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H Aλωση
της Πόλης

γράφει ο 
Αναστάσιος Αγγ. Στέφος*

Σήμερα Παρασκευή (29 Μαΐου) συμπληρώνονται

567 χρόνια από την αποφράδα ημέρα της άλω-

σης της Κωνσταντινουπόλεως (29 Μαΐου 1453),

ένα ιστορικό γεγονός παγκόσμιας σημασίας, που

αποτελεί, συγχρόνως, ένα μύθο και ένα μεγάλο

καϋμό του Ελληνισμού. 

Η οδυνηρή αγγελία ότι η Πόλις ἑάλω συνδέεται

άρρηκτα με τη θαυμαστή μορφή του περιώνυμου

υπερασπιστή της Βασιλεύουσας Κωνσταντίνου

ΙΑ΄ Παλαιολόγου, με την υπερήφανη στάση του,

στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τον

Μωάμεθ, και τη θαρραλέα απάντηση του Χρέους

και της Θυσίας. Ο τελευταίος βυζαντινός αυτο-

κράτορας πέρασε στα τραγούδια του λαού μας,

στις λαϊκές παραδόσεις και στους θρύλους, θρή-

νος και προσδοκία για τον Ελληνισμό.
Συνέχεια στη σελ. 2

Eπέκταση δικτύου

φυσικού αερίου

στην  Αν. Αττική
σελίδα 7

Πολυμηχάνημα παρέλαβε

ο Δήμος Κρωπίας
σελίδα 6

O ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ

για την επέκταση της μαρίνας
σελίδα 17

Oριστική λύση στο προ-
σωπικό καθαριότητας
στα σχολεία
δίνει ο Υπ.
Εσ. Θεοδωρι-
κάκος

29 Μαΐου 1453

ΕΑΛΩ 
Η ΠΟΛΙΣ

“To χρονικό της 
καταστροφής μιας πόλης”

Σελίδα 8

γράφει ο Ιωάννης Προεστός

3

H μεγάλη

επένδυση και οι

δυσμενείς για το 

περιβάλλον  

επιπτώσεις, 

άγγιξαν τα 

αντανακλαστικά

των κατοίκων και

καλούν 

σε ενημέρωση

Σελίδα 12

“Γιατί λέμε ΟΧΙ στην
επέκταση της μαρίνας

της Βουλιαγμένης”

σελίδα 13
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου
σε Καλύβια και Κουβαρά Σελ. 6

“Δολιοφθορές” σε αρδευτικό σύ-
στημα της Βάρκιζας Σελ. 6

Σόλων ο Αθηναίος και η “σεισάχθεια”
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Εξ ΟμηροΠαιδεύσεως
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Επιχειρησιακό Πλαίσιο βιώσιμης
ανάπτυξης στην Αν. Αττική Σελ. 15

Α.Ε.Π. Μια απάτη της Στατιστικής  
Γιώργος Παπανικολάου Σελ. 16

Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε
κοινόχρηστους χώρους Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Η Άλωση της Πόλης

Συνέχεια από τη σελ. 1

Με βάση τα κείμενα των τεσσάρων σύγχρονων

ιστορικών της Αλώσεως (Δούκα, Φραντζή, Κριτό-

βουλου και Χαλκοκονδύλη) αλλά και τις παραδό-

σεις του ελληνικού λαού, ο ποιητής και

Ακαδημαϊκός Γεώργιος Δροσίνης συνθέτει τα επό-

μενα εθνικοθρησκευτικά ποιήματα, τα οποία περι-

λαμβάνονται στη συλλογή “Πύρινη Ρομφαία” -,

ονομασία από την πύρινη σπάθη του αγγέλου που

την παραδίνει σε ανώνυμο άνδρα: «Λάβε την ρομ-
φαίαν ταύτην και εκδίκησον τον λαόν Κυρίου».
Το πολύστιχο ποίημα Της Αγίας Θεοδοσίας αναφέ-

ρεται στα δρώμενα στην ολονύχτια ακολουθία, των

πιστών, στην εορτή της οσιομάρτυρος, χωρίς να

έχουν πληροφορηθεί την πτώση της πόλης, και τη

σφαγή τους από τους Οθωμανούς. Το δεκατετρά-

στιχο “Διπλή κρίση” αναφέρεται στη θριαμβευτική

είσοδο του Μωάμεθ στην κατακτημένη βασι-

λεύουσα και στην απόφασή του να θανατωθεί επί

τόπου ο Τούρκος που του προσκόμισε ως δώρο το

κεφάλι του Παλαιολόγου – θαυμασμός και μεγαλο-

ψυχία του νικητή απέναντι στο νικημένο (Πρβλ. το

ιστορικό αφήγημα του Μιχ. Μητσάκη «Το Φίλημα»). 

Η Αγία Τράπεζα αναφέρεται στο καράβι στο οποίο

οι Χριστιανοί φόρτωσαν την Αγία Τράπεζα της

Αγίας Σοφίας, λίγο πριν από την Άλωση· το καράβι,

όμως, χάθηκε, σε μεγάλο βάθος, ενώ η θάλασσα

προσέλαβε θαυματουργικές ιδιότητες. Η καταπον-

τισμένη, όμως, Αγία Τράπεζα θα ανεβεί πάλι στην

επιφάνεια, όταν η Πόλη ελευθερωθεί.

