσει την κοινωνικά μεταρρυθμιστική ορθοδοξία του.
Δεν αποδέχεται συμβιβασμούς προς την παλιά εξουσία αλλά
και υποχωρήσεις προς την όποια καινούργια. Καταδικάζει την
‘’ελιτ’’ των εργατών που είχε αναδυθεί και προκλητικά χωρίς
ουσία. Αυτό μάλιστα ενόχλησε και έφερε απέναντί του ειρωνικά τον Τρόσκυ: «Ο Γκόρκυ υποδέχτηκε την επανάσταση με
την ανησυχία ενός διευθυντή μουσείου», γράφει. «Οι άταχτοι
στρατιώτες και οι εργάτες που δεν εργάζονται του προκαλούν
φρίκη». Οι άταχτοι στρατιώτες και οι φυγόπονοι εργάτες καταστρέφουν το σκοπό της επανάστασης για τον Γκόρκυ.
Με αντικειμενική ερμηνεία και στάση ανθρωπιστή, κριτικά ελέγχει και με δίψα αγωνίζεται για την κατάργηση της κοινωνικής
ανισότητας του καθημερινού βίου, για το δίκαιο του αδυνάτου
και του όποιου και νά 'ναι παραγκωνισμένου.
Και συν τοις άλλοις, με όπλο τη σκληρή οπτική γωνία που
απλώνει στο μυθιστόρημα με τη γραφή του, στρέφεται με
μια καλειδοσκοπική διείσδυση στη δύσμοιρη ζωή του Ρώσου
προλετάριου και του κουλάκου.
Με άσκηση μορφική, δεξιοτεχνικά και ανάγλυφα παραβιάζει
τα “λαϊκά εσώψυχα’’ και αφήνει τους παλμούς του αναγνώστη
να κλυδωνίζονται με λυγμούς σε ουμανιστική διαμαρτυρία. Και
μετατρέπει τον ασίγαστο πόνο σε μια προσδοκία πως κάποτε
η λαϊκή ψυχή «μουγκρίζοντας θα πάψει σαν αρκούδα να ορθώνεται ψηλά και να ορχιέται ζωηρά προς το ταμπούρλο του
γύφτου» (Σικελιανός: “Ιερά οδός”) αφιονισμένη από τη “ρούσικη βότκα” της.
Από το βιβλίο του Γκόρκυ “Στα Ξένα χέρια” μαθαίνομε πως το
1868 είχε γεννηθεί στο Νίζνι – Νόβγκοροντ της Ρωσίας από
μεσοοαστούς γονείς με το όνομα Αλεξέι Μαξίμοβιτς Πέσκώφ. Το “Γκόρκυ” που θα πει “πικρός” το πήρε πολύ αργότερα.
Ο Αλεξέϊ λοιπόν, όταν ήταν μικρός, πολύ μικρός και σε παιδική ηλικία ακόμα, ατύχησε. Έχασε πρώτα τον πατέρα του. Στο
σπίτι των γονιών του, μπήκαν και έπεσαν ορμητικά οι συγγενείς του πατέρα του. Έβριζαν τη μάνα του για να καρπωθούν
την όποια κληρονομιά. Στο σπίτι των γονιών του γινόταν κάτι
το ανήκουστο με τους καθημερινούς καυγάδες και το ξύλο. Η
μάνα δεν άντεξε. Τα μάζεψε και πήρε των “οματιών” της και
έφυγε. Χάθηκε. Αργότερα, πολύ αργότερα, μαθεύτηκε πως ξαναπαντρεύτηκε. Τον μικρό Αλεξέι τον φορτώσανε στον παππού και τη γιαγιά, τους γονιούς της μάνας του.
Στη στέγη του παππού η ζωή ήταν τραγική. Ο παππούς ζούσε
αποξενωμένος στον κόσμο του. Με ήδη μισοχαμένη την περιουσία του, κρατούσε απέναντι στο μικρό εγγόνι του μια στάση
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ηδονικά βασανιστική. Και έτσι ο Αλεξέι σε προκλητική αντίδραση, άρχισε να μην είναι τακτικός στο σχολείο, να παραμελεί τα μαθήματά του και να αλητεύει.
Τελικά φεύγει από τον παππού και βρίσκει δουλειά υπηρέτη
“για το ψωμί του”.
Μια θέση εσωτερικού υπηρέτη όμως σε ένα τσαγκαράδικο,
τον φέρνει κοντά σε ένα παρόμοιο με του παππού περιβάλλον.
Και περιγράφει: «Το αφεντικό μου, με χωματένια ανέκφραστη
όψη, πρασινωπά βρώμικα δόντια και μάτια που έχουνε τα
χρώμα του πράσινου νερού, με καταπιέζει. Μας διατάζει, πως
εμείς οι υπηρέτες οφείλομε να στεκόμαστε όρθιοι και ακίνητοι. Εγώ όρθιος και ακίνητος στην πόρτα του μαγαζιού, στέκομαι και υποδέχομαι τον πελάτη με χαμόγελο. Όλη την ώρα
χωρίς κίνηση σαν άψυχο άγαλμα, δεν τολμώ ούτε να ξύσω τα
μπράτσα μου που ίσαμε τον αγκώνα έχουνε γεμίσει εκζέματα
απο την ‘’καλοπέραση’’……
»Το αφεντικό τα ήθελε όλα στην ώρα του και με ακρίβεια κρατούσε τον έλεγχο της στιγμής ώρας. Η ματια δεν έπαυε παρα
να είναι κολλημενη στο ρολόι του. Αυτό “το συνέχεια” με
εκνεύριζε και τον εκδικήθηκα. Μετά το μεσημεριανό γεύμα,
όταν το αφεντικό καθώς αυτός λαγοκοιμόταν, τον πλησίαζα,
του έπαιρνα το ρολόι του, άνοιγα το χρυσό καπάκι του και έριχνα μέσα του ξύδι…Την άλλη μέρα, το έβλεπε, έβριζε και δεν
μπορούσε να καταλάβει τίποτε. Τα είχε χαμένα...
»Το βράδυ πάλι που έκλεινε το μαγαζί, εγώ άρχιζα το συμμάζεμα. Σκούπιζα, ξεσκόνιζα, έφερνα ξύλα, στις θερμάστρες.
Ετοίμαζα το τσάι του και έτρεχα για το σπίτι του, όπου με
περίμενε η γυναίκα του. Και εκεί πάλι το συγύρισμα από την
αρχή».
Αγανάκτησε με όλα αυτά ο Αλεξέι και ξαναγύρισε στο σπίτι
του παππού.
«Ο παππούς τώρα είχε φτωχύνει περισσότερο και έγινε πιο
ιδιότροπος. Η γιαγιά πήγαινε στο βουνό να μαζέψει χόρτα για
να έχομε να φάμε κάτι. Με έπαιρνε μαζί της.
Η γιαγιά στο βουνό συνηθίζει να κουβεντιάζει με το θεό. τα
φυτά, τα ζώα, μα πιο πολύ με την Παναγία. Μού λέει πως η
μητέρα του θεού υπήρχε πάντα και πριν από όλα τα πράγματα
του κόσμου. Ακόμα και πως ακόμα και ο θεός γεννήθηκε μετά
από αυτή.
Και η γιαγιά προχωρεί με την ιστορία του κατακλυσμού.
Πως τότε ο θεός οργισμένος με την ασέβεια των ανθρώπων
κατάκλυσε τη γη με νερό κι έπνιξε κάθε ζωντανό πλάσμα. Και
η Παναγία η παρθένα μάζεψε στην τσέπη της όλους τους σπόρους, τους έκρυψε και είπε στον ήλιο “Καλέ μου Ήλιε, ζέστανε
και στέγνωσε τη γή από τη μια άκρη ως την άλλη”. Και ο Ήλιος
στέγνωσε τη γη και η Παναγιά την έσπειρε με τους σπόρους
που είχε κρύψει και ο Κύριος τότε κοιτάζει και βλέπει τη γη να
είναι ξανά σκεπασμένη με ζωντανά πλάσματα και βότανα και
φυτά και ζώα και ανθρώπους.
― Ποιός στάθηκε ενάντια στη θέλησή μου, φωνάζει.
Η Παναγία τον ακούει και ομολογεί και τον γαληνεύει. Και ο
Κύριος που έβλεπε με θλίψη τη γύμνια τη γής, με σοφρωσύνη
τής αποκρίνεται: Καλά έπραξες.»….
……«Έφυγα όμως και πάλι από το σπίτι του παππού. Η γιαγιά
δεν ήθελε, έκλαιγε...
Στη Ρωσία στους ανθρώπους αρέσει να παρατείνουν τις μελαγχολικές στιγμές, όταν χωρίζουν. Είναι σαν να κάνουν μια επικήδεια τελετή. ΄Εκλαιγε. Τα λόγια της με έπλεναν σαν ζεστό
νερό. Εκείνο το στοργικό ψιθυριστό αναφιλητό γεννούσε μέσα
μου ντροπή και ανακούφιση. Αγκάλιασα τη γιαγιά με δύναμη.
Φιληθήκαμε: Πήγαινε, πήγαινε»…
…«Αλήτευα στην όχθη του ποταμού. Πλάγιαζα στις αποβάθρες
μαζί με τους αχθοφόρους. Οι αχθοφόροι μού φέρνονταν φιλικά. Πεινούσα. Μου έδιναν ψωμί. Αυτοί τότε μου είπαν: “άδικα
χάνεις τον καιρό σου εδώ πέρα. Πήγαινε στο ‘’Ντόμπρυ’’, το
καράβι. Ζητούνε λαντζέρη”. Ακολούθησα τη συμβουλή τους.
Αυτό ήταν ένα παλιό ποταμόπλοιο. Μου είπαν, δυό ρούβλια το
μήνα και το διαβατήριο σου, και εγώ δέχτηκα…
Με έσπρωξαν προς τον μάγειρα με τη λέξη “λαντζέρης”.
Ο μάγειρας ανόρθωσε τα μουστάκια του: “Παίρνετε όποιον βρίσκετε, φτάνει να μην κοστίζει ακριβά”. Ο μάγειρας ήταν ασουλούπωτος. Στα δάχτυλα του φύτρωναν τρίχες. Μισόκλεισε το
μάτι. Το αυστηρό του ύφος έκανε τόπο για ένα χαμόγελο. Τα
χοντρά λιοψημένα μάγουλά του ανέβηκαν προς τα αυτιά του
αποκαλύπτοντας δόντια αλόγου. Έχυσε το τσάι που έμενε

στον πάτο του ποτηριού του και έβαλε φρέσκο. Τόσπρωξε προς
το μέρος μου μαζί με ένα άσπρο ψωμάκι: “- Χλαπούτα το.
Έχεις γονείς; Ξέρεις να κλέβεις; Μη φοβάσαι θα σου δώσουν
μαθήματα εδώ”.
Τότε πρόσεξα πως η χοντρή κατακόκκινη μύτη του έπεφτε
επάνω στα μουστάκια του, ενώ το κάτω χείλι του κρεμόταν
βαρύ και περιφρονητικό και στη γωνιά του στόματός το τσιγάρο ήταν κολλημένο. Στο λαιμό του κυλούσε άφθονος ιδρώτας…
…Εγώ τώρα είμαι μέσα. Έξω, το παλιό κοκκινωπό σκαρί με τη
τσιμινιέρα του ραβδωμένη από μια λευκή ταινία, χτυπά το ασημένιο νερό με ρυθμό διακοπτόμενο από την έλικά του. Οι σκοτεινές όχθες στο πλάι μας γλιστρούν αθόρυβα προς συνάντηση
του καραβιού και σκιάζουν τα κύματα. Πίσω από το πλοίο, δεμένη από μια μακριά ρυμούλκα πλέει μια μεγάλη βάρκα. Πάνω
στη βάρκα υπάρχει μια μεγάλη σιδερένια κλούβα όπου μέσα
της είναι κλεισμένοι κρατούμενοι καταδικασμένοι σε εξορία και
στα κάτεργα. Στην πρύμη, σαν λαμπάδα η σπάθα του φρουρού.
Στον γαλανό ουρανό σπιθίζουν αστράκια. Πίσω από το μαύρο
πλέγμα της κλούβας βλέπει κανείς αόριστα γκρίζες και στρογγυλές μορφές.
Είναι οι κρατούμενοι που κοιτάζουν …
Το ποταμόπλοιο στο νερό αφήνει ένα αναφιλητό. Δεν ξέρει κανείς αν κλαίει ή αν γελάει δειλά. Μου έρχεται να κλάψω. Μέσα
στην ομορφιά της νύχτας, εκείνη η βάρκα μοιάζει με φέρετρο.
Ένα φέρετρο άχρηστο επάνω στον απέραντο χώρο του ξέχειλου ποταμού……
Επιθυμούσα πολύ να ιδώ το πρόσωπο εκείνων των ανθρώπων
που ήταν κλεισμένοι σαν άγρια θεριά σε ένα σιδερένιο κλουβί.
Αργότερα, όταν τους έβγαλαν στη στεριά, τρύπωσα στη πασαρέλα της βάρκας. Μερικές δεκάδες άνθρωποι με γκρίζα ρούχα
παρέλαυναν μπροστά μου βηματίζοντας με θόρυβο κροταλίζοντας τις αλυσίδες τους και καμπουριασμένοι κάτω από τα δισάκια τους. Ήταν άντρες και γυναίκες, γέροι και νέοι, καλλονές
και τέρατα, αλλά ήταν άνθρωποι καμωμένοι σαν όλο τον κόσμο,
μόνο που ήταν ντυμένοι αλλιώτικα και είχαν ξυρισμένα τα κεφάλια τους που τους παραμόρφωνε…. Μια φωνή από ένα ναύτη
αντήχησε: ο Θεός να μας φυλάει απο μια τέτοια μοίρα…
Μέσα στη μυστηριώδη γαλήνη της χλιαρής νύχτας η φειδογυριστή γραμμή της όχθης που πότε ανεβαίνει και πότε χαμηλώνει, ανησυχεί ευχάριστα την καρδιά μου.
Το ποτάμι κυλάει σαν μια πλατιά ταινία. Κάνει ζέστη, όλα σιγοτρέμουν και αντηχούν καθώς το νερό τινάζεται επάνω στο
μεταλλικό τοίχωμα της λαμαρίνας. Το αυτί συνηθίζεται σε αυτούς τους θορύβους. Και όμως από την πλώρη του πλοίου όλα
φαίνονται βουβά και απελπισμένα.
Τελικά φαίνεται πως ο θεός έχει αποφασίσει ότι ο άνθρωπος
πρέπει να υποφέρει και ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αλλιώς γιατί αυτή είναι η μοίρα μας».
Εκλεισα το διάβασμα αναρωτώντας τι είναι το “Κάτεργο”. Και
τότε θυμήθηκα: “Το σπίτι των Πεθαμένων”, που μας λέγει ο
Ντοστογιέφσκι. Αφιερώθηκα σκόπιμα στο δείγμα της γραφής
του Γκόρκυ γιατί πιστεύω ότι το “δείγμα” της τέχνης ανεβάζει
τον συγγραφέα στα μάτια του αναγνώστη και όχι η όποια κριτική.
Και κλείνω σε επίλογο με την συμπληρωματική ανακεφαλαίωση.
Ο Γκόρκυ στη διάρκεια της ζωής του σαν αντικαθεστωτικός
είχε υποστεί χρονικά και διαδοχικά τις παρακάτω συλλήψεις:
1899, 1892, 1897, 1901, 1905, και μετά εξορίες. Το 1913 επανέρχεται στη Ρωσία. Εκλέγεται μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας,
αλλά ο τσάρος για λόγους πολιτικούς δεν την επικυρώνει. Οι
ακαδημαϊκοί Κορολένκο και Τσέχωφ σε ένδειξη διαμαρτυρίας
και προς τιμήν τους παραιτούνται από την Ακαδημία και επιστρέφουν τα όσα διπλώματά τους . ¨Άλλοι καιροί, άλλοι κόσμοι, οι εποχές όμως στο ίδιο μοτίβο το επαναλαμβανόμενο.
Αυτά για σήμερα.
Βοηθήματα
1) Ν. Καζαντζάκης: ‘’Ιστορία της Ρωσικής Λογοτεχνίας”, Εκδ. Ελευθερουδάκης 1930
2) Μαξιμ Γκόρκυ: “Σελίδες εκ της Επαναστάσεως”, Εκδ. Ελευθερουδάκης 1930
3) Andre Gide ‘’La porte etroite ‘’ 1909
4) Μαξίμ Γκόρκυ : “Στα Ξένα Χέρια”, Εκδ. Ελευθερουδάκης 1930
* 5) Γιάννης Κορναράκης: ‘’Εισήγηση στη Ρωσική Λογοτεχνία” Εφημ.
Εβδόμη 1915: 25/4, 16/5, 9/5/, 23/5.
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Περιμένοντας τον τουρίστα!
Καθώς φαίνεται, τις ηγεσίες, δεν τις “αγγιξε” ούτε ο
κορονοϊός, ούτε η κλιματική αλλαγή. Κι αυτό το λέω
γιατί βλέπω ότι βαδίζουν σε μία άκριτη ανάπτυξη από
την οποία προσβλέπουν κέρδη και μόνο κέρδη, αδιαφορώντας για τις συνέπειες στο περιβάλλον. Όλοι μιλάνε για τουριστική ανάπτυξη, περιμένοντας τον

τουρίστα Ευρωπαίο, Αμερικάνο, Αυστραλό και άλλους
να έρθουν να αφήσουν τα ευρώ ή τα δολάριά τους.
Είναι άξιο μελέτης, πώς γίνεται να μη σκέπτονται το
πολύ απλό ερώτημα: Γιατί να έρθει ο τουρίστας, όταν
δεν θα βρει το φυσικό (ακόμη) περιβάλλον που διαθέτει η Ελλάδα; Τις καθαρές θάλασσες, τα βουνά και τις
λίμνες της;
Τι θα βρει να θαυμάσει ο τουρίστας, όταν ο κόλπος
της Βουλιαγμένης - για παράδειγμα - από την επέκταση της μαρίνας θα γινει ακατάλληλος για κολύμβηση!
Τι θα βρει ο τουρίστας όταν θα βγαίνει στην θάλασσα
και θα βλέπει πετρελαιοκηλίδες;
Τι θα βρει, όταν οι αρχαιολογικοί χώροι θα μετατραπούν σε δομές ανάπτυξης, με διάφορα νεοτερικά κατασκευάσματα;
Κι ύστερα θα κλαίμε” γιατί χάσαμε τον τουρισμό που

είναι η “ατμομηχανή μας”. Μια “ατμομηχανή” που
μέσα σε πολύ λίγο χρόνο μπορεί να γίνει απλά
“ατμός”, να εξαερωθεί, όπως περίπου βρίσκεται σήμερα, από ένα τόσο δα αόρατο μικρόβιο!
Γι’ αυτό γράφω, ότι αν θέλουμε να έχουμε τουρίστες
στην Ελλάδα πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα τα χρώματά της, τις ντομάτες της και τις ελιές της. Το καρό
τραπεζομάντηλο και τον φυσικό ψαρά στον προβλήτα
να πετάει και κανένα ψάρι στις γάτες που περιμένουν
υπομονετικά. Το καβουράκι και το βραχάκι!
Τη φιλοξενία του Έλληνα και την ανοιχτοχεριά του!
Μαρίνες υψηλής τεχνολογίας βρίσκει παντού. Ακτές,
όρμους και λιμανάκια απόμερα με τις ξύλινες βάρκες
να λάμνουν στα γαλανά νερά δεν βρίσκει παντού.
Περιβάλλον και πολιτισμός πρέπει να είναι το “χαρτί
μας το καλό”.