Στο ίδιο κλίμα κινείται και το δεκατετράστιχο ποί-

ημα “Πέντ’ αιώνες”, που αναπλάθει την παράδοση

για το μαρμαρωμένο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο,

τον οποίο Άγγελος Κυρίου διέσωσε από το θάνατο

και τον έκρυψε, κάτω από τη γη, σε μια σπηλιά. Ο

βασιλιάς ήταν γραφτό να ζωντανέψει, όταν θα ερ-

χόταν η πολυπόθητη ημέρα της Ανάστασης του Γέ-

νους, θα καταδίωκε τους Τούρκου από την Πόλη και

θα λειτουργούσε πάλι η Αγία Σοφία (Πρβλ. Ο μαρ-

μαρωμένος βασιλιάς).

Τέλος, στο μεγαλόπνοο ποίημα “Ο Δικέφα-

λος”, εμπνευσμένο από το δικέφαλο αετό, έμβλημα

της βασιλικής ισχύος των βυζαντινών αυτοκρατό-

ρων, ο Δροσίνης αξιοποιεί επιτυχώς τις λαϊκές πα-

ραδόσεις, οι οποίες αναφέρονται στη συμβολική

σημασία του. Ο “Δικέφαλος”, αν και έπεσε στα

χέρια του κατακτητή στην πόρτα της Αγιάς Σοφιάς,

εν τούτοις ανορθώθηκε και προστάτευσε το δου-

λωμένο γένος, σε όλη την περίοδο της οδυνηρής

Τουρκοκρατίας, στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο, ανα-

πτερώνοντας το ηθικό των σκλαβωμένων Ελλήνων

και συμβάλλοντας στην επανάσταση και στην απε-

λευθέρωση.

Ο Δροσίνης αξιοποιεί, με ιδιαίτερη ευαισθη-

σία, τις λαϊκές παραδόσεις και θρύλους, που συν-

δέονται και με τα γεγονότα της νεότερης ιστορίας.

――――
* Ο Αναστάσιος Αγγ. Στέφος, δ.φ. είναι Ειδικός Γραμματέας

της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων 

Οι επέτειοι 

δεν «εορτάζονται»

Οι επέτειοι δεν «εορτάζονται», ούτε για να «φου-

σκώνουμε» είτε από περηφάνεια, αν πρόκειται για

ένδοξο γεογνός, - είτε από πολυφαγία και πολυπο-

σία, γιατί έτσι το αισθανόμαστε καλύτερα – είτε να

μας πιάνει κατάθλιψη, αν πρόκειται για δυσάρεστο

γεγονός.

Οι επέτειοι υπάρχουν και καλώς υπάρχουν για να

θυμόμαστε και να παραδειγματιζόμαστε. Είτε προς

μίμηση αν είναι ένδοξο γεγονός και βάρος χρέους

προς τους ενδόξους προγόνους, να φανούμε αντά-

ξιοι – είτε ως παράδειγμα προς αποφυγήν και προ-

φύλαξη από παρόμοια, αν είναι αρνητικά και

ντροπιαστικά.

Τούτη  η επέτειος είναι για διδαχή αποφυγής και

προφύλαξης και για απότιση τιμής σ’ όσους ένδοξα

έπεσαν υπέρ πατρίδος και των ιδεωδών της.

Αλλά δεν αρκούν οι μεγάλες κουβέντες. Η άλωση

της  Κωνσταντινούπολης είναι το συμβολικό τυπικό

τέλος μιας πορείας ευθυνών και λαθών προς απο-

φυγήν. 500 χρόνια σχεδόν κράτησε η μεθοδική πο-

ρεία των Τούρκων. 

Ο εχθρός είναι ο ίδιος. Οι μέθοδοι είναι οι ίδιοι. Τα

λάθη μας είναι τα ίδια. Οι ηγέτες μας είναι υποδεέ-

στεροι των μετρίων ή ανικάνων πολλών αυτοκρατό-

ρων, στρατηγών και ιεραρχών. Τα προσωπικά

μικροσυμφέροντα (όσο μεγάλα κι αν είναι μπροστά

στο εθνικό συμφέρον) είναι αδιάφορα μπροστά σε

όποιο συμφέρον της πατρίδας μας και του λαού μας.

Τα «διεθνή» συμφέροντα – ευρωπαϊκά, αμερικα-

νικά... κινέζικα – είναι ανύπαρκτα αν δεν ταυτίζον-

ται και δεν εξυπηρετούν τα δικά μας, τα Ελληνικά.

Η πολιτική των «κοινών» δήθεν συφμερόντων, 

Η πολιτική της επαιτίας και των παρακαλετών δεν

έχουν πέραση.

Η πολιτική που επιβάλλεται σήμερα είναι «η πολι-
τική του Σαμψών», («αποθανέτω η ψυχή μου μετά

των αλλοφύλων»), στην ανάγκη. 

Είναι η πολιτική της αποφασιστικότητας. Η ξεκά-

θαρη. Το έχω ξαναγράψει, ελάχιστο αναγκαίο

δείγμα, αυτής της πολιτικής είναι η ξεκάθαρη έκ-

φραση αποφασιστικότητας από τη Βουλή των Ελ-

λήνων, ως ελάχιστη απάντηση στο casus belli της

τουρκικής Βουλής, ψήφισμα ξεκάθαρο χάριν της ει-

ρήνης αλλά και ευθύνης της διεθνούς κοινότητας

και των «συμμάχων και εταίρων» πως: «Κάθε παρα-
βίαση των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων,
χερσαία, εναέρια, θαλάσσια και υποθαλάσσια, μετά
από μια προειδοποίηση, θα πλήττεται».

Κώστας Βενετσάνος
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“Μένουμε σπίτι - Βλέπουμε Μέγαρο”

Τ
ο  Μέγαρο Μουσικής, μέσα από την ιστοσελίδα

του, συνεχίζει τις επιλεγμένες εκδηλώσεις του

Megaron Plus που αναμεταδίδονται σε συνερ-

γασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη.  

Στην ψηφιακή σκηνή του Μεγάρου, στο

megarononline.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 εν-

θουσίασαν και θέλατε να ξαναδείτε ή που δεν προλά-

βατε να δείτε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

West Side Story
Καμεράτα

Κυριακή 31 Μαΐου, 21:00

Το κοσμαγάπητο West Side Story του Λέοναρντ

Μπερνστάιν είναι μια συμπαραγωγή της Καμεράτας

με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Ελληνικό Φε-

στιβάλ, που άφησε άριστες εντυπώσεις σε όλους. 

Στη διεύθυνση ορχήστρας, ο Γιώργος Πέτρου, ο

οποίος σκηνοθέτησε την παράσταση από κοινού με

τον Αμερικανό Τζον Τοντ, σπεσιαλίστα του είδους. 

Συναυλία στον Ι.Ν. του Αγίου

Παντελεήμονος Αχαρνών
Τετάρτη 3 Ιουνίου, 21:00

Η συναυλία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεή-

μονος Αχαρνών διοργανώθηκε το 2010 από

το Μέγαρο σε συνεργασία με την Αρχιεπι-

σκοπή Αθηνών, με ερμηνευτή τον Γιώργο

Νταλάρα και τη συμμετοχή της Καμεράτας

(μαέστρος: Αλέξανδρος Μυράτ) καθώς και

χορωδιών βυζαντινής και δυτικής μουσικής.  

http://www.megaron.gr

http://www.megaron.gr

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

στη Μουσική Σκηνή “Χίλιες και δύο νύχτες”

Παρασκευές του Ιουνίου

«Όμορφες πενιές στις 1002 Νύχτες! »
Ο Δημήτρης Κρανίδας (μπουζούκι, φωνή), η Εύα

Ξένου (φωνή), ο Σωτήρης Παπατραγιάννης (μπαγλα-

μάς, φωνή) και η Αθηνά Λαμπίρη (κιθάρα, φωνή) με

επιλεγμένο ρεμπέτικο. 22:00 / €5

Σάββατα του Ιουνίου

Μανόλης Πάππος - Κώστας Δουμουλιάκας -

Ανατολή Μαργιόλα
Μανόλης Πάππος: μπουζούκι, τραγούδι

Κώστας Δουμουλιάκας: μπουζούκι, τραγούδι

Ανατολή Μαργιόλα: τραγούδι

Νίκος Γύρας: κιθάρα, τραγούδι

Μιχάλης Δάρμας: κόντρα μπάσο - 22:30 / €5

Δευτέρες του Ιουνίου

KOMPANÍA Live..!!
Η Κομπανία στη μουσική σκηνή  «1002 Νύχτες», τις

Δευτέρες του Ιουνίου!!

Τα παιδιά με τα μαύρα - κόκκινα,επιστρέφουν, με αγα-

πημένα αλλά και πιο σπάνια ρεμπέτικα και σμυρνέικα,

μέσα από το “up tempo” βλέμμα της KOMPANÍA!

www.kompania.gr

https://youtu.be/NNDg0gpUJJQ

https://youtu.be/fS9uOFVOhzA

Ιουλία Καραπατάκη: τραγούδι, Σωτήρης Παπατραγιάν-

νης: τραγούδι, Θοδωρής Πετρόπουλος: μπουζούκι

Τζίμης Γκίνης: ακορντεόν, Γιώργος Παπαδόπουλος:

κιθάρα, Μιχάλης Δάρμας: κοντραμπάσο

22:00 / €5

T (+30) 210 33 17 293 - www.1002nyxtes.gr

Moυσική Σκηνή Χίλιες και δύο νύχτες

Ολη η Ελλάδα ένας

πολιτισμός

To Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συμμετέχει στο νέο

θεσμό «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» ανταποκρι-

νόμενο στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού να δώσει ζωή αυτό το

καλοκαίρι σε 20 αρχαιολογικούς χώρους ολόκληρης

της Ελλάδας με 10 παραγωγές  από τις 18 Ιουλίου

έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου, Γιάννης

Βακαρέλης, ανακοίνωσε το πρόγραμμα στη συνέν-

τευξη Τύπου του ΥΠΠΟΑ: έργα κλασικού ρεπερτο-

ρίου, αφιερώματα στην ελληνική μουσική, στους

μεγάλους έλληνες ποιητές, αλλά και σε νέους καλ-

λιτέχνες. 