Εικονομαχία
Όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Λέων Γ΄ (717741) ο Ίσαυρος, καθώς και ο μετέπειτα αυτοκράτορας
Κων\νος Ε΄ (741-775), που ήταν υιός και διάδοχός του, η
Βυζαντινή αυτοκρατορία ταλανιζόταν από εμφύλιες συγκρούσεις, εξ αιτίας θρησκευτικών διενέξεων, που είχαν
ανακύψει από μια μορφή πνευματικής κίνησης, προκαλώντας για πολλές δεκαετίες δυσάρεστες καταστάσεις πολύ
επιζήμιες για την χώρα!!
Η αρχή του κακού έγινε από μία ερώτηση που κυκλοφόρησε μεταξύ των Χριστιανών, η οποία γεννούσε περίεργες
σκέψεις, σχετικά με το αν έπρεπε να προσκυνούν τις εικόνες των αγίων προσώπων που βρίσκονταν στους ναούς,
στα μοναστήρια ή στα σπίτια των πιστών ή αν δεν έπρεπε
να γίνονταν τέτοιου είδους λατρευτικές εκδηλώσεις, γιατί
προσκυνώντας τις εικόνες προσκυνούσαν κατασκευάσματα του ανθρώπου, που αφορούσαν ομοιώματα αγίων
προσώπων, δηλαδή είδωλα και επομένως θα μπορούσαν
να χαρακτηριστούν ειδωλολατρικές εκδηλώσεις!!
Η θρησκευτική αντιπαλότητα μεταξύ των Χριστιανών της
αυτοκρατορίας έμεινε γνωστή με το όνομα «εικονομαχία», η οποία διαίρεσε τους κατοίκους της αυτοκρατορίας
σε Εικονομάχους ή Εικονοκλάστες και σε Εικονολάτρες
ή Εικονόφιλους ή Εικονόδουλους!!
Η κίνηση αυτή δεν είχε ξεκινήσει από τον λαό, αλλά από
τον
ίδιο
τον
αυτοκράτορα
Λέοντα
Γ΄,
ο οποίος επειδή είχε καταγωγή από την βόρειο Συρία,
ίσως είχε επηρεαστεί, τόσο ο ίδιος όσο και ο γιός του, από
τους κατοίκους γειτονικών χωρών, που ήταν Ιουδαίοι και
Μωαμεθανοί, και απαγορευόταν από τις θρησκείες τους η
λατρεία κάθε ανθρώπινου κατασκευάσματος που παρίστανε κάποια μορφή, όπως εικόνες προσώπων ή αγάλματα, γιατί τα θεωρούσαν είδωλα και επειδή οι τρεις
θρησκείες του Αβραάμ, όπως τις αποκαλούσαν, δηλαδή
ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και ο Μωαμεθανισμός ανήκαν στις Μονοθεϊστικές θρησκείες, θα έπρεπε σύμφωνα
με την σκέψη του αυτοκράτορα και οι Χριστιανοί να μη
χρησιμοποιούν για λατρευτικούς λόγους τις εικόνες!
Ο αυτοκράτορας Λέοντας Γ΄, σε μια επιστολή του προς
τον πάπα Γρηγόριο Β΄, του έγραφε ότι οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και όσοι τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες και τον ρωτούσε ποιος τους είχε κληροδοτήσει να
σέβονται και να προσκυνούν ομοιώματα του Θεού, τα
οποία κατασκευάσθηκαν από ανθρώπινα χέρια και αν το
μάθαινε, θα επιθυμούσε να τον ενημέρωνε και τότε θα
συμφωνούσε να προσκυνά κι εκείνος τις εικόνες!!
Πίσω όμως από τους θρησκευτικούς λόγος που ισχυριζόταν ο Λέοντας, υπήρχε και άλλη ερμηνεία, συνυφασμένη
με την ασφάλεια της χώρας, η οποία απειλείτο από τους

Άραβες. Κι αυτό επειδή η άμυνα βρισκόταν στα χέρια των
κατοίκων των παραμεθορίων περιοχών της αυτοκρατορίας
και πολλοί από αυτούς είχαν ασπασθεί τον Μωαμεθανισμό, στον οποίον απαγορευόταν η προσκύνηση εικόνων
ή αγαλμάτων και θέλοντας ο αυτοκράτορας να τους ευχαριστήσει, για να φυλάνε με ζήλο τα σύνορα, σκέφτηκε
να απαγορεύσει και στους Χριστιανούς την λατρεία των
εικόνων!!
Χρησιμοποίησε όμως και άλλους λόγους για την κατάργηση των εικόνων, όπως τη συνεχιζόμενη αύξηση των δεισιδαιμονιών και των υπερβολικών εκδηλώσεων λατρείας
στις εικόνες και στα ιερά λείψανα των αγίων, που ορισμένοι τα χρησιμοποιούσαν σαν μέσον πλουτισμού!
Επίσης προβλημάτιζε τον αυτοκράτορα η συνεχώς αυξανόμενη συρροή των νέων ανδρών στο μοναχικό βίο, για
να αποφύγουν τη στράτευση. Και η μεγάλη αύξηση των
μοναστηριών, από τα οποία δεν εισέπραττε φόρους το δημόσιο, και επομένως ήταν επιζήμια και για την κρατική οικονομία!
Οι σχέσεις του Λέοντα με τους μοναχούς βρίσκονταν σε
μεγάλη όξυνση και οι μοναχοί ισχυρίζονταν ότι οι επιτυχίες των εχθρών του Βυζαντίου, προέρχονταν από τη δίκαιη οργή του Θεού για ό,τι συνέβαινε στο χώρο της
λατρείας, δηλαδή κατηγορούσαν τον αυτοκράτορα ότι
αυτός ήταν ο αίτιος για τους κινδύνους που απειλούσαν
τη χώρα από τους ξένους εισβολείς και όχι οι νέοι που δεν
εκτελούσαν το καθήκον τους προς την πατρίδα αποφεύγοντας την στράτευση, αφού υπηρετούσαν τον Θεό!!
Φυσικά αυτοί οι ισχυρισμοί των μοναχών ήταν αβάσιμοι,
γιατί ο Θεός δεν είναι εκδικητικός και οργισμένος, αφού
είναι ο Θεός της αγάπης και της μεγαλοψυχίας!!
Ο αυτοκράτορας υλοποίησε τα σχέδιά του, δίνοντας εντολή να απομακρυνθεί η εικόνα του Χριστού από την
Χαλκή Πύλη της Πόλης, πράξη που ξεσήκωσε τους κατοίκους, οι οποίοι μετά τρία χρόνια (730 μ.Χ.) αντιμετώπισαν
το πρώτο αυτοκρατορικό διάταγμα, που απαγόρευε την
λατρεία των εικόνων. Ακολούθησαν τιμωρίες με εξορίες,
φυλακίσεις και δημεύσεις περιουσιών στους εικονόφιλους
που δεν υπάκουαν στις εντολές του!!
Ένθερμος υποστηρικτής των εικονόφιλων υπήρξε ο θεολόγος ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ο οποίος υπερασπίστηκε
θεωρητικά την υπόθεση των εικονολατρών, ενώ ζούσε στο
εχθρικό προς το Βυζάντιο Αραβικό Χαλιφάτο και στο
οποίο πέθανε το 570 μ.Χ.!!
Ο Δαμασκηνός ισχυριζόταν ότι όπως σέβεται και προσκυνά τον σταυρό πάνω στον οποίο θανάτωσαν τον Χριστό, με τον ίδιο τρόπο προσκυνά και τις εικόνες που
κατασκευάστηκαν από πιστούς με αγαθή προαίρεση και

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

με σκοπό την δοξολογία και την ανάμνηση των παθημάτων του Χριστού!!
Επίσης έλεγε ότι όπως προσκυνώ τον σταυρό τους Χριστού,
έτσι προσκυνώ και την εικόνα Του και είναι φανερό ότι δεν
προσκυνώ την ύλη, δηλαδή το ξύλο που είναι κατασκευασμένος ο σταυρός γιατί αν αφαιρέσω το εκτύπωμα του σταυρού,
το ξύλο δεν έχει καμιά ιερότητα και μπορώ να το κάψω στη
φωτιά, το ίδιο γίνεται και με τις εικόνες!!
Όταν στο θρόνο ανέβηκε ο Κων\νος Ε΄, οι εντάσεις κορυφώθηκαν με τρομοκράτηση των μοναχών και καταστροφές των μονών που ήταν προπύργια της εικονολατρίας!!
Η κατάσταση ηρέμησε με την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο
(787), την οποία συγκάλεσε η αυτοκράτειρα Ειρήνη η Αθηναία και αποκατέστησε τις εικόνες, με την εξήγηση ότι τις
προσκυνάμε τιμητικά!!
Επανήλθε όμως πάλι η διένεξη της λατρείας των εικόνων,
όταν έγινε αυτοκράτορας ο Λέοντας Ε΄ο Αρμένιος πιεζόμενος κυρίως από τον στρατό, αλλά γρήγορα επανήλθε η ηρεμία με την σύνοδο του 843, που την συγκάλεσε η χήρα του
αυτοκράτορα Θεόφιλου και μητέρα του ανήλικου Μιχαήλ, η
Θεοδώρα και πανηγυρικά αποκαταστάθηκε η αναστήλωση
των εικόνων, οπότε τερματίσθηκαν οι θρησκευτικές διαμάχες και ακολούθησε περίοδος πολλαπλασιασμού και ανάπτυξης των μοναστηριών, αλλά με λιγότερες υπερβολές στη
λατρεία των εικόνων και των λειψάνων!!
Ο απόηχος όμως των ταραχών είχε ολέθρια αποτελέσματα για το Βυζάντιο, γιατί δίχασε το λαό και έφερε δυσμενείς επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική της χώρας!!
Η Εκκλησία της Ρώμης βρήκε ευκαιρία να ψυχραθεί εξ αιτίας των εικονομαχιών με το Βυζάντιο και να εκφράσει την
συμπάθειά της προς τους ηγεμόνες των Φράγκων που
είχαν προκαλέσει το ενδιαφέρον της παπικής εκκλησίας!!
Επίσης η πολιτιστική καταστροφή ήταν τεράστια, γιατί
όλες οι εικόνες είχαν καταστραφεί, οι τοιχογραφίες στις
εκκλησίες είχαν ασβεστωθεί και είχαν αντικατασταθεί με
γεωμετρικά μοτίβα, ενώ το αντίθετο έγινε όταν υπερίσχυσαν οι εικονόφιλοι, που κατέστρεψαν ότι είχαν δημιουργήσει οι εικονομάχοι!!
Η εικονομαχία στη μακρόχρονη περίοδό της, μόνο συντρίμμια, καταστροφές, μίσος, διχόνοια και πολλές ολέθριες συνέπειες, άφησε πίσω της, κάτι που είναι αντίθετο
με τη διδασκαλία του Χριστού!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

100 Χρόνια Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κυκλοφορεί γραμματόσημο
Oνομασία στάσης οδικών συγκοινωνιών
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γίνονται κάποιες
δράσεις, όπως η κυκλοφορία γραμματοσήμου και η
ονομασία της στάσης της αστικής συγκοινωνίας από
ΟΤΕ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ».

497 γαλάζιες σημαίες κατέχει η Ελλάδα
Δεύτερη θέση παγκοσμίως
497 ακτές, 14 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη βραβεύτηκαν με Γαλάζια
Σημαία στη χώρα μας για το 2020. Με
τον αριθμό αυτό, η Ελλάδα κατέχει
την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε
47 χώρες. Πρώτη είναι η Ισπανία και
τρίτη η Τουρκία.
Φέτος, στο σύνολο των 47 χωρών
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
“Γαλάζια Σημαία”, η Ελλάδα κατείχε
το 13% των συνολικών βραβευμένων
ακτών. Πρώτη στην Ελλάδα αναδείχθηκε και πάλι φέτος, η Περιφερειακή
Ενότητα Χαλκιδικής, με 94 σημαίες.

τουριστικά σκάφη.
Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” στη
χώρα μας είναι η Ελληνική Εταιρία
Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), η
οποία τονίζει μεταξύ άλλων:
"Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία
υλοποίησης του Προγράμματος στη
χώρα μας, Γαλάζιες Σημαίες θα κυματίσουν και φέτος στις ελληνικές
ακτές, επιβραβεύοντας την εξαιρετική ποιότητα υδάτων και το υψηλό
επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών
στους λουομένους, και διασφαλίζον-

Το Γραμματόσημο για τα
100 Χρόνια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κυκλοφορεί με τη
νέα αναμνηστική σειρά
“Επέτειοι Γεγονότα” από
τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος
3.895 ακτές, 691 μαρίνες και 82 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.
Στην Ελλάδα εκτός από τις ακτές
βράβευσε επίσης 14 μαρίνες και 6

3 Κλειδωμένες οι παιδικές χαρές, ρε
φίλε, και όλο το πιτσιρικομάνι
είναι μέσα και παίζει!
3 29 Ιουνίου, ανοίγουν - λέει - τα γυμναστήρια. Σαν να έχεις πάγκο
στη λαϊκή, παραμονή Χριστουγέννων να πουλάς στρώματα θαλάσσης, ρε φίλε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης
Θεοδωρικάκος, χαιρετίζει την ανακοίνωση των βραβεύσεων του Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στην Ελλάδα
για το 2020.
Σε μήνυμά του προς την Ελληνική Επιτροπή Προστασίας της Φύσης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για ένα
πολύ θετικό γεγονός που ενισχύει τη
διεθνή εικόνα της χώρας μας. Πολιτικοί και μέσα ενημέρωσης από όλο τον
κόσμο επικροτούν τη στάση της κυβέρνησης στη μάχη κατά της πανδημίας
και εξυμνούν την επιτυχή αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού».

Οι μαρίνες που βραβεύθηκαν είναι
στους Δήμους Λαυρεωτικής, Ελληνικού, Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να συμβάλλουν
στην προβολή της επετείου και στην ανάδειξη της
προσφοράς του Ιδρύματος στην παιδεία και στην οικονομία της χώρας.

Αποστάγματα σοφίας...

λας, Βουλιαγμένης (Αστέρας, Βάρκιζα, Α Βούλας και Βουλιαγμένη),
Γλυφάδας (Αστέρια, Α και Β), Μαραθώνος (Μπρέξιζα, Σχινιάς), Μαρκοπούλου
Μεσογαίας
(Αυλάκι),
Σαρωνικού (Λαγονήσι 1, 2, 3, Μαύριο
Λιθάρι), Σπάτων - Αρτέμιδος (Διασταύρωση, Λίμνη).

τας με τα κριτήρια καθαριότητας και
υγιεινής, την προστασία της Δημόσιας Υγείας".
Στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφονται στους Δήμους Βάρης, Βού-

Ενα είναι βέβαιο, ότι στην Ελλάδα
υπάρχουν υπερπολλαπλάσιες ακτές
με “γαλάζια σημαία”, απλά οι “ιθύνοντες” δεν τις ανακάλυψαν. Γι’ αυτό
εμείς δεν θα σας τις αποκαλύψουμε,
αυτές που γνωρίζουμε και είναι πολλές, για να μπορούν να τις αποκαλύπτουν μόνοι τους οι εραστές της
εξερεύνησης!

H Fabrica Athens ανοίγει ξανά
την υπέροχη αυλή της!
Από τις 25 Μαΐου ο Τεχνοχώρος Φάμπρικα ανοίγει ξανά τις
πόρτες του, προσαρμοζόμενος στις νέες συνθήκες και ακολουθώντας όλους τους κανόνες που προβλέπει η επανεκκίνηση της λειτουργίας των υπηρεσιών εστίασης. Όπως και
κάθε καλοκαίρι, η αυλή της Φάμπρικα φέρνει λίγο αέρα νησιού στο κέντρο της πόλης, με τον ιδιαίτερο φωτισμό, τις
επιλεγμένες μουσικές και τα δροσερά κοκτέιλ της.
Όπως μας λέει η ομάδα της Fabrica Athens: Όλη η ομάδα,
οι ηθοποιοί και οι καλλιτέχνες της Fabrica Athens εκ των
πραγμάτων αφήσαμε τους μονολόγους και σηκώσαμε για
μία ακόμη φορά τα μανίκια μας. Με μεράκι και προσωπικό

κόπο, ανακαινίσαμε και ετοιμάσαμε τον χώρο του καφέ, την
αυλή αλλά και το χειροποίητο θέατρό για να φιλοξενήσουμε
με ασφάλεια και χαρά τους επισκέπτες μας.
www.fabricaathens.gr
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ
καταρχήν στους συμβασιούχους των ΟΤΑ και του δημοσίου
Τα υπαρκτά προβλήματα και οι δυσκολίες που δημιούργησε η υγειονομική κρίση είναι η χρυσή
ευκαιρία για να επιτεθούν στα μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα
των
εργαζομένων,
να
μειώσουν το κόστος εργασίας για
τους εργοδότες και το καπιταλιστικό κράτος, να αυξήσουν το ποσοστό
εκμετάλλευσης
των
εργαζομένων.
Στόχος τους είναι να φορτώσουν τα
προβλήματα που φέρνει η νέα
ύφεση κατ΄αρχήν στις πλάτες των
εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και στη συνέχεια στους
συνταξιούχους. Χρειάζεται να είναι
κανείς πολύ αφελής για να μην βλέπει ότι στρώνεται καθημερινά το
έδαφος, έτσι ώστε μια σειρά αντεργατικές διατάξεις που θεσμοθετήθηκαν με Π.Ν.Π., να μείνουν και την
επόμενη ημέρα.
Δημοσιεύματα ήδη αναφέρουν ότι
ετοιμάζονται για περικοπές μισθών
στο δημόσιο ξεκινώντας από τους
πιο ευάλωτους που είναι οι συμβασιούχοι, για να ακολουθήσουν και οι
μόνιμοι, και ενδεχομένως (αν χρειαστεί για να βγει το πλάνο τους) και
οι συνταξιούχοι.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το
λεγόμενο σχέδιο επέκτασης της
επιδοτούμενης εργασίας με το ευ-

ρωπαϊκό πρόγραμμα SURE. Στον
πυρήνα του σχεδιασμού του υπουργείου Οικονομικών θα βρεθούν κυρίως
οι
συμβασιούχοι
που
απασχολούνται, μεταξύ άλλων σε
Δήμους και σε Περιφέρειες, για
τους οποίους ετοιμάζουν σημαντικό
κούρεμα μισθού. Εργαζόμενος σε
ΟΤΑ ή νοσοκομείο με μηνιαίες αποδοχές 800 ευρώ που θα μπει σε
αυτό το καθεστώς, θα λαμβάνει 400
ευρώ από το κράτος και άλλα 250
ευρώ από το πρόγραμμα SURE (δηλαδή το 60% των υπολοίπων 400
ευρώ), με αποτέλεσμα ο συνολικός
μισθός του να διαμορφωθεί στα 650
ευρώ. Το χάπι θα το χρυσώσουν για
να χωνευτεί η απώλεια των 150
ευρώ, ότι πιθανά θα υπάρξει παράταση των συμβάσεων έως το τέλος
του χρόνου.
Το επιχείρημά τους γνωστό, δεν
υπάρχουν λεφτά-δεν αντέχει η
εθνική οικονομία- να πληρώσουμε
όλοι. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά
ποιοι πληρώνουν φόρους σε αυτή
τη χώρα, ποιοι είναι τα συνήθη θύματα.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Να μην μας εξαπατήσουν άλλη μια φορά. Λεφτά υπάρχουν, να τα πάρουν από αυτούς που
τα έχουν και τους κάνουν πλάτες.
Τα βάρη της υγειονομικής κρίσης να
τα πληρώσουν ΤΩΡΑ οι πλούσιοι σε

Υγεία, ο Νικητής
του Θανάτου
Για το αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο κείμενο
του, με τίτλο «Η Ανοησία και ο Φανατισμός Βλάπτουν
Σοβαρά την Υγεία»,
https://imargolidos.gr/%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%
BB%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82%CE%BD%CE%B5%CE
%BA%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%C
E%B7%CE%B3%CE%B7%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%
CE%B9-%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC/

ο Σεβ. Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος χρειάστηκε 26
σελίδες χαρτιού Α4 για να αναπτύξει με 8.213 λέξεις την
πολιτικά ορθή σκέψη του περί κορωνοϊού και lockdown των
Ιερών Ναών προς δικαίωση της άποψης του σύγχρονου φιλοσόφου Σ. Ράμφου πως με την στάση της η Εκκλησία
απέδειξε εμπράκτως ότι αποτελεί Κρατικό Θεσμό με μορφή
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

αυτή τη χώρα, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι τραπεζίτες, τα μεγάλα
τραστ της αλυσίδας διατροφής που
υπερκέρδισαν αυτή την περίοδο της
πανδημίας, τα γκόλντεν μπόις των
επιχειρηματικών ομίλων.
Γελιούνται κυβέρνηση και εργοδότες εάν πιστεύουν ότι θα καταργήσουν κάθε εργατικό δικαίωμα, θα
μειώσουν μισθούς, για να μας επιβάλλουν εργασιακό μεσαίωνα.
ΔΕΝ θα σας αφήσουμε, κυβέρνηση,
Δήμους και εργοδοσία, να αξιοποιήσετε την πανδημία για τη συρρίκνωση
και
κατάργηση
των
εργατικών δικαιωμάτων.
Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που επιβλήθηκαν στο
όνομα της πανδημίας.
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ σε ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα , μαζί με τους άνεργους να απαιτήσουμε από κράτος
και εργοδότες, να μπουν τα εργατικά δικαιώματα μπροστά και οι κοινωνικές ανάγκες. Να διεκδικήσουμε
βασικά αιτήματα προστασίας της
ζωής των εργαζομένων και των
ανέργων.
Τώρα είναι η ώρα
Όταν η αδικία γίνεται νόμος.
Η αντίσταση είναι καθήκον.
Όχι γη και ύδωρ για την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε εμείς, οι εν αμαρτίες γεννηθέντες μανάβηδες και μπακάληδες, φωνασκούντες
“ομολογητές” Χριστιανοί, που τολμάμε να θεολογούμε
καθοδηγούμενοι από “ζηλωτές” γέροντες και κρίνουμε
την ορθότητα των αποφάσεων των Επισκόπων της Ιεράς
Συνόδου, εμείς οι αγράμματοι προς τους έχοντας εντρυφήσει στα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων;
Με πλήρη γνώση και παραδείγματα των συγχρόνων γεγονότων που περιλαμβάνουν και σχολιάζουν τον D.
Trump, τον B. Johnson, τον B. Gates με τα νανοτσιπάκια
του, τα περί συνωμοσιολογίας παγκόσμιας δικτατορίας
και παραδείγματα περιφρόνησης των κακών συνεπειών
του ιού από Μονές και Εκκλησίες της Σερβίας και της
Αγίας Ρωσίας με πλήρη κάλυψη της K.G.B, καθώς και λεπτομερή περιγραφή της νοσηλείας του παπά Θανάση
στο Βέλγιο, ο Σεβασμιώτατος αγωνιά να μας πείσει και
να μας νουθετήσει ότι το μέγιστο αγαθό είναι η διατήρηση της σωματικής μας υγείας και η μόνη μας ελπίδα

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΙΑΛΙΤΙ
Με ανακοίνωσή της, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων
Μαθητών Ελλάδος (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) ζητάει να αποσυρθεί η
υπουργική απόφαση για τις κάμερες στα σχολεία.
Γράφει μεταξύ άλλων:
Η μαζική κατακραυγή, από το σύνολο της εκπαιδευτικής
κοινότητας, στο νομοθέτημα που μετατρέπει το μάθημα
στην τάξη σε τηλε-ριάλιτι δεν ήταν αρκετή. Η Υπουργός
Παιδείας προχώρησε, στις 15-5, στην έκδοση Υπουργικής
Απόφασης που ρυθμίζει τις «λεπτομέρειες» των ζωντανών
αναμεταδόσεων από τις σχολικές αίθουσες. Η κ. Κεραμέως και η κυβέρνηση σε ρόλο σκηνοθετών, ανάγουν τις
κάμερες και τα μικρόφωνα στους πρωταγωνιστές της
τάξης, ενώ τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στους
κομπάρσους.
Η βαθιά περιφρόνηση της κυβέρνησης στην τεκμηριωμένη
ομόθυμη απόρριψη του μέτρου από εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές υποδηλώνει ότι αυτά τα μέτρα έρχονται για
να μείνουν και να γενικευτούν. Οι μόνοι που μπορεί να επιχαίρουνε είναι οι σχολάρχες των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων καθώς σε τέτοια μέτρα βλέπουν την διαφύλαξη των
εσόδων τους και της κερδοφορίας των επιχειρήσεών τους
αλλά και ένα ακόμη βήμα στη διαχρονική απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης.
Το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η ζωντανή αναμετάδοση
των μαθημάτων στην τάξη είναι μονόδρομος για την εξ-αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών/τριών που αδυνατούν, για
λόγους υγείας, να προσέλθουν στο σχολείο, είναι έωλο και
ψευδές. Πρώτον γιατί εσκεμμένα επιχειρεί να ταυτίσει την
εξ-αποστάσεως εκπαίδευση με τη ζωντανή αναμετάδοση του
μαθήματος, ενώ είναι γνωστό πως αποτελούν δύο διακριτές
διαδικασίες με τους δικούς τους παιδαγωγικούς κανόνες και
ισορροπίες. Και δεύτερον γιατί υπάρχει η δυνατότητα, να
αξιοποιήσει σχεδιασμένα και συστηματικά, το τεράστιο δυναμικό των εκπαιδευτικών που διαθέτει η ελληνική κοινωνία
και συστηματικά όλες οι κυβερνήσεις το κρατούν εκτός εκπαίδευσης παρά τις τεράστιες ανάγκες.
Όλες οι χρόνιες ανεπάρκειες της εκπαίδευσης που ανέδειξε με οξύ τρόπο η επιδημία Covid-19, καθώς και όσα
ζούμε με την τυπική ολοκλήρωση της φετινής σχολικής
χρονιάς θα τα έχουμε, ακόμη πιο οξυμένα, εμπρός μας με
την έναρξη της νέας χρονιάς από το Σεπτέμβριο.
Δεν κάνουμε βήμα πίσω.

είναι η σύγχρονη επιστήμη και η γνώμη των ειδικών, που
εξασφαλίζεται με τα μέτρα της πολιτείας, για το καλό
όλων ημών των ασθενούντων πιστών, των αγαπόντων
αλλήλους δια της υπακοής προς την πολιτεία, όπως το
είπαν κάποιοι ανώτεροι.
Δόξα σοι πάτερ Άγιε για την πολιτικά ορθή επεξήγηση
των περί πολιτείας ορθολογικών απόψεων του ενδόξου
ημών Καίσαρος. Σύμφωνα με τις στατιστικές εμείς οι Έλληνες έχουμε 84 έτη προσδόκιμου ζωής, γιατί να μην τα
ζήσουμε ασφαλείς πεθαίνοντας υγιείς υπό την καθοδήγηση των ειδικών; Έτσι και αλλιώς κάθε άλλη άποψη περί
ζωής είναι εργαστηριακά και επιστημονικά ατεκμηρίωτη.
Ας ζήσουμε λοιπόν όσο πιο πολύ μπορούμε, αύριο γαρ
αποθήσκομεν, ας γίνει ο φόβος του θανάτου οδηγός της
ανέλπιδος επιβίωσης μας.

Ο εν παρρησία λαλών ελεεινός δούλος
Ηλίας Σταμπολιάδης
Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός
τ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
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Ανάπτυξη μαρίνας υψηλών προδιαγραφών και
προσδοκιών κέρδους στον κόλπο της Βουλιαγμένης
Συνέχεια από τη σελ. 7

Υπερψηφίστηκε
η τροποποιημένη ΣΜΠΕ
Επανερχόμαστε στη συνεδρίαση της 18ης/5/20, όπου
επανήλθε η συζήτηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, με κάποιες αλλαγές όσον αφορά τον
αριθμό των σκαφών που θα ελλιμενίζονται και τον κα-

υιοθετηθεί και έχουν πάρει τη θέση τους. Είναι μία
πολύ μεγάλη επένδυση και πολύ χρήσιμη. Φτιάχνεται
η πιο σύγχρονη και πιο όμορφη μαρίνα της χώρας.
Αυτό είναι κάτι που το θέλουμε».
Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δημ.
Δαβάκης, σημείωσε ότι «εμένα τον απλό πολίτη του
Δήμου, με ευαισθητοποιούν και στέκομαι σ’ αυτά»,
αναφερόμενος στο Προεδρικό Διάταγμα που δίνει τις
κατευθύνσεις.

Ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ Θάνος Ματόπουλος, αναφερόμενος στη μελέτη, τόνισε ότι είναι μία περιοχή
εκτός σχεδίου, είναι δημόσια δασική όλη η χερσόνησος, από έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Το Προεδρικό Διάταγμα μιλάει για εκσυγχρονισμό
και όχι για επέκταση.
Η εγκατάσταση 51.459 μέτρα και 9.5 χιλιάδες τσιμέντο στη θάλασσα. Η εγκατάσταση γιγαντώνεται εις
βάρος του περιβάλλοντος.
Αυτή η γιγάντωση δεν αποτελεί το κοινό καλό, παρά
μόνο την επιχείρηση που θα αναλάβει τη διαχείρισή
της. Στον τομέα 3 της μελέτης, έχουμε οικοδομικά τετράγωνα! Η λυματολάσπη πού θα πάει και πώς θα αποδομηθεί χωρίς να ρυπάνει το περιβάλλον γενικότερα.
Καταλήγονταις ο Θ. Ματόπουλος δήλωσε: «Σαν παράταξη δεν συνηγορούμε πλέον στην αναβάθμιση εκσυγχρονισμού, στη γιγάντωση, στην υπερμεγέθυνση,
η οποία θα φθάσει τα 150 μέτρα μέσα στον όρμο και
θα εμποδίζουν την ανακύκλωση του νερού και την
υποβάθμιση της θαλάσσιας περιοχής του όρμου».
Η επικεφαλής της παράταξης “Δίπλα σας”, Μ. Σίνα
αποχώρησε χωρίς να μιλήσει και να ψηφίσει, για ένα
τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την πόλη της.

«Πόσο μεγαλύτερη θα είναι η μαρίνα», ρώτησε ο Κ.
Πασακυριάκος και η απάντηση που πήρε από την παρουσιάστρια της μελέτη, κα Τζανετάτου, ήταν ότι Χωροταξικά δεν αγγίζουμε την πράσινη ζώνη, ενώ
είχαμε δικαίωμα να την κάνουμε κτήρια. Η λιμενολεκάνη γίνεται μεγαλύτερη, αλλά τη στρογγυλεύουμε
για να γίνονται ελιγμοί. Τα σκάφη θα είναι μεγαλύτερα αλλά θα είναι λιγότερα. Θα υπάρχει ανακύκλωση
του λιμένα με άνοιγμα κάτω από το λιμενοβραχίονα,
ανά 24ωρο.
Ο Ν. Πέτροβιτς επεσήμανε ότι θα πρέπει να δεσμευθεί η “Αστήρ...Α.Ε.” ότι δεν θα χτίσει τίποτα παραπάνω από το 0,09 και θα κρατήσει αυτές τις επιφάνεις
που φαίνονται σήμερα στη μελέτη και υπερψήφισε
την πρόταση.

Οι κίτρινες γραμμές δείχνουν το όριο της χερσαίας ζώνης όσον αφορά τον προβλήτα. Οι γαλάζιες ορίζουν τη θαλάσσια ζώνη της μαρίνας και οι κόκκινες τη χερσαία ζώνη.

θαρισμό του λιμένος και άλλα, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη το Δ.Σ., το οποίο υπερψήφισε για άλλη
μια φορά, κατά πλειοψηφίαν τώρα.
Το θέμα θα συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.
O δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος, κάλεσε το σώμα
του Δ.Σ. να στηρίξει αυτή την επένδυση σημειώνοντας ότι, «οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν όλες

«Επί της αρχής δεν συμφωνούμε για μία μαρίνα μέγα
γιωτ, λόγω των τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
...Ομως δεν θα είμαστε αντίθετοι στον εκσυγχρονισμό. Και δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ανάπτυξη
στον υψηλού επιπέδου τουρισμό. Με το μάτι όμως
στραμμένο στο Προεδρικό Διάταγμα της 6/6/19 θα είμαστε θετικοί και θα υπερψηφίσουμε την μελέτη», κατέληξε ο Δ. Δαβάκης.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης” Κώστας Πασακυριάκος καταψήφισε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, και δήλωσε πως, μιας και βρισκόμαστε
στη φάση της διατύπωσης γνώμης, θα προχωρήσει σε
ενημέρωση των συνδημοτών για τους σχεδιασμούς
του επιχειρηματικού ομίλου και τις θέσεις του συνδυασμού του.
Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Παντελής
Κασιδόκωστας μιλώντας από μακριά, χωρίς μικρόφωνο, δήλωσε παρών και τόνισε ότι θα πρέπει να
φτιάξουμε κάτι που θα το απολαμβάνουν και τα εγγόνια μας. Θα φάμε ξύλο από τους Βουλιαγμνιώτες...
Τελικά ολοκληρώνοντας κατά της μελέτης ψήφισαν
ο Θ. Ματόπουλος, ο Α. Βελή και ο Κ. Πασακυριάκος.
Αννα Μπουζιάνη
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“Ντύθηκε” η Περιφέρεια Αττικής
για την ημέρα μνήμης
της Γενοκτονίας των Ποντίων
Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και
σε ένδειξη ελάχιστης τιμής στη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων αναρτήθηκε πανό
(19.5.20) στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ.
Συγγρού 15-17).