Λίγα από το πρόγραμμα
Το ανδρικό φωνητικό σύνολο ΜεῙΖοΝ αποτελείται από κο-

ρυφαίους Έλληνες λυρικούς τραγουδιστές. Παρουσιάζει a

cappella στους φίλους της χορωδιακής μουσικής πολυφω-

νικά έργα του 20ού και 21ου αιώνα σε εμβληματικούς χώ-

ρους: Αρχαία Μεσσήνη (Εκκλησιαστήριο),

καστροπολιτεία Μυστρά και Ναός του Ποσειδώνα στο

Σούνιο.

Η Καμεράτα, υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνώς κα-

ταξιωμένου μαέστρου Γιώργου Πέτρου, και με τη σύμ-

πραξη της διακεκριμένης ηθοποιού Καρυοφυλλιάς

Καραμπέτη, θα παρουσιάσουν τη Μήδεια του Georg

Benda, ένα ρηξικέλευθο είδος μουσικού δράματος του

οποίου το κείμενο δεν τραγουδιέται αλλά απαγγέλλεται.

Οι παραστάσεις θα γίνουν στους μοναδικούς χώρους του

Θεάτρου των Δελφών και στο Ναό του Ποσειδώνα στο

Σούνιο.

Το Trio El Greco, που αποτελείται από τους Φαίδωνα Μη-

λιάδη (βιολί), Αλέξη Καραϊσκάκη-Νάστο (τσέλο) και Θο-

δωρή Ιωσηφίδη (πιάνο), και είναι ένα από τα πιο δυναμικά

σχήματα μουσικής δωματίου της χώρας, με ενεργή παρου-

σία εντός κι εκτός Ελλάδας, θα πραγματοποιήσει συναυ-

λίες στο Παλαμήδι του Ναυπλίου, στο Κάστρο Πλαταμώνα

και στη Μονή Δαφνίου.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος πιανίστας και συνθέτης, Γιώρ-

γος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, και η ανερχόμενη τραγουδί-

στρια, Δήμητρα Σελεμίδου, θα παρουσιάσουν ένα

αφιέρωμα στα τραγούδια του μεγάλου Έλληνα συνθέτη

Κώστα Γιαννίδη (Γιάννη Κωνσταντινίδη). Στο δεύτερο

μέρος της συναυλίας, ο πιανίστας θα ερμηνεύσει το γνω-

στό έργο του Μόντεστ Μουσόργκσκι «Εικόνες από μια Έκ-

θεση». Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο Ωδείο

Δίου, στη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης και στο Κάστρο

Πλαταμώνα.

Οι «Μεγάλοι Έλληνες Ποιητές» αποτελούν μια σημαντική

ενότητα συναυλιών σε δύο μαγικές βραδιές στο Κάστρο

της Άρτας και στον κήπο του Βυζαντινού Μουσείου Αθη-

νών.

Το υπέροχο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας και το Κάστρο της

Κυλλήνης και έπεται συνέχεια.
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Διαδικτυακό Φεστιβάλ

Ανοιξη στα Απαλαχια 
• 02 Ιουν 2020

Ώρα έναρξης: 20.00 |    

Το βίντεο θα παραμείνει online έως 2/7

Άνοιξη στα Απαλάχια – Άαρον Κόπλαντ
Σόλο αναφορά στη Μάρθα Γκράχαμ Έλενα Τοπαλίδου

Ένα από τα διασημότερα έργα του Αμερικανού συνθέτη

Άαρον Κόπλαντ, η Άνοιξη στα Απαλάχια για ορχήστρα δω-

ματίου δεκατριών οργάνων, γράφτηκε μετά από παραγγε-

λία της διάσημης χορογράφου Μάρθας Γκράχαμ και του

Ιδρύματος Κούλιτζ. Πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ουάσινγ-

κτον στις 30 Οκτωβρίου 1944 με την ίδια την Γκράχαμ

στον κεντρικό ρόλο, σε μια παράσταση με σκηνικό του διά-

σημου Ιαπωνoαμερικάνου γλύπτη και αρχιτέκτονα Ισάμου

Νογκούτσι. Το 1945 ο συνθέτης δημιούργησε από το μπα-

λέτο μια συμπυκνωμένη Σουίτα για μεγάλη συμφωνική ορ-

χήστρα και μια δεύτερη για το αρχικό σύνολο δεκατριών

οργάνων, οι οποίες έκτοτε παρουσιάζονται αυτόνομα σε

προγράμματα συναυλιών. Για το έργο αυτό ο Κόπλαντ τι-

μήθηκε το 1945 με το Βραβείο Πούλιτζερ για τη μουσική

αλλά και με το Βραβείο του Κύκλου Κριτικών της Νέας

Υόρκης.

Οι δεκατρείς μουσικοί της Ορχήστρας της ΕΛΣ ερμη-

νεύουν το έργο στη μεγάλη Αίθουσα Δοκιμών της Ορχή-

στρας στο ΚΠΙΣΝ, τηρώντας τις αποστάσεις των δύο

μέτρων, ενώ το σπαρακτικό σόλο της σπουδαίας μορφής

του ελληνικού χορού Έλενας Τοπαλίδου σε ένα αθηναϊκό

δάσος είναι ένας μικρός φόρος τιμής στην εμβληματική

Μάρθα Γκράχαμ, χάρη στην οποία δημιουργήθηκε το κο-

ρυφαίο έργο του Κόπλαντ. 76 χρόνια μετά την πρώτη πα-

ρουσίαση στη Νέα Υόρκη, η Άνοιξη στα Απαλάχια

εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να σηματοδοτεί τη μεγάλη

απλότητα και αμεσότητα της μουσικής, αλλά και τη δια-

χρονική δύναμη του σύγχρονου χορού.