Ο Περιφερειάρχης με αφορμή την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων δήλωσε: «Η 19η Μαΐου 1919 αποτελεί ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων. Αποτελεί
μια ημέρα θλίψης και περισυλλογής. Πρόκειται για ένα
από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ανθρωπότητας καθώς
353.000 Έλληνες δολοφονήθηκαν από τον Κεμάλ Ατατούρκ και τους Νεότουρκους.
Ο τουρκικός εθνικισμός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
οδήγησε στη φυσική εξόντωση, τον αφανισμό, τον εκτοπισμό και την εκρίζωση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του
Πόντου από τις πατρογονικές τους εστίες. Αυτά τα χώματα
ποτίστηκαν με αίμα αθώων Ελλήνων. Κανείς δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται. Η ανάρτηση του πανό στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας αποτελεί την ελάχιστη ένδειξη τιμής
στους Πόντιους μας».
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Ημέρα Μνήμης για τον Ποντιακό Ελληνισμό
«Ημέρα Μνήμης σήμερα για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Δεν ξεχνάμε την Γενοκτονία και τα θύματά της!
Η εφαρμογή του σχεδίου της Γενοκτονίας άρχισε
από το 1914, κορυφώθηκε με την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ στην Σαμψούντα στις 19 Μαΐου 1919
και συνεχίστηκε μετά. Τα θύματα προσεγγίζουν ή και
ξεπερνούν τον αριθμό των 350.000.
Η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας και η αναγνώριση του εγκλήματος από την Τουρκία όχι μόνο
για τους Έλληνες του Πόντου, αλλά συνολικά του
ελληνισμού της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και των άλλων Χριστιανικών πληθυσμών (Αρμενίων, Ασσυρίων κ.ά.) από το 1914 έως το 1923 είναι
ένα απαραίτητο βήμα για την Ειρήνη και τη συναδέλφωση των λαών. Ο Δήμος μας έχει επανειλημμένως
ταχθεί υπέρ μιας οργανωμένης εκστρατείας για το
ζήτημα της διεθνοποίησης της Γενοκτονίας».
Δημήτριος Κιούσης
Δήμαρχος Κρωπίας
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χορός στην Ελλάδα, αν και έχει καταγωγή
πολλών αιώνων προ Χριστού, στη νεότερη Ελλάδα, υποτιμήθηκε, υποβιβάστηκε μέχρις εξαφανίσεως, όχι από το λαό, όσο από τις κατά καιρούς
ηγεσίες της χώρας.
Την αρχαϊκή του καταγωγή, βλέπουμε από τις παραστάσεις σε αγγεία, που βρίσκουμε κατά καιρούς σε
ανασκαφές.
Σήμερα, χορός για το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι
μόνο το μπαλέτο και ο παραδοσιακοί ελληνικοί. Όλοι
οι άλλοι χοροί, και είναι πάρα πολλοί βρίσκονται στο
“πουθενά”. Και το βλέπουμε πολύ έντονα σήμερα, που
λόγω κορονοϊού, ένα σκέλος του πολιτισμού, που είναι
ο χορός, βρίσκεται στο έλεος, και οι επαγγελματίες χορευτές στην ανασφάλεια και την ανεργία.
Δημοσιεύουμε ένα άρθρο της έγκριτης καθηγήτριας
πανεπιστημίου Βούλας Λαμπροπούλου, που έχει
ασχοληθεί πάρα πολύ με το χορό και έχει γράψει και
βιβλία γι’ αυτό. Εδώ μιλάει για τον αρχαιοελληνικό
χορό ταραντέλλα.

Ο ΧΟΡΟΣ “ΤΑΡΑΝΤΕΛΛΑ”
Εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι πολλοί συμπατριώτες μας
με ερωτούν για τον χορό αυτόν, αισθάνομαι βαθύτατα
την ανάγκη να επαναλάβω πολλά από όσα έχω γράψει
και ανακοινώσει σε Διεθνή Συνέδρια Χορού.
Ο χορός “Ταραντέλλα”, (το όνομα το θέτω σε εισαγωγικά, γιατί είναι μεταγενέστερο· παλαιά δεν λεγόταν
έτσι), είναι Αρχαιοελληνικός και αυτό δεν το λέω εγώ,
το παραδέχθηκαν διεθνείς ερευνητές χορού ακόμη και
όσοι «ανεξάρτητοι» Ιταλοί, που δεν ακολουθούν το ανθελληνικό ρεύμα, που είναι της μόδας.
Πρώτα - πρώτα ας αρχίσουμε από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά είδη Ταραντέλλας και είναι διαφορετικές οι
ρίζες των διαφόρων τύπων της. Η πιο νεαρή Ταραντέλλα
είναι η Ναπολιτάνικη (1700) και προέρχεται από τους
Μεσαιωνικούς χορούς. Είναι Λατινικός χορός (danza
Latina) με θεαματικούς και καλλιτεχνικούς κανόνες. Η
πιο αρχαία Ταραντέλλα είναι αυτή που προέρχεται από
τον Ταραντισμό και οι ρίζες της φθάνουν ως την Αρχαία
Ελλάδα. Κλασσικό παράδειγμα αυτής της danza Greca
είναι η Καλαβριανή Ταραντέλλα, που χορεύεται με μοναχικά ζευγάρια ή και με μορφή συλλογική. Το ζευγάρι
μπορεί να είναι μεικτό (άνδρας – γυναίκα) ή ομογενές
(άνδρας – άνδρας). Ο χορός αυτός παρουσιάζει μια
σειρά από τελετουργικές και συμβολικές παραστάσεις,
που δείχνουν μορφές υψηλής πολιτιστικής – πνευματικής στάθμης.
Αυτός ο χορός που διαφημίζεται από πολλούς Χορευτικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους της Ελλάδας και της
Ιταλίας, ίσως δεν έχει σχέση με την γνήσια παράδοση
των Ελληνοφώνων κατοίκων της Απουλίας. Άς μην τον
εμπλέκουν λοιπόν με σκοπό να τους καλέσουν οι διάφοροι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Ελλάδας, τους προβάλλει
ο τύπος και ορισμένοι θεατές Έλληνες ή ξένοι θα τους
προτιμήσουν από αυτό και μόνον.
Για την Ταραντέλλα έχουν γραφεί πολλά από τον Nicola
Sgro, Pasquale Benintende, Tonino Manorchio και άλλους
και την έχουν εξυμνήσει συγγραφείς όπως ο Γκαίτε, ο
De Blasis, o Didier, o Rilke και άλλοι.
Ταραντο – έλλα είναι η αράχνη, ταραντάτο είναι το δάγκωμα της ταραντούλας, Ταραντάτοι ή Ταραντολάτοι
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είναι οι χορευτές – λατρευτές ή οι δαγκωμένοι από την
ταραντούλα και «ταραντίσμο» είναι η χορευτομανία.
Έτσι παρ’ ολον ότι η ονομασία του χορού «Ταραντέλλα»
είναι νεώτερη, φαίνεται ότι δεν έχει σχέση με την λέξη
(=πόλη) Τάραντας. Τουναντίον η πόλη Τάραντας, ίσως
να πήρε το όνομα από την Ταραντούλα. Επίσης δεν έχει
σχέση με τον νεώτερο Ευρωπαϊκό χορό με το ίδιο
όνομα, που ξεσήκωσε την Ευρώπη τον προηγούμενο
αιώνα.

Ο χορός και η μουσική της Ταραντέλλας έχουν θεραπευτικές και καθαρτικές του σώματος και της ψυχής ιδιότητες. Ο λάτρης – χορευτής ήταν κάποιος που τον
«τσίμπησε» η ταραντούλα – αράχνη. Για να γιατρευτεί
από το δηλητήριο και να καθαρθεί πρέπει να χορέψει
με τη βοήθεια τυμπάνων και αυλών (ταμπουρέλλου και
οργανέττου). Τα μουσικά όργανα που τον συνοδεύουν
έχουν και αυτά Ελληνική καταγωγή, το οργανέττο αντικαθιστά την πίπιζα ή την καραμούζα, και προέρχεται
από τον αυλό και τον δίαυλο, το ταμπουρέλλο από το
αρχαίο τύμπανον, την κιθάρα, το zzatinu (τριγωνάκι) και
τις καστανιέττες κατά μίμηση των Ελληνικών κροτάλων, καθώς και το χτύπημα των χειρών από τους χορευτές.
Στην Καλαβριανή Ταραντέλλα απουσιάζει το τραγούδι
σε αντίθεση με της Απουλίας, της Σικελίας και της Καμπανίας. Χορευόταν κατά την διάρκεια των θρησκευτικών
οικογενειακών (γέννηση, αρραβώνας, γάμος) και αγροτικών εορτών (τρύγος, κούρεμα προβάτων κλπ).
Στον Ελληνικό αυτόν χορό οι κινήσεις του χορευτή εμπνέονται από μιμήσεις που απορρέουν από ελεύθερες
χειρονομίες. Ο χορευτής έχει ως κέντρο βάρους τη
ζώνη, που φαίνεται να χωρίζει το σώμα σε δυο ανεξάρτητα μεταξύ τους μέρη. Η θέση των ποδιών συδέεται
κατά βούληση με εκείνη των χεριών σύμφωνα με την
όρθια θέση του σώματος, δηλαδή το κεφάλι πρέπει να
βρίσκεται στον ίδιο κάθετο άξονα με τα πόδια. Η κοιλιά
κατά την εκτέλεση του χορού πρέπει να μπαίνει μέσα με
επακόλουθο την ανύψωση του διαφράγματος. Η έκφραση της κίνησης υπακούει πάντα στο παιχνίδι, συστολή – διαστολή, ένταση – ύφεση, συρρίκνωση –
διόγκωση, απώλεια – ανάκτηση της ισορροπίας.
Κάποτε πριν από τον χορό, χάραζαν τον κυκλικό χώρο,
όπου θα εκτελείτο. Ήταν σχεδόν μια συμβολική πράξη ανάμνηση του χώρου, του μέρους απ’ όπου καταγόταν
η φυλή, δηλ. το χωριό, η γειτονιά ή η γενιά. Απώτερος
σκοπός ήταν η συμβολική κατάκτηση ή κυριαρχία.
Για να διευθύνει τον χώρο εκλέγετο ένας χαρισματικός
ηγέτης που έχαιρε γενικού σεβασμού και είχε μεγάλη
χορευτική επιδεξιότητα. Αυτός ο δάσκαλος του χορού
με τις πρώτες νότες των μουσικών πήγαινε στο κέντρο
του κύκλου (για να επιδείξει την βαρύτητα του κύρους
του) και μετά πήγαινε προς τους θεατές από τους οποίους διάλεγε τον σύντροφο ή την συντρόφισσα.
Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, αν ο χορός αυτός είναι

ερωτικός ή πολεμικός και εδώ έγκειται η καθαρή αρχαιοελληνική καταγωγή του. Πάρα πολλές είναι οι μαρτυρίες από την αρχαιότητα ότι στον χορό υπήρχαν τύποι
ερωτισμού, εξ αιτίας των γυναικείων κρίσεων και που
βρίσκανε λύσεις μυθο-τελετουργικές μέσα από τις οργιαστικές πρακτικές των Διονυσιακών και Μακεδονικών
λατρειών και δρώμενων.
Στον χορό με μεικτό ζευγάρι η γυναίκα και ο άνδρας βρίσκονται ο ένας απέναντι στον άλλον στην περιφέρεια
του κύκλου. Τα πρώτα βήματα του χορού είναι αργά. Ο
άνδρας κοιτάζει στα μάτια την γυναίκα για να δει, αν
σκέπτεται, αν θέλει, αυτή κοιτάζει χαμηλά, λίγο από
ντροπή, λίγο γιατί δεν θέλει να αιφνιδιαστεί από τα βήματα του άνδρα και είναι πανέτοιμη να απαντήσει με την
ίδια επιδεξιότητα. Τοποθετεί τα χέρια στη μέση με τις
παλάμες προς τα έξω. Είναι μια κίνηση κομψή που μας
θυμίζει αγγειογραφίες από Ελληνικούς αμφορείς, αλλά
και μια στάση κοκετταρίας (δείχνει το στήθος και τους
μηρούς). Ο άνδρας προσπαθεί να την συλλάβει σαν το
γεράκι ή να της πάρει το φουλάρι, ή να πιάσει το πρόσωπό της, ή να ξεσκίσει το μανίκι της, ή να λύσει τα μαλλιά της. Πολλές φορές το ζευγάρι χορεύει πλάτη με
πλάτη, εκφράζοντας το μέγιστο του ερωτισμού με την
απευθείας επαφή.
Η Ταραντέλλα είναι μακράς διαρκείας. Ο ρυθμός αυξάνει
σιγά – σιγά μέχρι που γίνεται φρενητικός χάρη στην μουσική μονοτονία. Κάποτε είναι συνδεδεμένη με την επιθετικότητα, που είναι το προϊόν του πολέμου.
Η λειτουργικότητα της Ταραντέλλας συνίσταται στο να
σε κάνει έτοιμο να πολεμήσεις, αφού πρώτα έχεις δεχθεί να γνωρίσεις τα όριά σου. Κανένας πόλεμος δεν είναι
νικηφόρος, αν δεν υπάρχει η αγάπη γι’ αυτόν. Αγάπη
είναι το να μην μισείς και να απελευθερωθείς από το
μίσος. Η Ταραντέλλα σε ελευθερώνει από το μίσος και
σε κάνει πιο αποφασιστικό και δραστήριο στο να πολεμάς χωρίς μίσος. Οι πρόγονοί μας είχαν κάτι που σε μας
λείπει, δηλαδή ότι ο εχθρός τους ήταν υπολήψιμος, ήταν
πραγματικά ένας εχθρός. ~Τον τιμούσαν πολεμώντας
τον και παραδόξως τον αγαπούσαν.
Η Ταραντέλλα χρησιμεύει στο να παρθούν αποφάσεις
και υποχωρήσεις, δηλαδή για να υποτάσσεται ή να αντιστέκεται υπάρχουν ειδικά βήματα. Τυπικός είναι ο βηματισμός «u dormu» δηλαδή το να γυρνά ο ένας χορευτής
γύρω – γύρω από τον άλλον και, αν εκείνος δέχεται
αυτόν τον ρυθμό που του επιβάλλεται, επιδοκιμάζει
αυτόν ως αρχηγό. Αυτός ο βηματισμός μιμείται το στριφογυρισμό, που κάνει ένα αρπακτικό πουλί γύρω από το
θύμα του. Το να αφήσεις κάποιον να γυρίζει χορεύοντας
γύρω σου είναι σημάδι υποτέλειας. Αυτός που γυρνάει
είναι ο γόης και ο άλλος που είναι στο κέντρο ο γοητευμένος.
Σήμερα χορεύεται σ’ όλα αυτά τα μέρη της Ιταλίας. Κατάλοιπο του Ταραντινισμού έχουμε μόνον στην πόλη
Γκαλατίνα πόλη με μνήμη Ελληνική, όπου ο Διονυσιασμός καταπλήσσει.
Για τις θεραπευτικές ιδιότητες, του χορού στην αρχαιότητα έχουν μιλήσει: ο Πλάτων (Ευθύδημος) Ευριπίδης
(Άλκηστις) Αριστόξενος ο Ταραντίνος (Ιάμβλιχος Πυθαγορικός Βίος), Πλούταρχος, Αριστοτέλης (Πολιτικά),
Αθήναιος (XIV 621) και άλλοι.
Βούλα Λαμπροπούλου
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
――――――
Σημείωση: Την φράση Magna Graecia πρέπει να την γράφομε με ae
δεν πρέπει να την γράφομε με e, ήτοι Magna Grecia. Το πρώτο είναι
όρος της αρχαιότητος και αφορά την Ελληνικότητα της περιοχής
και το δεύτερο είναι το μεταγενέστερο το Ιταλικό (κομμάτι της Ιταλίας).

ΕΒΔΟΜΗ

Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος

Nέοι Αυτοδιοικητικοί ανά την
Ελλάδα μιλούν για τον Τουρισμό
και την επόμενη μέρα
Με επιτυχία διεξήχθη τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 η ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών
Ελλάδος (ΕΝΑ) με θέμα: ''Νέοι Αυτοδιοικητικοί ανά την
Ελλάδα μιλούν για τον Τουρισμό και την επόμενη μέρα'',
όπου πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας zoom και μεταδόθηκε ζωντανά από το διαδικτυακό κανάλι του Skiathos Life.