Διάρκεια βίντεο: 24 λεπτά

Οι δύο μουσικοί επέλεξαν τα έργα αυτά καθώς τους

θυμίζουν μιαν άνοιξη χωρίς περιορισμούς, ταυτό-

χρονα όμως επειδή μέσα από τη χαρμολύπη της μου-

σικής γίνεται αναφορά στο δράμα που ζει ο πλανήτης

από την υγειονομική κρίση του κορονοϊού.

Στο φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με θέα την

αγορά του ΚΠΙΣΝ τοποθετήθηκαν τρεις μαρίμπες. Σε

αντίστιξη με τις εικόνες της άδειας Αθήνας που φέρ-

νουν στον νου τις μέρες του περιορισμού, οι μαγευ-

τικοί ήχοι των κρουστών μας προϊδεάζουν για την

έξοδο σε μια άνοιξη χωρίς περιορισμούς.

Διάρκεια βίντεο: 20 λεπτά

Οκτω δωδεκανησιακά
τραγουδια 

• 29 Μαΐου 2020

Ώρα έναρξης: 20.00 |    

Το βίντεο θα παραμείνει online έως 29/6

Οκτώ δωδεκανησιακά τραγούδια του Γιάννη Κων-
σταντινίδη - Μαρίνα Σάττι & chórεs

Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης αφιέρωσε σημαντικό

μέρος του συνθετικού του έργου στην εναρμόνιση και

επεξεργασία δημοτικών τραγουδιών, τα οποία αγά-

πησε και μελέτησε βαθιά. Σε αυτή την κατηγορία ανή-

κει η συλλογή με τα Οκτώ δωδεκανησιακά τραγούδια,

που περιλαμβάνουν τραγούδια από τη Ρόδο, το Κα-

στελλόριζο, την Τήλο, την Κάρπαθο, την Κω και την

Κάλυμνο, από το «Ξύπνημα του γαμπρού» και το

«Τραγούδι του γάμου» ως την «Ερήνη» και τα «Βο-

τσικάτα». Για τη Μαρίνα Σάττι και το σύνολο chórεs

τα προσάρμοσε ο Γιάννης Μπελώνης.

H Μαρίνα Σάττι και οι chórεs ακολουθούν την τάση

της εποχής του κορονοϊού, χωρίζονται σε ολιγομε-

λείς ομάδες, ηχογραφούν, κάνουν πρόβες, βιντεοσκο-

πούνται μία μία και δημιουργούν μια μοναδικά

χορογραφημένη βίντεο-παράσταση, πάνω στο έργο

του Κωνσταντινίδη, που είναι λουσμένο από το φως

του ελληνικού καλοκαιριού. Η Μαρίνα Σάττι αναφέρει:

«Η επιθυμία μας είναι να δημιουργήσουμε μια μον-
τέρνα σύνθεση εμπνευσμένη από τις φόρμες των πα-
ραδοσιακών τραγουδιών, τις χορογραφίες και τα
τοπία των Δωδεκανήσων».

Οι συνθέσεις- κολάζ δημιουργήθηκαν από τις αρχιτέ-

κτονες Βασιλική Νικολούτσου και Ισαβέλλα Οικονο-

μοπούλου. Τα έργα συνθέτουν θραύσματα απο την

ελληνική τέχνη και παράδοση, εικονογραφώντας τα

Οκτώ δωδεκανησιακά τραγούδια. Η διαχρονικότητα

του μεσογειακού φωτός πλαισιώνει τις χορογραφίες

και λειτουργεί ως συνδετικό στοιχείο μεταξύ της αρ-

χαιότητας και του σήμερα.

Διάρκεια βίντεο: 16 λεπτά 

Για περισσότερα Link στο Bio. @greeknationalopera .

#ministryofculturegr #ministerofculturegr #greekculture

#YPPOA #ΥΠΠΟΑ #greeknationalopera #festival #online

On line με την Εθνική Λυρική Σκηνή ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ
#snfccAtHome: music

Τέχνες

Στέρεο Νόβα

23 Ιουνίου, 2020, 21:30, Online

Θα ήταν κάπως άδικη σύγκριση να επιλέξεις την κα-

λύτερη συναυλία, των τελευταίων πέντε ετών, του

Summer Nostos Festival. Αλλά εάν παίζαμε αυτό το

παιχνίδι, το πιο πιθανό είναι ότι οι περισσότεροι θα

επέλεγαν τη συναυλία των Στέρεο Nόβα, εκείνη την

ηλεκτρ(ον)ική βραδιά, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, μια

Δευτέρα του Ιουνίου 2018. Το θρυλικό encore που

χορεύαμε ξέφρενα, τραγουδώντας “Μικρό αγόρι,

πάλι τρέχεις μόνο, πιο γρήγορα απ’ το μυαλό, πιο

γρήγορα απ’ το νόμο”. 