Ομιλητής ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης
Φραγκάκης, ο οποίος ανέλυσε την κατάσταση που επικρατεί στον ελληνικό τουρισμό, τις ενέργεις που έχουν
γίνει μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση, καθώς και τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς του
τουρισμού.
Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του ετέθησαν από
νέους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους και
αντιδημάρχους Τουρισμού από πολλά νησιά της Ελλάδος, μια και οι περισσότεροι εκτός από την αυτοδιοικητική τους ιδιότητα, είναι και επιχειρηματίες του
Τουρισμού στα νησιά που δραστηριοποιούνται.
Η επόμενη συνάντηση που δρομολογούν σύντομα, έχει
θέμα τις προκλήσεις του αύριο, την Ευρώπη και τον
ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν σ’ αυτήν, την
επόμενη μέρα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.
Την τηλεδιάσκεψη συντόνισε ο Πρόεδρος της ΕΝΑ Νεκτάριος Καλαντζής.
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«Η ώρα της ευθύνης για τη διαχείριση των
παραλιών του Δήμου Σαρωνικού»
«σε καραντίνα, από την Πολιτεία ο Δήμος, Σαρωνικού»
O Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου αναλαμβάνει ευρεία πρωτοβουλία για το μείζον ζήτημα της
διαχείρισης των παραλιών του
Δήμου, απευθυνόμενος προς
όλους τους αρμόδιους και συναρμόδιους θεσμικούς φορείς.
Με επιστολή προς τον Υπουργό
Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο,
τον Υπουργό Τουρισμού Θεοχάρη
Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο,
τον Υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, τους Βουλευτές της
Ανατολικής Αττικής, τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, τον
Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Πρόεδρο της
ΠΕΔΑ Γιώργο Μαρκόπουλο τονίζει
για άλλη μια φορά το αδιέξοδο που
προκύπτει από το καθεστώς διαχείρισης των παραλιών.
Οπως σημειώνει στο δελτίο τύπου,
ο Π. Φιλίππου, υπογραμμίζει ότι καλείται να ανταποκριθεί στο ''βάρος''
της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας τους, στην ευθύνη να τις
διατηρεί καθαρές, ενώ έχει αποστερηθεί από την πολιτεία όλους
τους απαραίτητους πόρους και τα
νόμιμα δικαιώματα.
Ειδικότερα:
― Οι παραλίες που ανήκουν στην
κυριότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε, η οποία
σε αντίθεση με όλους τους γειτονικούς Δήμους, στους οποίους
απέδωσε τις παραλίες προς διαχεί-

ριση, στην περίπτωση του Δήμου
Σαρωνικού διά του τέως Διευθύνοντος Συμβούλου της Γεώργιου
Τερζάκη τις δημοπράτησε χωρίς
να αποδώσει στον Δήμο ούτε ένα
ευρώ ως αντισταθμιστικό όφελος,
παρά το γεγονός ότι ο Δήμος έχει
επιβαρυνθεί το κόστος της αποκομιδής και της μεταφοράς των
απορριμμάτων, καθώς και το

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της παραλίας Μαύρου Λιθαριού για την οποία έχουν
επιβάλλει πρόστιμο 700.000 ευρώ
(το πρόστιμο έχει επιβληθεί απευθείας στους ιδιοκτήτες των καντινών και εκείνοι με τη σειρά τους
έχουν κάνει αγωγή κατά του
δήμου).
Οι συνέπειες αυτής της πρωτοφα-

τέλος εναπόθεσης αυτών στον
ΧΑΔΑ Λιοσίων.
― Οι παραλίες που ανήκουν στην
Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών –
Ανατολικής Αττικής είτε τις έχει μισθώσει η ίδια, χωρίς να έχει αποδώσει ένα ευρώ στον Δήμο
Σαρωνικού, είτε έχει επιβάλλει τεράστια πρόστιμα (που υπερβαίνουν
το 1.100.000 ευρώ) στις υπόλοιπες
μισθώσεις που έχει κάνει ο Δήμος.

νούς κατάστασης είναι επαχθέστατες για τον Δήμο, αφού το κόστος
που αναλαμβάνει για την καλύτερη
και ασφαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών – λουόμενων είναι δυσβάσταχτο και μάλιστα χωρίς
κανένα ανταποδοτικό όφελος.
Ο Πέτρος Φιλίππου ζητά από
όλους τους συναρμόδιους υπουργούς να επιληφθούν άμεσα του ζητήματος και να συμφω
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Η ΤΥΠΙΚΗ ταξική διάκριση
έχει καταργηθεί
Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ποσοτική
παραμένει
(Διευκρινιστική ανταπάντηση στο
Θεόδωρο Γεωργίου)
Συνέχεια από τη σελ. 2

ΕΒΔΟΜΗ

Μνημόνιο Συνεργασίας για τα Μονοπάτια του Υμηττού
Μνημόνιο συνεργασίας για δημιουργία μονοπατιών στον
Υμηττό, υπεγράφη (19.5.20) μεταξύ του Υπ. Περιβάλλοντος
Κ.Χατζηδάκη, του Προέδρου του Συνδέσμου Προστασίας
και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) Γ. Κωνσταντάτου, και του
Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, στο προφυλάκιο Αργυρούπολης.
Το Μνημόνιο προβλέπει τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού
δικτύου 6 μονοπατιών συνολικού μήκους 90 χιλιομέτρων,
τα οποία θα ενώνουν τα στοιχεία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του Υμηττού, όπως αρχαιολογικά μνημεία, σημεία γεωλογικού ενδιαφέροντος, καθιστώντας τον

Κοιν.Σ.Επ.», το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και το Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης επεσήμανε: «Αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Αττική. Θα την
υποστηρίξουμε έμπρακτα όπως και κάθε άλλη, που στόχο
έχει την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών
μας.
...Εμείς ως Περιφέρεια έχουμε θέσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας τις δράσεις ανάδειξης και προστασίας του

Υμηττό έναν ελκυστικό πόλο έλξης για ψυχαγωγία, άθληση
αλλά και εξοικείωση με το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα
το δίκτυο θα συνδεθεί στο μέλλον με ανοιχτούς χώρους
πρασίνου καθώς και με ένα κυκλικό ποδηλατόδρομο που θα
συνδέει τοπόσημα της Αττικής. Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν
επίσης το Μη Κερδοσκοπικό Φυσιολατρικό Σωματείο με την
Επωνυμία «Περιπατητική Ομάδα Υμηττού», το «ΜΑΙΝΑΛΟΝ

περιβάλλοντος με στόχο να καταστήσουμε την Αττική μία
Περιφέρεια-Πρότυπο Υγείας και Ευζωίας».
Ο Γ. Κωνσταντάτος τόνισε ότι πρόκειται για μία πρωτοβουλία με σημαντικό περιβαλλοντικό πρόσημο γιατί θα συνδέσει όλο τον Υμηττό μέσα από αυτές τις ξεχωριστές
διαδρομές και ευχαρίστησε την Περιφέρεια Αττικής για την
υποστήριξη.

η κλίμακα αξιών και εναρμονιζόταν με την φυσική – βιολογική αξιακή κλίμακα των Λακεδαιμόνων του Ξενοφώντα!...
Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα και κλείνω:
Η ουσιαστική όξυνση της διαφοροποίησης της
ταξικής διαστρωμάτωσης έχει μεγιστοποιηθεί.
Η τυπική διάκριση των τάξεων (η θεσμική) έχει
καταργηθεί. Η ταξική συνείδηση, για διάφορους
και διαφορετικούς λόγους έχει εξατμισθεί!
Κι όταν δεν υπάρχει «ταξική συνείδηση», όπως
και η «εθνική συνείδηση», ΔΕΝ υπάρχει ούτε
τάξη, στην ουσία, ούτε έθνος. Και αυτό είναι επίτευγμα του νεοφιλελευθερισμού και της παγκοσμιοποίησης.
«...Το κρατικό συμφέρον καθορίζει λιγότερο την
εξωτερική πολιτική(...). Η αποδόμηση του νεωτεριστικού κράτους δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμη, αλλά προχωρά ταχύτατα (κοντεύει)...
η καθολική πορεία προς τις ιδιωτικοποιήσεις
αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας η οποία έχει
στόχο να δημιουργήσει πιο πλουραλιστικά
κράτη... η κρατική εξουσία διαχέεται(...).
Η κοινωνία είναι λιγότερο εθνικιστική. Μια κοινωνία στην οποία αφθονούν οι πολλαπλές ταυτότητες και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν
θέσει ως κεντρικό στόχο της ζωής τους, την
προσωπική εξέλιξη και την προσωπική κατανάλωση...»! λέει ο θεωρητικός της παγκοσμιοποίησης Robert Cooper2, κι εδώ θα μπορούσα να
κόψω απότομα. Θα το πως όμως κι ας περιγαλστώ από κάποιους για... συνομοσιολογία: Εδώ
συσχετίζονται και οι «κατευθυντήριοι λίθοι της
Τζόρτζια» και η πανδημία του covid-19. Τώρα που
γίναμε ιδιώτες (idiots), αποδυναμωμένοι, ο καθένας μόνος του, για «πάρτη του», μπορούμε να
επιταχύνουμε τους «ευγενείς» στόχους, κάποιων κορυφαίων στοχαστών...
―――――
1. Van de Velde: «Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΓΑΜΟΣ», εκδ. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, εισαγωγή, σελ. 26.
2. R. Cooper: «Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ», εκδ. Κέδρος,
σελ. 85. Ο R.C. είναι διαπρεπής διπλωμάτης, πρ. Γεν. Διευθυντής του Συμβουλίου της Ε.Ε. σε θέματα εξωτερικής
πολιτικής και Πολιτικοστραατιωτικών υποθέσεων.

Συντονισμός δράσεων της Περιφέρειας Αττικής
με τους δημάρχους για τα στερεά απόβλητα
Τις προτάσεις και το σχεδιασμό
τους, με στόχο να υποστηριχθεί
στοχευμένα ο σχεδιασμός της Περιφέρειας για την αποτελεσματική
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης από τους
Δημάρχους της Αττικής, σε τηλεδιάσκεψη με τους δημάρχους Αττικής στις 20 Μαΐου.
Ο Γ. Πατούλης επισήμανε πως η
στόχευση κινείται σε 3 άξονες,
― τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης,
― την ενίσχυση και διάδοση της
ανταποδοτικής ανακύκλωσης και
― την ευρεία τοποθέτηση επίγειων και σηματοδοτημένων
κάδων ανακύκλωσης, με στόχο να
μειωθεί δραστικά το σύμμεικτο
σκουπίδι που καταλήγει στη Φυλή.
«Γίνεται μία παναττική προσπάθεια

με στόχο να γυρίσουμε οριστικά
σελίδα και να περάσουμε σε μία
νέα εποχή στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που
αφορά τη ζωή μας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης και εξέφρασε την
ικανοποίηση του για τη στήριξη
του υπ. Περιβάλλοντος, στην προσπάθεια που καταβάλλει η Περιφέρεια. Παράλληλα πρόσθεσε πως
αναμένεται και ο εθνικός σχεδιασμός για την αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων,
προκειμένου να εναρμονιστεί και ο
περιφερειακός σχεδιασμός.
Οι Δήμαρχοι κατά τη συζήτηση
έθεσαν διάφορα ζητήματα, όπως η
έλλειψη μπλε κάδων σε κάποιους
Δήμους, και η ανάγκη προσωρινών
αδειών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, άποψη με την οποία συνη-

γόρησε ο Γ. Πατούλης, σημειώνοντας ότι θα το συζητήσει με τον αρμόδιο υπουργό.
Ετέθη επίσης το θέμα της λειτουργίας των παραλιών αλλά και οι λειτουργικές ανάγκες που έχουν
προκύψει. Κάτι για το οποιο ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε να συγκαλέσει τηλεδιάσκεψη μόνο με
Δημάρχους παραλιακών Δήμων,
προκειμένου να συζητηθούν όλα
τα θέματα που τους απασχολούν.
Επιπρόσθετα στην τηλεδιάσκεψη
συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τα τραπεζοκαθίσματα
στις επιχειρήσεις εστίασης, την
ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας που θα δίνει τη δυνατότητα να
προχωρήσουν σε 8μηνες προσλήψεις, προσωπικού, αλλά και την
προσχολική εκπάιδευση.

ΕΒΔΟΜΗ
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Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Ας ξεκινήσουμε, αγαπητοί αναγνώστες, από τα παραλειπόμενα αυτής της 7ωρης συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου (18.5.20).
Κεκλεισμένων των θυρών ακριβώς δεν ήταν, μιας και οι
εντεταλμένοι δημοσιογράφοι μπαινόβγαιναν διασχίζοντας αρκετές φορές την αίθουσα προς τον εξωτερικό
χώρο.
Τα περί ελευθερίας λόγου που ειπώθηκαν με το καταλυτικό επιχείρημα "μπαρμπούτσαλα" δια στόματος δημάρχου, τα βρίσκουμε τουλάχιστον υποκριτικά. Οταν
κάποιος έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι (μεγάλη πλειοψηφία), δεν επιθυμεί όμως τον αντίλογο, αντιθέτως επιδιώκει με κάθε τρόπο την σύμφωνη γνώμη όλων, πώς το
χαρακτηρίζει κανείς αυτό;
Ο δήμαρχος επικαλέστηκε 78 ερωτήσεις προ ημερησίας,
ενώ του ετέθησαν περίπου 20 απ' όλη την αντιπολίτευση,
έτσι απαντούσε επί δίωρο. Θέλησε μάλιστα να προκαταλάβει το ακροατήριο, ότι θα μιλήσει αναγκαστικά πολύ
(πράγμα που δεν επιθυμεί), αλλά στην πραγματικότητα
προπαγάνδισε επί παντός επιστητού.
Από τις απαντήσεις προ ημερησίας σημειώνουμε:
― Για την Β' πλαζ Βούλας απάντησε ότι έχει παραχωρηθεί, αλλά δεν έχει παραδοθεί ακόμη στον μισθωτή και
ούτε πρόκειται μέχρι να εκδωθούν οι άδειες δόμησης. Ο
δήμος όμως, συμπλήρωσε, εισπράττει το μίσθωμα! Δεν
μας ενδιαφέρει το πότε θα παραδοθεί. Ως προς αυτό
υπάρχουν σημαντικές ενστάσεις:
1. Εννοείται πως ενδιαφέρει τους δημότες η παράδοση
μιας πλαζ που επί 20 χρόνια ρημάζει και έχει καταντήσει
άνδρο παραβατικότητας.
2. οι εργασίες που γίνονται από πλευράς του δήμου, είτε
πρόκειται για φύκια (μα πλένονται τα φύκια ή τα κάναμε
μεταξωτές κορδέλες;), είτε για κλαδεύσεις βρίσκονται
εντελώς στην σφαίρα συμφέροντος του δημότη.
― Για το θέμα των εισιτηρίων στην είσοδο των οργανωμενων πλαζ, ειδικότερα για την Βουλιαγμένη, δεν υπάρχει διασφάλιση από τον δήμο ότι θα κρατήσει τις τιμές
χαμηλές. "Στο εισιτήριο δεν έχω εγγύηση για το ύψος
των τιμών". αυτή η φράση του δημάρχου, μας προκαλεί
ιδιαίτερη ανησυχία. Εδώ που τα λέμε, εμάς τους δημότες

δεν μας απασχολούν οι ορδές των επισκεπτών.
― Το σχόλιο σχετικά με τ' αδέσποτα, ότι άσχημη και αρνητική διαφήμιση προκαλούν οι φιλοζωικές ομάδες της
επαρχίας, δεν θεωρούμε ότι αποτελεί απάντηση στο τεράστιο θέμα που αντιμετωπίζουμε ως δήμος.
― Η απάντηση προς τον αντιπρόεδρο και μηχανικό μας
Ν. Πέτροβιτς με αφορμή τους άκομψους χαρακτηρισμούς, που δέχτηκε από τον αντιδήμαρχο Τ.Υπ., ουδόλως μας ικανοποίησε και μάλιστα όταν έχει καταθέσει
από 7μηνου ερώτηση στην ΥΔΟΜ του Δήμου, αλλά τον
παραπέμπουν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εμπίπτει και αυτό και ΟΛΑ σε δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Στο 1ο θέμα της ημερήσιας και σχετικά με το τεράστιο
θέμα της μαρίνας Βουλιαγμένης, αναφερόμαστε αρχικά
στην φοβερή επιμονή του δημάρχου να τεθεί σε ψηφοφορία, σε σημείο δε διχογνωμίας ακόμη και με τον πρόεδρο ΔΣ, ο οποίος είχε την γνώμη πως επρόκειτο περί
τοποθετήσεως επί του θέματος και όχι προς ψήφιση, ο
δήμαρχος επέμεινε και τελικώς επιβλήθηκε λέγοντας:
"Ψηφίζουμε· τί είναι αυτά που λέτε; Δεν είναι έτσι λυπάμαι, εκφράζουμε γνώμη, ψηφίζουμε". Αργότερα παραδέχτηκε ότι "ο δήμος μετέχει στη διαδικασία γνωμοδότησης,
δεν έχουμε υποχρέωση".
Στο δια ταύτα, στο θέμα της μαρίνας ψηφίσαμε θετικά μεν,
με σοβαρές επιφυλάξεις δε. Χρειάζονται εργασίες καθαρισμού του βυθού, ο εκσυγχρονισμός είναι αναγκαίος και
καθώς και μια γενικότερη αναβάθμιση ΑΛΛΑ; Δεν ξέρουμε
ποιό και αν υπάρχει όφελος για τους δημότες.
Αφού εκκρεμεί το έργο αποχετεύσεων στη Βουλιαγμένη,
πού θα οδεύσουν, αν έχουν πάει καλά τα έργα, οι αποχετεύσεις της μαρίνας;
Ο περιβάλλων χώρος έχει ιδιαίτερη αξία και από αρχαιολογικής πλευράς και από περιβαντολογικής. Σύμφωνα
με το Προεδρικό Διάταγμα οφείλουμε να διατηρήσουμε
το φυσικό ανάγλυφο και την ιδαίτερης ομορφιάς φυσιογνωμία της περιοχής. Επομένως πώς ακριβώς θα γίνουν
όλα μαζί σε μια μαρίνα που φιλοδοξεί να γίνει η καλύτερη της Ευρώπης; Η παράταξή μας πίστεψε στο Προεδρικό Διάταγμα, και γι' αυτό ψήφισε υπέρ, που και
δεσμευτικό και αυστηρό είναι.
Το επόμενο θέμα της παροχής δανείου για την αγορά
του οικοπέδου στη Βάρκιζα (βίλλα Κατσουλάκου) ύψους
995.000 με ενέχυρο-εχέγγυο το ΤΑΠ που πληρώνουμε
εμείς, το καταψηφίσαμε. Η μεγάλη απορία είναι, πώς
στον συγκεκριμένο χώρο θα γίνει και ζώνη στάθμευσης
50 αυτοκινήτων και πολυχώρος-πολιτιστικό κέντρο και
διεύρυνση πλατείας-πάρκο... μόνο ο δήμαρχος γνωρίζει,
με την βοήθεια του Ντέιβιντ Κόπερφιλντ!

Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους
Ψηφίστηκε η πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκου
Ψηφίστηκε σήμερα (22.5.20) η ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα επέκτασης στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) να αναπτύξουν
τραπεζοκαθίσματα - ατελώς - σε κοινόχρηστους χώρους, που θα ισχύσουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.
Πρόταση - τροπολογία που κατέθεσε
στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών
Τάκης Θεοδωρικάκος.
Στόχος της κυβέρνησης και του
υπουργείου Εσωτερικών, είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων, στα καταστήματα εστίασης, από τα μέτρα που

έχουν επιβληθεί για την αποτροπή της
πανδημίας του covid-19.
Με την τροπολογία, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης, ατελώς, έως και
100% του κοινοχρήστου χώρου που
αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα,
εφόσον αυτό είναι δυνατόν και υπό
την προϋπόθεση της εξασφάλισης
ακώλυτης διέλευσης των πεζών και
των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους
Δήμους, υπό προϋποθέσεις, να πεζοδρομούν για ορισμένες ώρες ή και
ολόκληρη την ημέρα, κάποιους δρό-

μους προκειμένου να δώσουν περισσότερο χώρο σε καταστήματα εστίασης, ή να δημιουργούν διαδρόμους
κίνησης πεζών, ποδηλάτων ή διαδρόμους ήπιας κυκλοφορίας.
Σε περιπτώσεις παραβάσεων, επιβάλλονται πρόστιμα ίσα με το ανάλογο
τέλος του χώρου της παράνομης χρήσης και σε περίπτωση υποτροπής έως
και τρίμηνη αφαίρεση της άδειας του
καταστήματος.
Σ.Σ. Μένει να το δούμε. Και να δούμε
κατά βάση, το ρόλο των δημάρχων επ’
αυτού.

Αλλο θέμα, σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις, οι
χώροι εκμετάλλευσης των καφέ πρέπει να επεκταθούν
λόγω τήρησης των μέτρων ανακούφισης των επιχειρηματιών που παραμένουν κλειστά λόγω covid-19. Παρατηρήσαμε όμως ότι αυτή η παραχώρηση εκ μερους του δήμου
είναι αυξομειούμενη. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις
επικαλείται τις διατάξεις και παραχωρεί, σε άλλες διατείνεται ότι "θα τιναξουμε την μπάνκα στον αέρα". Κάπου πειράζει και κάπου αλλού όχι;
Τελειώνοντας και στον προ ημερησίας μονόλογο, έσκασε
η βόμβα για τα 32 στρέματα, που παραχωρούνται από
την σχολή Ευελπίδων και όπου ήθελε κατασκευαστεί
Γκριν Φαρμ, σύμφωνα με το εδαφονόμιο για 50-60 χρόνια χρήσης.
Τί θα δούνε άραγε τα μάτια μας.... Μήπως, όπως θα περιδιαβαίνει κανείς μετά την πραγματοποίηση της μελέτης
"μονοπάτια της Ελλάδος", θ' ατενίζει την βιομηχανική
ζώνη Βάρης;
Κουράγιο και δύναμη
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Δημοτική Σύμβουλος μείζονος παράταξης
Ι.Δόγκα

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 9
Μολύβι, σκἐψη και λύνουμε.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Είναι το φαγητό
2. Πάθημα - Καπετάνιος την απολαμβάνει
3. Μη παραγωγικό αυτό (καθ) - Συνεχόμενα σύμφωνα
4. Συνήθως είναι για απόσυρση
5. Τα τρία πρώτα ηρεμιστικού ροφήματος - Περιέχει λάδι
6. Μόλις που φαίνονται αυτά (με η αντί υ) - Ατελές σήμα
κινδύνου
7. ... Μ1 αντιαεροπορικό σύστημα - Την "έφαγε" το κιλό
8. Της μόδας Ιταλικό πιάτο με μοσχάρι
9. Συμβαίνει ενίοτε σε ραντεβού.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Συγχισμένος
2. ... για την Ιθάκη, γνωστο διήγημα
3. Ατόφιος
4. Το μικρό της αξέχαστης Τάρνερ - Αφωνη μύτη
5. Αγγλική διάζευξη - Η δύναμη του μοτέρ
6. Υποκοριστικό του αρεσκόμενου στην κατάκλιση
7. Ξενικό ναί - Κοινοβουλευτική ομάδα - Ασύμφωνον ... ούς
8. Ισχυρό στρατιωτικό σώμα παλαιών εποχών - Συμφωνα
από το κόμμα
9. Παλαιότερος επιδημικός ιός - Ιδια φωνήεντα
H λύση βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.
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Με σεβασμό στη λειτουργικότητα της πόλης
και τη δημόσια υγεία ανοίγουν
τα καταστήματα εστίασης στο Δήμο ΒΒΒ
Τη Δευτέρα 25 Μαΐου ανοίγουν τα καταστήματα εστίασης της χώρας, κλάδος που
συμβάλλει σημαντικά στην επανεκκίνηση
της οικονομίας.
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
όπως μας ενημέρωσε με δελτίο τύπου,
ετοιμάζεται να συμβάλει στην στήριξη του
κλάδου, θέτοντας όμως πρωταρχικό στόχο
την απόλυτη προτεραιότητα στην εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου, την εξασφάλιση
της προσβασιμότητας για πεζούς και
ΑμεΑ, τη διατήρηση της δυνατότητας περιπάτου μέσα στις πλατείες και τα άλση,
την προστασία της φυσιογνωμία του
Δήμου και την προστασία της δημόσιας
υγείας.
σημείωση: Δηλαδή εφαρμόζει την πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκου.
Για τους λόγους αυτούς, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή του Δήμου η οποία θα διενεργήσει
ελέγχους
σε
όλα
τα
καταστήματα εστίασης του Δήμου για να

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail: tykoropi@gmail.com
Kορωπί: 19-05-2020
Αρ. Πρωτ. : 6417
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει: Τη διενέργεια ανοικτού KATΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου
διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση
της δημόσιας σύμβασης έργου με
τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
(τρεις ζώνες)» με αριθμό αναφοράς
τη σχετική μελέτη ΤΥ/19/2016.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής,
με συμπλήρωση του έντυπου της οικονομικής προσφοράς.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της εκτός
σχεδίου περιοχής της Αγίας Μαρίνας
(Μεγάλο και Μικρό Μετόχι, Κόντρα
Κούκε, Αμπελώνας, Φάρσα, Αγ. Γεώργιος, Προϊλιόπεσι, Μακρυά Πεύκα),
εκτός των τμημάτων που βρίσκονται
σε πιθανές δασικές περιοχές.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό
(CPV): 45231300-8
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο του έργου. Εναλλακτικές

διαπιστώσει αν τηρούνται απόλυτα όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία
των εργαζομένων και των πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού.
Κατά τους ελέγχους θα διερευνάται η
απόκλιση της δυναμικότητας του καταστήματος με την τήρηση των μέτρων ασφάλειας με την προβλεπόμενη δυναμικότητα
βάσει της άδειας λειτουργίας και αν διαπιστωθεί σημαντική απόκλιση, θα εξετάζεται η χορήγηση έκπτωσης έως 50% επί
των τελών κατάληψης κοινοχρήστων
χώρων ή η κατά περίπτωση περιορισμένη
δυνατότητα αύξησης των τετραγωνικών
μέτρων μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με γνώμονα την διατήρηση των
ελεύθερων χώρων σε επάρκεια, με στόχο
την προσέγγιση του προβλεπόμενου από
την άδεια λειτουργίας αριθμό επισκεπτών.
Η λειτουργία των καταστημάτων εστίασης
με όρους που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα τους έχει απασχολήσει σε βάθος τη

προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των 24 μηνών από την επομένη της
υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 03 Ιουνίου
2020, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Παρασκευή 22 Μαΐου 2020
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και
ώρα 15:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή
12/06/2020 και ώρα 23:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού (γραπτή και προφορική) ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία διατίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα & δωρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης. Η
συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
των 6.500.000,00 € και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 3.678.957,90 €.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 662.212,42 €
Απρόβλεπταi (ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 651.175,55 Ευρώ,

που αναλώνονται σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)
του ν. 4412/2016.
Απολογιστικά 210.923,40€
Γ.Ε. & Όφελος Απολογιστικών εργασιών 37.966,21 Ευρώ,ii
Πρόβλεψη Αναθεώρησης 700,00 €,
ΦΠΑ 24% 1.258.064,52 Ευρώ.
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από την Περιφέρεια
Αττικής (Προγραμματική Σύμβαση).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές,
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 4η τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (για αγωγούς υπό πίεση).
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι εκατόν
τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα
ενός λεπτών (104.824,71) ευρώ, πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με το τύπο που
ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 13 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος
έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Δημοτική Αρχή η οποία προτίθεται να συμβάλει σε θετική κατεύθυνση, όσο αυτή
όμως δεν λειτουργεί εις βάρος της δημόσιας υγείας και της διατήρησης των ελεύθερων χώρων που δημιουργούν τη
μοναδική φυσιογνωμία του Δήμου.
Η Δημοτική Αρχή ζητάει τη συνδρομή
όλων, επαγγελματιών και επισκεπτών, την
απόλυτη συμμόρφωση στα προβλεπόμενα
μέτρα και με σεβασμό στο περιβάλλον,
τους συμπολίτες μας και τη δημόσια υγεία.
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προτίθεται να εποπτεύσει την τήρηση του
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΨΝ02ΩΛΝ-1ΟΣ
20PROC006747711-2020-05-22
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 22-5-2020
Αρ. Πρωτ. 6776
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
49999,43 € (με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό,
με
ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Ν.Κελεπούρη
Λ. Μαραθώνος 104, (α΄ όροφος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη
Τηλ.22943-20572
Fax 22943-20535
Email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας 20/05/2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7480
Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
Μαραθώνος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
με
σφραγισμένες προσφορές που θα
διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια χρωμάτων
για την συντήρηση σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων του
Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, συνολικού
προϋπολογισμού 34.457,32 €. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί
από ίδια έσοδα.
Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του
Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει
από τη δημοσίευση της διακήρυξης
και καταληκτική ημερομηνία παρα-

νόμου και των παραχωρήσεων με όλα τα
μέσα που διαθέτει.
σημείωση: Ελπίζουμε και ευχόμαστε να
τηρηθούν οι κανόνες και να μη γίνει το
αδιαχώρητο, έτσι που να μη μπορεί να περάσει πεζός. Το είδαμε προχθές στη Λαϊκή
της Βούλας, που ο λουλουδάς κατέλαβε
όλο το πεζοδρόμιο, έβαλε και τα τελάρα
στο δρόμο και δεν μπορούσες να περάσεις. Οταν του επισημάναμε ότι έκλεισε το
πεζοδρόμιο και θα χτυπήσει κανένας πολίτης που βαδίζει στη μέση του δρόμου, μας
απάντησε ότι ο Δήμος του είπε.

ρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 49999,43 €
με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ 3/2020 θεωρημένη μελέτη
του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα
νομοθεσία
το
Ν.
4412/2016, το Ν. 3463/2006, το Ν.
3852/2010 καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 3η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020,
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 08:00 π.μ.
– 08:30 π.μ. (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επι-

τροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν
ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο προμηθειών του Δήμου
ή από το κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
09:00πμ – 13:00μμ στο τηλ
2299020000.
Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

λαβής τους είναι η 03/06/2020
ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00
π.µ. έως 10:30 π.µ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος,
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ως άνω ημερομηνία.
Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται
από την επιτροπή διαγωνισμού
μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
από την επιτροπή, την 10:00 π.µ. και
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο
τρόπους:
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη
κατάθεση της προσφοράς στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην συνέχεια στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά την ημέρα και
ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται
μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλλου). Η προθεσμία για την παραλαβή
των
προσφορών
που
αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού
δηλαδή
την

02/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
14.00. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα
στο Δημοτικό Κατάστημα, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της
εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ.
μέχρι το πέρας της διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση του έντυπου της υπηρεσίας (Τιμολόγιο Προσφοράς)
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.marathon.gr ή από
το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή
από τον πίνακα ανακοινώσεων ή
από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104, Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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στα πεταχτά
ΕΒΕΑ: ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ
ΜΗΤΡΩΟ – ΓΕΜΗ

Εως 3/9 οι ανέπαφες
συναλλαγές με κάρτα

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Το ΕΒΕΑ λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη στην υγεία
και την προστασία των Μελών του. Συνεπώς, μπορείτε
να εξυπηρετήστε αποκλειστικά ηλεκτρονικά αποστέλλοντας email στις αντίστοιχες διευθύνσεις με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αίτημά
σας, ανάλογα τον τομέα που απευθύνεστε.

Έως 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το όριο των 50
ευρώ για τις ανέπαφες συναλλαγές. Σε συνέχεια της
από 26 Μαρτίου 2020 Ανακοίνωσης της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών, οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ θα διατηρήσουν έως την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 το
όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών
χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ.

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

ΤτΕ: Πρωτογενές ταμειακό
έλλειμμα 2,6 δις €
Έλλειμμα 6,014 δισ. ευρώ εμφάνισε σε ταμειακή βάση
ο Προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου
2020, έναντι ελλείμματος 1,138 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η επιδείνωση οφείλεται στα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κοροναιού, καθώς μόνον τον Απρίλιο το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΤτΕ εκτινάχθηκε στα 2,5 δισ. ευρώ.

Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο “Υπατία”
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Υπατία” πραγματοποίησε
την Γενική Εκλογική του Συνέλευση (17.5.20) από την
οποία προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω.
Πρόεδρος
: Αμοργιανού Ιφιγένεια
Αντιπρόεδρος : Γουλιέλμου Άννα
Γραμματέας : Λαμπρινός-Βλάττας Ευστράτιος
Ταμίας
: Λαμπρινού Σοφία
Έφορος
: Παπαδοπούλου Αγγελική

H ΛΥΣΗ του σταυρολέξου,
από τη σελίδα 17

Οδηγός επανεκκίνησης
για τη μαζική εστίαση από
ΕΦΕΤ, ΣΕΒΤ και ΕΠΟΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες
σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις.
Πληροφορίες κ. Γιώργο 6949095440, 6934555559
Eλληνίδα συνταξιούχος, ΖΗΤΑΕΙ κυρία ως εσωτερική, για βοήθεια - δεν υπάρχουν οικιακά ζώα- και
παρέχεται δικό της δωμάτιο.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6945414425, ή
2108952269. Περιοχή Βούλας.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόΤον «Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση»
εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
(Ε.Φ.Ε.Τ.) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών
Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) και την Ελληνική
Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης
(ΕΠ.Ο.ΕΣ), ενόψει της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης.
Σκοπός του οδηγού είναι η παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών προσαρμογής στο πλαίσιο της νέας
πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο
COVID-19.
Οι οδηγίες βασίζονται στην ανάλυση του προφίλ επικινδυνότητας του ιού για τους χώρους εστίασης και
στις βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές αποτυπώνονται
σε διεθνείς και εθνικές συστάσεις.
Το Οδηγό μπορείτε να κατεβάσετε από το ιντερνετ:
https://www.efet.gr/files/pdf/other/odigos-epan-estiasis.pdf

Επεκτείνεται και το Μάιο
η έκπτωση σε εμπρόθεσμες
καταβολλόμενες δόσεις οφειλών
Επεκτείνεται και τον μήνα Μάιο η έκπτωση 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία του Μαΐου 2020, όπως προβλέπει
τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή. H έκπτωση παρέχεται σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορονοϊού και
αφορά στις εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση με ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής
εντός του μηνός Μαΐου 2020. Εξαιρούνται από την έκπτωση 25% οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους
φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς
και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών
ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.

ληση 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, κάτοχος
αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική
για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν
κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ μεταλλική δεξαμενή πετρελαίου μέγεθος 1Χ1Χ2 σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 210 8955.763 ώρες 13:00 έως 15:00
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα
Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου.
Πληροφορίες 6946019849.