Μια συναυλία που τα είχε όλα, πρόσωπα που είχες να

δεις χρόνια, μαζί με νέα, απίστευτο ρυθμό, νοσταλγία,

ανατριχιαστικές εκτελέσεις, σωστή ισορροπία παλιών

και νέων κομματιών, 2018 μαζί με 90s, αδρεναλίνη,

χορό, συγκίνηση. Εικόνες από τη φύση και το αστικό

τοπίο γυρισμένες σε διάφορες τοποθεσίες της Ελλά-

δας, αστέρια και πλανήτες, τροχιές σωματιδίων, αρμο-

νία και αντανάκλαση, στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν

από τον Νίκο Πατρελάκη, ο οποίος σκηνοθέτησε ειδικά

για τη συγκεκριμένη βραδιά τα visuals που συνόδευ-

σαν τη μουσική των Στέρεο Νόβα με την ομάδα του

Special Digital στα computer graphics και animations.

Εάν δεν είχες πάει, το μετανιώνεις. Εάν ήσουν εκεί,

ακόμη θυμάσαι την ανέλπιστα ωραία εμφάνιση των

Kωνσταντίνου Βήτα και Μιχάλη Δέλτα, που την έχεις κα-

τατάξει στη λίστα σου με τις καλύτερες συναυλίες των

τελευταίων ετών. Για εσένα, σε όποια από τις δύο κατη-

γορίες κι εάν ανήκεις, αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να

κλείσεις τα μάτια και να (ξανα)βρεθείς νοερά εκεί, για να

τραγουδήσεις μαζί με τους Στέρεο Νόβα και το κοινό “Το

Ταξίδι της Φάλαινας”, το “Μοτοκούζι” και το “Παζλ στον

Αέρα”. Ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο;
Κωνσταντίνος Βήτα: Synths, φωνή

Μιχάλης Δέλτα: Synths

Στα τύμπανα ο Πέτρος Τσαμπαρλής lakis Six For Nine)

Γιάννης Λαμπρόπουλος: Ηχοληψία

Παύλος Πανταζόπουλος: Ηχοληψία

Γιώργος Βουδαντάς : Ηχοληψία σκηνής

Θάνος Καλέας : Ηχοληψία σκηνής

Φωτισμοί: Σπύρος Κουρκουμέλης

Visuals & Video Art

Σκηνοθεσία & επεξεργασία: Nikko Patrelakis

Ανακαλύψτε το πρόγραμμα του #snfccAtHome
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Με δελτίο τύπου ενημερωθήκαμε από το Δήμο ΒΒΒΒ,

ότι έγινε εκτεταμένη δολιοφθορά στο αυτοματοποι-

ημένο αρδευτικό δίκτυο του πρασίνου του παραλιακού

μετώπου της Βάρκιζας, από τη στάση Μιστράλ έως το

παρκινγκ έξω από το Varkiza Resort τις τελευταίες 15

μέρες. 

Αποτέλεσμα των δολιοφθορών ήταν η κατά τόπους δια-

κοπή της άρδευσης των νέων δέντρων γεγονός που

θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση τους. Οι βλάβες αποκα-

ταστάθηκαν άμεσα από την υπηρεσία περιβάλλοντος

του Δήμου καθώς στη συγκεκριμένη έκταση έχουν γίνει

το τελευταίο διάστημα εκτεταμένες φυτεύσεις 154 με-

γάλων δέντρων και 900 εποχιακών ανθόφυτων. Η απο-

τελεσματική λειτουργία του συστήματος κρίνεται

ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή την περίοδο και για το λόγο αυτό

η υπηρεσία περιβάλλοντος θα κάνει καθημερινό έλεγχο

για τη σωστή λειτουργία του.

Γράφει συγκεκριμένα η Δημοτική΄Αρχή ότι «έχει κάνει
καταγγελία στο Α.Τ. Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για
τις συγκεκριμένες παραβατικές ενέργειες καθώς πλέον
είναι η τρίτη φορά που έχουν γίνει στη Βάρκιζα δολιο-
φθορές σε αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα με θε-
ματολογία που απασχολεί το ίδιο διάστημα τα τοπικά
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι προηγούμενες δύο

φορές αφορούσαν την τοποθέτηση φωτιστικών σωμά-
των στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας,

όπου ένα φωτιστικό έπεσε «μυστηριωδώς» και μάλιστα
κόντρα στη φόρα των ισχυρών ανέμων εκείνης της ημέ-
ρας και επίσης ένα φωτιστικό που «έπεσε» εντός της
παιδικής χαράς στην Πλατεία Ζησιμοπούλου. Για τις
προηγούμενες δολιοφθορές υπάρχουν εκθέσεις ειδι-
κών μηχανικών που αποδεικνύουν την κακόβουλη
πράξη.

Σε ότι αφορά την καταστροφή του αυτοματοποιημένου
αρδευτικού συστήματος, η Δημοτική Αρχή διαβεβαιώνει
όλους του ενδιαφερόμενους πως δεν πρόκειται αυτές
οι τακτικές να πετύχουν τον στόχο τους που είναι η κα-
ταστροφή του πρασίνου στην παραλιακή ζώνη της Βάρ-
κιζας, καταστροφή που πιθανόν να εξυπηρετήσει το
αφήγημα που κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν
τεχνηέντως». 

σ.σ. Απ’ όσα γράφει στο δελτίο τύπου ο Δήμος, στις κα-

ταγγελίες που κάνει, απευθύνει κάποιες  κατηγορίες σε

«θεματολογία που απασχολεί το ίδιο διάστημα τα το-
πικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης» και αυτό γεννάει

πολλά ερωτηματικά, για το πώς αντιμετωπίζει η Δημο-

τική Αρχή ορισμένα μέσα ενημέρωσης, που έχουν δια-

φορετική άποψη απ’ αυτή του Δημάρχου!

Εγκρίθηκαν την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 από  την Οι-

κονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Αττικής τα

τεύχη δημοπράτησης της μελέτης «Ολοκλή-

ρωση Κατασκευής Έργων Αποχέτευσης Ακα-

θάρτων Κυρίως Οικισμών Καλυβίων &

Κουβαρά», συνολικού προϋπολογισμού

5.500.000 ευρώ.

Πρόκειται για την τελευταία φάση με την οποία

ολοκληρώνεται ένα μεγάλο έργο υποδομής

(μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 70% του

εργου),  το δίκτυο αποχέτευσης των Καλυβίων

και του Κουβαρά που θα βελτιώσει σημαντικά την

ποιότητα ζωής των κατοίκων των δύο περιοχών. 

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο

καλοκαίρι, ενώ ο δήμος Σαρωνικού θα εντείνει

τις προσπάθειές του για τη σύνδεση όλων των

κατοικιών με το δίκτυο ακαθάρτων. 

Εκτεταμένες δολιοφθορές στο αυτοματοποιημένο

αρδευτικό δίκτυο πρασίνου της Βάρκιζας

«Ολοκλήρωση Κατασκευής

Έργων Αποχέτευσης 

Ακαθάρτων Κυρίως Οικισμών

Καλυβίων & Κουβαρά»

Πολυμηχάνημα παρέλαβε 

ο Δήμος Κρωπίας
Mηχάνημα έργου προστέθηκε στον τομέα Καθαριότητας

του Δήμου Κρωπίας, προϊόν του δημοτικού σχεδιασμού

2018 για ενίσχυση με 15 νέα οχήματα της Διεύθυνσης Πε-

ριβάλλοντος.

Ένα  ολοκαίνουργιο μηχάνημα έργου υψηλής τεχνολογίας,

φορτωτάκι - πολυμηχάνημα με εξάρτηση απόξεσης και επι-

σκευής ασφαλτικού τάπητα 0,6m (BOBCAT S650). 

Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους Δήμου Κρω-

πίας. Σημειώνεται ότι το πολυμηχάνημα  φορτωτής καθώς

και το σάρωθρο (23.4.2020 παραδόθηκε σε χρήση) καθώς

και τα υπόλοιπα οχήματα-μηχανήματα που παραδίδονται

το επόμενο διάστημα είναι μέρος ενός συνολικού δημοτι-

κού σχεδιασμού του 2017-2018, εξοικονόμησης πόρων, με

δέσμευση κονδυλίων, για την ενίσχυση-ανανέωση του στό-

λου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με 15 οχήματα, υπό

τον τότε αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Γεώργιο Γκίκα.
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Το Συμβούλιο της Επικρατείας

έκανε δεκτές τις Αιτήσεις πέντε

Δήμων ανά την επικράτεια, που ζη-

τούσαν να ακυρωθούν οι Αποφά-

σεις με τις οποίες μεταβιβάστηκαν

10.119 ακίνητα του Δημοσίου στην

Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου

(ΕΤΑΔ).

Οι Σύμβουλοι Επικρατείας έκαναν

δεκτές τις Αιτήσεις Ακύρωσης των

Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης,

Καλαμαριάς, Χαλανδρίου, Χανίων

και Ωραιοκάστρου.

Αναλυτικότερα, η 7μελής σύνθεση

του Δ΄Τμήματος του ΣτΕ, με μια

σειρά Αποφάσεών της (930-

934/2020) ακύρωσε την μεταβίβαση

στην ΕΤΑΔ, 10.119 ακινήτων που

είχαν συνολικό εμβαδό 511.357.451

τ.μ. και συνολική δομημένη επιφά-

νεια 22.601 τ.μ., τα οποία είναι κα-

τοχυρωμένα στο Εθνικό

Κτηματολόγιο. Παράλληλα, το ΣτΕ

απέρριψε την παρέμβαση υπέρ του

κύρους της Υπουργικής Απόφασης

της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετο-

χών και Περιουσίας.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πέντε Δι-

καστικές Αποφάσεις, ο αριθμός των

ακινήτων που μεταβιβάστηκαν στην

ΕΤΑΔ, μειώθηκε, σύμφωνα με έγ-

γραφο (7.6.2019) του τμήματος μη-

τρώου, προς το ΣτΕ. Αρχικά

μειώθηκε κατά 2.330 ακίνητα και εν

συνεχεία κατά 603 (σύνολο μει-

ώσεων 2.933). Τα 2.933 αυτά ακί-

νητα εξαιρέθηκαν από την

μεταβίβαση, καθώς δεν είχαν εκδο-

θεί οι αναγκαίες Αποφάσεις του

Υπουργού Οικονομικών και του ΚΥ-

ΣΙΟΠ, ενώ σε 14 εξ αυτών των ακι-

νήτων δεν είχε ολοκληρωθεί ο προ-

βλεπόμενος έλεγχος.