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

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

Πότε μπορείς να δώσεις αίμα;
ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΑΙΜΑ ΕΑΝ:
l Είσαι από 18-65 ετών.
l Ζυγίζεις πάνω από 50 κιλά.
l Εάν είσαι υγιής κι ελεύθερος συμπτωμάτων, ακόμα
κι από απλό κρυολόγημα, και δεν λαμβάνεις κάποιο
αντιβιοτικό τις τελευταίες 7 ημέρες.
l Εάν δεν έχεις κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας
(καρδιοπάθεια, καρκίνο, αιμορραγική διαταραχή, επιληψία, ηπατίτιδα κτλ).
l Εάν δεν έχεις κάνει κάποιο μεγάλο χειρουργείο τους τελευταίους έξι μήνες.
l Εάν δεν έχεις κάνει κάποιο tattoo ή piercing τους τελευταίους έξι μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 2132077122-6484 καθημερινές πρωί
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

― Μπορείς να δίνεις αίμα κάθε τρεις μήνες.
Η προσεκτική και ειλικρινής συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διασφαλίζει όχι μόνο τον μελλοντικό
αποδέκτη του αίματος, αλλά και τον ίδιο τον αιμοδότη.
Η ποσότητα του αίματος που δίνεις είναι περίπου
450ml. Ο όγκος του αίματος (πλάσμα) αναπληρώνεται μέσα σε 24 ώρες, τα ερυθρά στις επόμενες 3-4
ημέρες κι ο σίδηρος μέσα σε 6-8 εβδομάδες.
Η διάρκεια της αιμοδοσίας κρατάει συνολικά 2030 λεπτά μαζί με την συμπλήρωση του ερωτηματο-

λογίου και την ιατρική εξέταση, η ίδια η αιμοδότηση
κρατάει περίπου 10 λεπτά.
Το αίμα που δίνεις διατηρείται 35 ή 42 ημέρες κι
ελέγχεται για ηπατίτιδα Β και C, για HIV και σύφιλη
(σε περίπτωση θετικών ή αμφίβολων αποτελεσμάτων, ενημερώνεσαι εμπιστευτικά για επανέλεγχο
μέσω ταχυδρομείου ή στο νούμερο του τηλεφώνου
που έχεις αφήσει για επικοινωνία).
Για κάθε αιμοδοσία χρησιμοποιούνται
αποστειρωμένα υλικά μιας χρήσης.
Προσφέροντας μία μονάδα αίματος μπορείς να σώσεις τρεις ζωές.
Έρευνες έχουν δείξει ότι το 75% του πληθυσμού μπορεί κάποια στιγμή της ζωής του
να χρειαστεί αίμα, ενώ μόνο το 1,5% του
πληθυσμού είναι αιμοδότες.
Οι συστηματικοί εθελοντές αιμοδότες
αποτελούν ασφαλέστερη πηγή αίματος από τους
δότες αντικατάστασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: στο ιστορικό αιμοδότη είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ.
ΠΡΙΝ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:
― Να έχεις κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ.
― Να έχεις φάει ένα ελαφρύ πρωινό (πρωινή αιμοδοσία) ή ένα ελαφρύ γεύμα 3 ώρες πριν την αιμοδοσία (μεσημεριανή αιμοδοσία).
― Να πίνεις πολλά υγρά (όχι αλκοολούχα) πριν και
μετά την αιμοδότηση σου.

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Iσχυρό ανοσοποιητικό σύστημα προϋποθέτει υγιές ήπαρ
Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ότι το ήπαρ (συ
κώτι) κάνει πολλά για να μας κρατήσει υγιείς κάθε μέρα,
αλλά αυτό το εξαιρετικό όργανο εκτελεί περίπου 500 ζω
τικές λειτουργίες συνεχώς! Παρόλο, που ίσως να θεω
ρείτε δεδομένα τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τις ορμόνες
ή την ικανότητα του σώματός σας να μετατρέπει βκα
ροτένιο σε βιταμίνη Α, δεν γνωρίζετε ότι το ήπαρ είναι
η αιτία για όλα αυτά  και θα πρέπει να είστε ευγνώμο
νες! Χωρίς αυτό, δεν θα επιβιώνατε.

έναντι των ιών του έρπητα όπως του απλού έρπητα, του
ιού EpsteinBarr και του ιού της ανεμοβλογιάς (VZV)
καθώς και για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων
και την πρόληψη της εμφάνισης όγκων.

Καταναλώνετε νερό
Είναι γνωστό ότι το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή.
Στην πραγματικότητα, αποτελεί περίπου το 60% του αν
θρώπινου σώματος. Όσον αφορά τον ρόλο του ήπατος
στην ανοσία, το νερό παίζει σημαντικό ρόλο. Βοηθά
στην κατασκευή ισχυρότερων αντισωμάτων στην περί
πτωση της έμφυτης ανοσίας καθώς οι φυσικοί μηχανι
σμοί αντιμετώπισης λειτουργούν αποτελεσματικότερα
όταν το σώμα μας είναι καλά ενυδατωμένο.

Εάν και όλοι γνωρίζουμε ότι το ήπαρ διαδραματίζει ση
μαντικό ρόλο στην αποτοξίνωση, το ίδιο όργανο παίζει
επίσης ρόλο στην ευεξία πολλών άλλων συστημάτων
του σώματος. Για την εποχική ευεξία, για παράδειγμα,
το ήπαρ έχει την ίδια ευθύνη όσο άλλα μέρη του ανο
σοποιητικού συστήματος!
Ποιος ο ρόλος του ήπατος στην υγεία του ανοσοποι
ητικού;
Το ήπαρ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση
της υγείας μας, υποστηρίζοντας το ανοσοποιητικό σύ
στημα, το οποίο αποτελείται από μια πολύπλοκη σειρά
άμυνας.
Η έμφυτη ανοσία είναι το ήμισυ της εξίσωσης. Περι
λαμβάνει μια μη ειδική αμυντική στρατηγική που βοηθά
τον οργανισμό μέσα από ένα σύνολο προστατευτικών
ενεργειών. Βλέννα, δάκρυα, σάλιο, θερμοκρασία σώμα
τος, PH του αίματος, αναπνοή, απέκκριση αποβλήτων
μέσω της πέψης  όλα είναι φυσικές προστατευτικές
ενέργειες του οργανισμού που παίζουν ρόλο στην
άμυνα του.
Το άλλο μισό είναι προσαρμοστική ανοσία. Η προσαρ
μοστική ανοσία είναι μια πολύ εξειδικευμένη και συγ
κεκριμένη στρατηγική άμυνας. Είναι εν μέρει ένα
παιχνίδι μνήμης και εν μέρει μια έξυπνη «μεταμφίεση»
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κύτταρά μας για
να εξαπατήσουν τον αντίπαλο και να τον «νικήσουν».
Ο ρόλος του ήπατος στην έμφυτη ανοσία:
Τα τριχοειδή κανάλια αίματος και τα τοιχώματα του
ήπατος περιέχουν κύτταρα που ονομάζονται κύτταρα
Kupffer. Αυτά τα κύτταρα διασπούν τα χρησιμοποιημένα
ερυθρά αιμοσφαίρια, έτσι ώστε τα νέα να μπορούν να
παρέχουν οξυγόνο στους ιστούς μας. Λειτουργούν δη
λαδή σαν οι σπουδαιότεροι «καθαριστές» του αίματος.
Το ήπαρ παράγει κύτταρα ΝΚ (φυσικά κύτταρα «φονιά
δες») που είναι υπεύθυνα για τη φυσική ανοσία, προ
καλούν απόπτωση (κυτταρικός θάνατος) σε κύτταρα
που έχουν ξεπεράσει τη λειτουργία τους και βοηθούν
στην καταπολέμηση των λοιμώξεων του σώματος.
Αυτός είναι ο λόγος που τα ΝΚ κύτταρα θεωρούνται ση
μαντικά για την προστασία του ανθρώπινου σώματος

τερο θα θελήσετε να το φροντίσετε καλύτερα. Πώς μπο
ρεί να γίνει αυτό; Η ενεργός συμμετοχή στην υγεία του
ήπατος ξεκινά με την υποστήριξη του ήπατος σε καθη
μερινή βάση.

Ο ρόλος του ήπατος στην προσαρμοστική ανοσία:
Το ήπαρ παράγει κύτταρα, τα Τλεμφοκύτταρα ή Τκύτ
ταρα και τα Β κύτταρα που αναγνωρίζουν συγκεκριμένα
«μη ειδικά» αντιγόνα, που είναι εισβολείς στον ανθρώ
πινο οργανισμό. Από την στιγμή που τα εντοπίσουν,
αφενός μεν προσπαθούν να τα εξαλείψουν σε μέγιστο
βαθμό, αφετέρου αφήνουν μια μόνιμη κληρονομιά των
αντιγόνων που αντιμετωπίζουν, υπό την μορφή των κυτ
τάρων μνήμης. Καθ’ όλη την διάρκεια ζωής ενός ανθρώ
που τα κύτταρα μνήμης θα «θυμούνται» κάθε
συγκεκριμένο αντιγόνο που αντιμετώπισαν και είναι σε
θέση να εξαπολύσουν μια ισχυρή και ταχεία απάντηση
αν το παθογόνο αυτό εμφανιστεί ξανά.
Όσο περισσότερα μαθαίνετε για το ήπαρ και την αφο
σίωσή του στην υγεία του οργανισμού, τόσο περισσό

Φροντίστε να εντάξετε τα λαχανικά και τα χόρτα στη
διατροφή σας καθημερινά
Το λάχανο, το μπρόκολο, το σπανάκι, ο μαϊντανός, τα αγ
γούρια (με άθικτο δέρμα πλούσιο σε διοξείδιο του πυ
ριτίου) περιέχουν σε αφθονία βιταμίνες C και A,
μέταλλα όπως το κάλιο και το σίδηρο, καθώς και αντιο
ξειδωτικά.
Υπάρχουν και ειδικά σκευάσματα που βοηθούν στην
ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και την
προστασία της ηπατικής λειτουργίας
Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας, προτείνονται πολλά
σκευάσματα για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστή
ματος και την ενίσχυση της ηπατικής λειτουργίας.
Μανώλης Συμβουλάκης

Γαστρεντερολόγος και Δ/ντής Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

“Mαζί” απέναντι στην πανδημία
«Μαζί απέναντι στην πανδημία» και
των πρωτοβουλιών της για την υποστήριξη των ατόμων που ζούνε με
χρόνιες παθήσεις, η Ένωση Ασθενών
Ελλάδας έχει δημιουργήσει 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
- 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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Λειτουργία αθλητικών
εγκαταστάσεων κατ’ εξαίρεση
για τους υποψηφίους
πανελλήνων εξετάσεων
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών
και Μεταφορών από τις 18 Μαΐου 2020 έως και τις 24
Μαΐου 2020 επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση λειτουργία
αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ρυθμίζονται αναλυτικά τα είδη των αθλητικών εγκαταστάσεων που επιτρέπεται να λειτουργούν, οι δικαιούχοι
χρήσης αλλά και ο επιτρεπόμενος αριθμός αθλούμενων.
Η χρήση των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται από τους υποψήφιους των Πανελληνίων Εξετάσεων και τους αθλητές άνω των 13 ετών
για την κάλυψη αναγκών προπόνησης.

ΕΒΔΟΜΗ

Ξαναχτυπάει η καρδιά του ελληνικού
αθλητισμού, χωρίς βιασύνες
Ο αθλητισμός κάνει τα πρώτα, μετά
κορονοϊό δειλά βήματα από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Ερωτηθείς ο Βουλιαγμενιώτης και ο ίδιος παλιός
αθλητής, Γεν. Γραμματέας αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς για την
κατάσταση, ερωτηθείς έκανε την
παρακάτω δήλωση, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί διαφαίνεται
ότι ο κορονοΐός έχει μεγάλο δρόμο
ακόμη...
«Τις τελευταίες μέρες αρχίζει σιγά
σιγά να ξαναχτυπάει η καρδιά του
ελληνικού αθλητισμού μετά μια απόλυτη παύση 45 ημερών. Εννοώ βέβαια
τον
αθλητισμό
σε
οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και όχι την ατομική άθληση που
είναι μια καλή συνήθεια την οποία
αποκτήσαμε και ελπίζω να διατηρήσουμε.
Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα υπάρξει ένα γενικότερο άνοιγμα των
αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητές. Αυτό θα γίνει με νέες συνθήκες
και νέες συνήθειες. Κάποια νέα
πράγματα, λοιπόν, που θα μπουν
στην αθλητική μας ζωή:
Προαγωνιστικός έλεγχος: Ο κορωνοϊός δεν επηρεάζει μόνο τους
πνεύμονες. Επηρεάζει και άλλα όργανα όπως η καρδιά, η οποία σε
έναν αθλητή καταπονείται σημαντικά. Είναι σκόπιμο, λοιπόν, να παρθεί ένα πρόσφατο ιατρικό ιστορικό
προκειμένου να φανεί αν για κάποιον αθλητή υπάρχουν ενδείξεις
για περαιτέρω εξετάσεις πριν ξεκινήσει να προπονείται.
Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις
είναι το δεύτερο σημαντικό στοιχείο

που αλλάζει. Μία είσοδος, φυλασσόμενη για τις οργανωμένες δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις όπου
καταγράφονται οι εισερχόμενοι και
εξερχόμενοι για λόγους πιθανής
ιχνηλάτησης κρουσμάτων. Θα αφιερώνουμε, λοιπόν, ένα λεπτό στην είσοδο για να καταγράφουμε τα
στοιχεία μας.
Αποστασιοποίηση: Μπαίνουν περιορισμοί στη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων. Μέχρι 80 άτομα

συγχρόνως σε ένα ανοικτό γήπεδο
στίβου, μέχρι 15 άτομα σε ένα ανοικτό γήπεδο μπάσκετ. Στα κλειστά
γήπεδα και στις σάλες ένα άτομο
ανά 30 τ.μ. Λόγω ακριβώς αυτών
των περιορισμών στη χωρητικότητα,
σε εγκαταστάσεις που έχουν μεγάλη ζήτηση θα υπάρχει και χρονικός
περιορισμός
για
κάθε
αθλούμενο (έτσι και αλλιώς τώρα
στην αρχή μία ώρα προπόνηση είναι
υπεραρκετή).
Ολα αυτά τα νέα στοιχεία θα μας γίνουν βίωμα όχι μόνο για τις επόμενες εβδομάδες, αλλά για τους
επόμενους μήνες ίσως και χρόνο.

Και γι’ αυτό δεν χρειάζονται βιασύνες: από τη στιγμή που ξεκινάει πάλι
προπονήσεις ένας αθλητής, θέλει
τουλάχιστον ένα μήνα για να γίνουν
οι προσαρμογές, ώστε να μπορεί να
συμμετάσχει σε αγώνες. Οι οποίοι
βέβαια αγώνες θα συνηθίσουμε να
γίνονται χωρίς θεατές.
Σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία,
τα φώτα, ως συνήθως, πέφτουν
στην κορυφή της αθλητικής πυραμίδας, στον επαγγελματικό αθλητισμό
και στον πρωταθλητισμό. Πρέπει
όμως να φροντίσουμε και τη βάση.
Γι’ αυτό θα υπάρξει μέριμνα για τα
βασικά κύτταρα του ελληνικού
αθλητισμού, τα ερασιτεχνικά σωματεία για τα οποία υπήρχε και κατεύθυνση
από
τον
ίδιο
τον
πρωθυπουργό μετά σχετική εισήγηση. Να μεριμνήσουμε για τον
αθλητισμό της παραγωγής, τον
αθλητισμό που κάνουμε και όχι μόνο
που βλέπουμε. Και επειδή ακριβώς ο
πρωταθλητισμός και ο αθλητισμός
είναι συγκοινωνούντα δοχεία, αν
αδειάσει το ένα, θα στεγνώσει και
το άλλο…
Τέλος, μέσα σε αυτό το σκηνικό δεν
υπάρχει θέση για σωματειακές αντιπαραθέσεις. Ολοι είμαστε στην ίδια
ομάδα με αντίπαλο τον κορωνοϊό
και τις επιπτώσεις του. Ο αθλητισμός όπως στάθηκε όρθιος τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, θα
σταθεί όρθιος και στα χρόνια της
υγειονομικής κρίσης, γιατί μέσα από
τις δυσκολίες έχει αποκτήσει τα κατάλληλα αντισώματα»…
Νίκος Γεωργόπουλος
―――――
* Ο Γιώργος Μαυρωτάς είναι Γενικός
Γραμματέας Αθλητισμού.

Κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών ο Ναδάλ
Ο θρυλικός τενίστας κέρδισε στη σχετική ψηφοφορία τον Πάου Γκασόλ και
αναδείχθηκε από τους συμπατριώτες
του ως ο κορυφαίος αθλητής που
έβγαλε ποτέ η Ισπανία!
Στο μεγαλείο του Ράφαελ Ναδάλ υποκλίθηκαν οι Ισπανοί, με τον «Ματαντόρ» να ψηφίζεται από τους
συμπατριώτες του ως ο κορυφαίος
αθλητής όλων των εποχών στη χώρα
της Ιβηρικής χερσονήσου.
Ο Ράφα, που έχει γράψει τη δική του
ιστορία στο παγκόσμιο τένις, άφησε
πίσω του τον Πάου Γκασόλ και ανα-

δείχθηκε ως ο κορυφαίος αθλητής που
έβγαλε ποτέ η Ισπανία.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ψηφοφορία της Marca είχε διάφορα στάδια και
διεξήχθη μέσω συστήματος νοκ-άουτ.
Ο Ράφαελ Ναδάλ και ο Πάου Γκασόλ
ήταν οι δύο που έφτασαν στον τελικό,
με τον τενίστα να συγκεντρώνει το
82% των ψήφων(!), που ξεπέρασαν τις
84.000.
Ο Ράφα στον 1ο γύρο κέρδισε τον ραλίστα Κάρλος Σάινθ, στο δεύτερο γύρο
τον ποδηλάτη Αλμπέρτο Κοναντόρ,
ενώ στα ημιτελικά συγκέντρωσε το

83% των ψήφων έναντι 17% του
πρώην ποδηλάτη Μιγκέλ Ιντουραΐν.
Από την άλλη, ο Πάου Γκασόλ, για να
φθάσει στον τελικό, κέρδισε τους Ραούλ
και Αντρές Ινιέστα, και τον 6 φορές πρωταθλητή του MotoGP Μαρκ Μάρκεζ.
Nίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ
Στην «χαρτογράφηση» του επόμενου πρωταθλήματος από
το σημείο που διακόπηκε… εσπευσμένα αυτό της φετινής
περιόδου, λόγω της πανδημίας, το βασικό δεδομένο θα είναι
η αναμενόμενη περικοπή όλων των προϋπολογισμών, λόγω
της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας και της δυσκολίας
ροής εσόδων σε κάθε ΚΑΕ, αλλά και από τα κεντρικά έσοδα
του ΕΣΑΚΕ.
Αίνιγμα για τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου έχει δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός, εφόσον διαψευστεί πρόσφατο,
κροατικό δημοσίευμα που ανέφερε πλήρη αποχώρηση του
ιδιοκτήτη, Δ. Γιαννακόπουλου. Στην ΚΑΕ αναμένεται περικοπή του προϋπολογισμού που θα κυμανθεί σε ύψος 25%35%, ενώ στην ίδια κατεύθυνση, με διαφορετικά ποσοστά και
αναλόγως με τις δυνατότητες των ιδιοκτητών τους, θα κινηθούν ακόμα έξι ΚΑΕ που συγκροτούν τον σταθερό «κορμό»
του επαγγελματικού πρωταθλήματος (ΑΕΚ, Προμηθέας, Περιστέρι, Ηρακλής, Λαύριο, Ρέθυμνο).
«Αναποδογυρίζοντας» τη βαθμολογία, το μέλλον του Αρη
και του ΠΑΟΚ είναι το ζοφερότερο στην τελευταία δεκαετία.
Οι δύο ιστορικές ομάδες της Θεσσαλονίκης είχαν καθηλωθεί
στον βαθμολογικό «πυθμένα», ήταν τα πρώτα φαβορί για να
υποβιβαστούν «αγκαλιασμένοι» και η έξαρση της πανδημίας,
ήταν σωτήρια γι’ αυτούς, καθώς θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάλι στην Βasket League. Με διοικήσεις Πρωτοδικείου, αλλά και δυσθεώρητα χρέη προηγούμενων ετών (4,5
εκατ. ο Αρης, 2,5 εκατ. ο ΠΑΟΚ), φαντάζει, πλέον, ανέφικτη
η συνέχιση της «ζωής» και των δύο στο επαγγελματικό μπάσκετ, μεταξύ «φθοράς και αφθαρσίας». Υφίστανται οι απαγορεύσεις μεταγραφών από τη FIBA, ενώ ακόμα και οι
«έρανοι» των πολυάριθμων φιλάθλων, πέρυσι, ήταν αναποτελεσματικοί.

Πρέμιερ Λιγκ:
προς νέα αναβολή της επανέναρξης
Eξη νέα κρούσματα κορονοϊού
Τα έξι θετικά δείγματα μεταξύ ποδοσφαιριστών και μελών
προπονητικών επιτελείων, καθώς και οι αμφιβολίες για τη
βέλτιστη πρακτική προστασίας των παικτών από τον κορωνοϊό, φαίνεται να αναβάλλουν ξανά την επανέναρξη της
Πρέμιερ Λιγκ, τουλάχιστον κατά μία εβδομάδα.
Το σχέδιο των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας της Αγγλίας
για επιστροφή στη δράση στις 12 Ιουνίου δέχθηκε νέο
πλήγμα προχθές, όταν ανακοινώθηκε πως από τα 748 δείγματα από τις 19 ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ (η Νόριτς πέρασε
από έλεγχο μία ημέρα αργότερα), τα έξι ήταν θετικά στον
κορωνοϊό. Έγινε γνωστό ότι πρόκειται για τον βοηθό προπονητή της Μπέρνλι, έναν ποδοσφαιριστή και δύο μέλη του
προπονητικού τιμ της Γουότφορντ, και άλλα δύο αγνώστου
ακόμη προελεύσεως.
Οι αγγλικοί σύλλογοι ξεκίνησαν από προχθές τις προπονήσεις χωρίς επαφή των παικτών μεταξύ τους, με τις Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μπαίνουν χθες κι
εκείνες στα προπονητήρια. Οχι όμως και η Γουότφορντ.
Πριν ακόμη γίνουν γνωστά τα περιστατικά κορωνοϊού στον
σύλλογο της νοτιοανατολικής Αγγλίας, ο αρχηγός της ομάδας Τρόι Ντίνι είχε δηλώσει: «Εγώ δεν επιστρέφω ακόμα.
Δεν θέλω να το φέρω αυτό στο σπίτι μου. Ο γιος μου είναι 5
μηνών κι έχει δυσκολίες στην αναπνοή». Τη στάση του αρχηγού τους ακολούθησαν κι άλλοι παίκτες της Γουότφορντ.

Μπορεί ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος,
να μην έχει μιλήσει για αναδιάρθρωση του επόμενου πρωταθλήματος και συμμετοχή 16 ομάδων (θα προαχθούν δύο ομάδες από την Α2 κατηγορία), αλλά είναι αναγκασμένος να την
κάνει ή να τη ζητήσει από την ΕΟΚ.
Στο σχέδιο επανεκκίνησης της «λίγκας» γίνεται λόγος για
«υγιές πρωτάθλημα με τη συμμετοχή 14, ακόμη και 12 ομάδων. Θα κριθεί από το πόσες ικανοποιούν τα αυστηρά κριτήρια που θα θεσπιστούν στην εσωτερική διαδικασία του
ΕΣΑΚΕ αλλά και σε συνεργασία με την πολιτεία για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού».
Είναι εξαιρετικά αμφίβολο πόσες ΚΑΕ θα είναι επαρκείς στην
αυστηροποίηση των οικονομικών κριτηρίων (αύξηση εγγυητικής επιστολής, κατατεθειμένο πλάνο εσόδων και προϋπολογισμού) και ενδεχομένως, μετά… βίας, ο αριθμός να
φτάσει στις 10, «συρρικνώνοντας» μεν το «προϊόν» του πρωταθλήματος, αλλά κάνοντας σαφή επανεκκίνηση με όσες
ομάδες έχουν φερεγγυότητα και πραγματικά μπορούν να
έχουν καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες… Γιατί, σε οποιαδήποτε άλλο χώρο επιχειρηματικότητας, διάτρητες Α.Ε. θα
είχαν αποβληθεί προ πολλού…
Ο Πανιώνιος βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης και το μέλλον του είναι άκρως αβέβαιο, ενώ ανεπίσημες συζητήσεις
πώλησης γίνονται έντονα και στον Ιωνικό. Οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας στον τουρισμό θα κρίνουν και την
προοπτική του Κολοσσού στη Ρόδο και ενώ υπάρχει μεγάλο
υπόλοιπο διακανονισμού στον Χολαργό για την εξόφληση
εξαγοράς του ΑΦΜ.

Σούπερ Λιγκ 1:
Σέντρα στις 6-7 Ιουνίου
Το διήμερο 6-7 Ιουνίου αποφάσισε η Σούπερ Λιγκ 1 να είναι
η ημερομηνία έναρξης των πλέι οφ και των πλέι άουτ. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα στο διοικητικό συμβούλιο το όποιο
διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης. Οπως ανακοινώθηκε, θα αποσταλεί σχετικό αίτημα προς έγκριση από τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς. Η απόφαση για την επανεκκίνηση του
πρωταθλήματος ήταν το επόμενο βήμα της κυβερνητικής
απόφασης με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα του συνεταιρισμού για να επιτραπούν οι «ομαδικές προπονήσεις».
Κατά τη συζήτηση, ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης Γιώργος Μποροβήλος είπε ότι πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα το συντομότερο δυνατόν και πρόσθεσε: «Εχουμε
πάρει αναλυτικές οδηγίες από τους καθ’ ύλην αρμοδίους. Το
πρώτο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το συντομότερο
δυνατόν να αρχίσουμε».

Συνεκδίκαση για τις προσφυγές
Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ
Το CAS, με έγγραφη ενημέρωσή του, έκανε γνωστό στον
Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ ότι θα υπάρξει συνεκδίκαση των
προσφυγών, που έχουν κάνει το προηγούμενο διάστημα οι
δυο ΠΑΕ με αφορμή τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστικών αρχών για την υπόθεση της πολυιδιοκτησίας μεταξύ
ΠΑΟΚ και Ξάνθης.
Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο CAS ζητώντας να υποβιβαστούν ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη, ενώ οι Θεσσαλονικείς για να καταπέσει η ποινή αφαίρεσης βαθμών που
τους επέβαλε το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο της ΕΠΟ.
Πλέον, το ανώτατο ευρωπαϊκό αθλητικό δικαστήριο ενημέρωσε τις εμπλεκόμενες ΠΑΕ πως οι υποθέσεις τους θα συνεκδικαστούν, μία εξέλιξη που θεωρείται θετική για την
πλευρά των ερυθρόλευκων.

Οι ομάδες ενημερώθηκαν πως θα έχουν δικαίωμα για πέντε
αλλαγές σε κάθε αγώνα σύμφωνα με την εγκύκλιο του IFAB
και ότι οι προπονητές θα μπορούν να καταρτίζουν αποστολές
των 20 ποδοσφαιριστών αντί των 18, ενώ η Σούπερ Λιγκ 1
επικύρωσε τη βαθμολογία για τις θέσεις 7-14, κατά πλειοψηφία.
Η Ξάνθη κατέθεσε αίτημα να τις επιστραφούν πέντε βαθμοί
(από τους συνολικά 12 που της αφαιρέθηκαν με απόφαση της
Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ), λόγω της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, για παράβαση του νόμου για τη μετοχική
σύνθεση των ΑΑΕ. Η εισήγηση του νομικού συμβούλου του
συνεταιρισμού Γ. Οικονομάκη ήταν αρνητική: «Η απόφαση
του Διοικητικού Εφετείου είναι απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, εκδόθηκε μετά την απόφαση του πρωτοβάθμιου της
Λίγκας. Εκδόθηκε, ωστόσο, πριν την απόφαση της Επιτροπής
Εφέσεων, η οποία έλαβε υπόψη της την εν λόγω απόφαση,
επειδή η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου “αναφέρει
ρητώς ότι χορηγεί αναστολή στην απόφαση της ΕΕΑ για
αναστολή πιστοποιητικού. Και το κάνει γιατί διαβλέπει ότι
διατρέχετε τον κίνδυνο να μην μπορέσετε να παίξετε στα
πλέι άουτ. Αυτό χαρακτηρίζεται αδιόρθωτη βλάβη και προβλέπει όχι την αφαίρεση βαθμών. Εάν στη συνέχεια υπάρξει
δικαστική ή πειθαρχική απόφαση, τότε ναι θα πρέπει να επιστραφούν οι βαθμοί».
Από την πλευρά της Ξάνθης, ο κ. Στράτος τόνισε πως η απόφαση για την αφαίρεση των βαθμών είναι σε συνέχεια της
αφαίρεσης πιστοποιητικού και ότι όλες οι αποφάσεις πρέπει
να είναι σύμφωνες με τους νόμους του κράτους.
Τελικά διεξήχθη ονομαστική ψηφοφορία, το αποτέλεσμα της
οποίας ήταν να απορριφθεί το αίτημα της Ξάνθης, κάτι που
σημαίνει ότι θα ξεκινήσει τα πλέι άουτ με 18 βαθμούς, αφού
τις αφαιρέθηκαν συνολικά 12 (για πολυϊδιοκτήσια και κακή
μετοχική σύνθεση).
Συζήτηση έγινε και για τα οικονομικά θέματα με αφορμή επιστολή του Βόλου που πρότεινε να ζητήσει η Λίγκα ενίσχυση
από το κράτος. Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού Γιάννης
Αλαφούζος ζήτησε από τη Λίγκα να αιτηθεί διευκολύνσεις
από το κράτος, όπως για παράδειγμα δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους, τονίζοντας ότι πρέπει να σταλεί ένα σαφές
πλέγμα προτάσεων.
Για μείωση της φορολογίας έκαναν λόγο ο Φώτης Κωστούλας (Παναιτωλικός) και ο Ηλίας Πουρσανίδης (ΟΦΗ), ο
οποίος τόνισε πως θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις φοροελαφρύνσεις και τα συμβόλαια των προπονητών. Ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΛ, Αλ. Κούγιας, είπε: «Συζητάμε χωρίς να
λύνουμε ένα θέμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί συζητάμε;
Ποια είναι η πρόοδος; Ο κ. Λυσάνδρου παραγοντίζει ως πρόεδρος της Λίγκας. Δεν έχουμε κανένα κύρος ως SL1. Αφήνουμε τους παράγοντες της ΕΠΟ να αλωνίζουν. Αδειάσαμε
τα γήπεδα, μας δέρνουν οι οργανωμένοι οπαδοί μας. Τι είμαστε εδώ, ακαδημία στελεχών;».
Τη θέση του αναπληρωτή προέδρου, που έμεινε κενή λόγω
της παραίτησης του Χρ. Δάρα (Πανιώνιος) κατέλαβε η αντιπρόεδρος του Ατρομήτου, Κ. Κοξένογλου.
Η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου της Σούπερ
Λιγκ 1 έχει ως εξής (26 αγ.): Πλέι οφ: Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ
52, AEK 51, ΠΑΟ 44, ΟΦΗ 34, Αρης 34. Πλέι άουτ: Ατρόμητος
32, ΑΕΛ 30, Αστέρας 30, Λαμία 27, Βόλος 27, Ξάνθη 18, Παναιτωλικός 17, Πανιώνιος 11.
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“Πράσινο φως» για τον κυκλικό
κόμβο Πίνδου και Αγ. Νεκταρίου
Γέρακας
Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση ενός
ακόμη μεγάλου έργου, που θα αναβαθμίζει την
οδική ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών, «άναψε» ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος, υπογράφοντας την έναρξη της
δημόσιας διαβούλευσης για τον νέο κυκλικό
οδικό κόμβο στη συμβολή των οδών Πίνδου και
Αγίου Νεκταρίου, στον Γέρακα.
Η διαβούλευση θα έχει διάρκεια 20 ημερών και
αμέσως μετά θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για
την δημοπράτηση του έργου, το οποίο έχει μελετηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Παλλήνης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).
Το έργο θα διασφαλίσει την οδική ασφάλεια σε
ένα πολύ κρίσιμο κυκλοφοριακά, σημείο της
πόλης και θα αναβαθμίσει την αισθητική εικόνα
της ευρύτερης περιοχής.
Ο νέος κυκλικός κόμβος Πίνδου και Αγ. Νεκταρίου εντάσσεται στο πλαίσιο κατασκευής έξι κυκλικών κόμβων στον Γέρακα, τους οποίους έχει
μελετήσει ο Δήμος Παλλήνης.
Προηγήθηκε η παράδοση του κόμβου Έβρου και

Τρικάλων, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε λειτουργία
ενώ στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν οι
διαδικασίες για την υλοποίηση τεσσάρων κόμβων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (στις
συμβολές της με τις οδούς Αιτωλίας, Χίου, Δερ-

βενακίων και στην πλατεία Μακεδονίας), ολοκληρώνοντας τον προγραμματισμό για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση και την οδική ασφάλεια της
πόλης.
www.pallini.gr

Ενισχύθηκε ο στόλος της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Τελετή παράδοσης παραλαβής 35 πυροσβεστικών οχημάτων, πραγματοποιήθηκε παρουσία
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδη, του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Β. Παπαγεωργίου,
του του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Σ. Κολοκούρη και του Περιφερειάρχη Γ.
Πατούλη.
Το συνολικό κόστος των οχημάτων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5 εκατομμυρίων
ευρώ και η χρηματοδότησή τους εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ»
2014-2020 και αφορά στο έργο «Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών
καταστροφών στην Περιφέρεια Αττικής».
Τόσο ο Υπουργός Μ. Χρυσοχοΐδης, όσο και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σ. Κολοκούρης ευχαρίστησαν θερμά τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και τα στελέχη της Περιφέρειας τα οποία συνέβαλλαν στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την παράδοση των
οχημάτων. Όπως επισήμαναν ο στόλος που παραλαμβάνουν θα συμβάλει έμπρακτα στην
καλύτερη προστασία των πολιτών και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των έντονων
καιρικών φαινομένων. Στη συνέχεια παρέδωσαν τιμητικές πλακέτες στον Γ. Πατούλη εκφράζοντας έτσι τις ευχαριστίες τους στην Περιφέρεια.
Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Ενισχύουμε το στόλο της πυροσβεστικής με κεντρικό στόχο μας την προστασία των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος και την αποτελεσματικότερη πρόληψη των πυρκαγιών.
Για την Περιφέρεια Αττικής η καλύτερη θωράκιση των συστημάτων πρόληψης αποτελεί

ύψιστη προτεραιότητα. Τα 35 οχήματα διαφόρων τύπων που χρηματοδοτήθηκαν από το
ΠΕΠ Αττικής και παραδόθηκαν σήμερα στην Πυροσβεστική αποτελούν την έμπρακτη απόδειξη. Το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Αττικής συνεπής στην προσπάθεια ενίσχυσης
των σωμάτων ασφαλείας θα είναι έτοιμη να αποδώσει ανάλογο εξοπλισμό οχημάτων και
στην Ελληνική Αστυνομία».
Το οχήματα που παραδόθηκαν είναι τριών τύπων και συγκεκριμένα:
Είκοσι ένα Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα ελαφρού τύπου (4Χ4) χωρητικότητας 500
λίτρων νερού με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα.
Δώδεκα Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα (4Χ4) χωρητικότητας 4.000 λίτρων νερού.
Δύο Ειδικά Βραχιονοφόρα πυροσβεστικά οχήματα ωφέλιμου ύψους 20 μέτρων.