Το ΣτΕ ακύρωσε την προσβαλλόμε-

νηΥπουργική Απόφαση, κλπ, καθώς

εκδόθηκε χωρίς προηγουμένως να

έχει εξεταστεί για τα μεταβιβαζό-

μενα ακίνητα, εάν υφίσταται η συν-

δρομή των αναγκαίων εκείνων

προϋποθέσεων που προβλέπουν

στην νομιμοποίηση της μη υπαγω-

γής τους στην κατηγορία των εξαι-

ρουμένων από την μεταβίβαση, ενώ

παράλληλα, δεν είχε τηρηθεί ηπρο-

βλεπόμενη από το νόμο διαδικασία

ταυτοποίησης και ελέγχου των με-

ταβιβαζομένων ακινήτων, προκειμέ-

νου να διαπιστωθεί εάν πρέπει να

εξαιρεθούν ή όχι από την μεταβί-

βαση, προσθέτουν οι Σύμβουλοι

Επικρατείας. 

Οι Σύμβουλοι Επικρατείας αναφέ-

ρουν ότι όπως προκύπτει, η διαδικα-

σία ελέγχου ξεκίνησε στις

26.6.2018, δηλαδή μετά την έκδοση

της προσβαλλόμενης Υπουργικής

Απόφασης.

Τελικά, το ΣτΕ έκρινε ότι η προ-

σβαλλόμενη Υπουργική Απόφαση

και οι συμπροσβαλλόμενες, είναι

νομικά πλημμελείς καθώς εκδόθη-

καν χωρίς προηγουμένως να εξετα-

στεί, όπως απαιτεί ο νόμος

4389/2016, η νόμιμη προϋπόθεση

της μη υπαγωγής των μεταβιβαζο-

μένων ακινήτων στις εξαιρέσεις που

προβλέπει το άρθρο 19 του εν λόγω

νόμου 4389/2016, με αποτέλεσμα

να πρέπει να ακυρωθούν.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επέκταση  του δικτύου φυσικού αε-

ρίου στην Περιφερειακή Ενότητα της

Ανατολικής Αττικής βρέθηκε στο επί-

κεντρο της συνάντησης που είχε ο Πε-

ριφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με

τους Δημάρχους Ραφήνας Πικερμίου

και Σπάτων Αρτέμιδας Ευαγ. Μπουρ-

νούς και Δ. Μάρκου. 

Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχε

ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Ν.

Πέππας και ο Εκτελεστικός Πρόεδρος

της Εταιρείας Διανομής Αερίου  Αττικής

(ΕΔΑ) Π. Χατζηγιάννης, συζητήθηκαν

οι δυνατότητες επέκτασης και διείσδυ-

σης του δικτύου διανομής φυσικού αε-

ρίου στην Ανατολική Αττική καθώς και

οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης

αυτής της προσπάθειας.

Οι δήμαρχοι κατά τη διάρκεια της τοπο-

θέτησης τους διατύπωσαν μεταξύ

άλλων,  το έντονο ενδιαφέρον, όχι μόνο

των Δήμων τους, αλλά του συνόλου

της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για την

επέκταση του Δικτύου Διανομής φυσι-

κού αερίου σε όλο το εύρος των περιο-

χών της Περιφέρειας. Όπως

επισήμαναν η υλοποίησή του θα δώσει

προστιθέμενη αξία στην περιοχή και θα

συμβάλει στην αναβάθμιση και λειτουρ-

γία των υποδομών της, καθώς και στην

εξυπηρέτηση των κατοίκων και των

επαγγελματιών. 

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης

Αττικής κατά την τοποθέτηση του επι-

σήμανε ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι

σύμμαχος των δήμων της Ανατολικής

Αττικής σε έργα στρατηγικής και ανα-

πτυξιακής σημασίας και ειδικά όταν

αυτά συνδυάζονται με ζητήματα εξοι-

κονόμησης ενέργειας. Προς την κατεύ-

θυνση αυτή υπογράμμισε ότι αν είναι

εφικτή η δυνατότητα χρηματοδότησης

του έργου από πόρους του Επιχειρησια-

κού Προγράμματος της Περιφέρειας,

αυτό θα γίνει.

To ΣτΕ ακύρωσε την μεταβίβαση 10.119 ακινήτων στην ΕΤΑΔ 

Εκανε δεκτές τις αιτήσεις πέντε Δήμων

Eπέκταση δικτύου φυσικού αερίου στην 

Ανατολική Αττική
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Στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου μας στις

18.5.2020 εγκρίθηκε και ψηφίστηκε η μελέτη για την

μετατροπή της υφιστάμενης μαρίνας της Βουλιαγμέ-

νης σε μαρίνα mega & super yachts. Όπως αναφέρεται

στην ίδια την μελέτη «..κατά τη φάση της κατασκευής

των έργων ανάπτυξης και αναβάθμισης της Μαρίνας

Βουλιαγμένης αναμένονται ορισμένες αναπόφευκτες

δυσμενείς επιπτώσεις στη θαλάσσια χλωρίδα και πα-

νίδα της περιοχής άμεσης επιρροής,…» οι οποίες

σύμφωνα με το business plan του Αστέρα θα αποκα-

τασταθούν όταν ολοκληρωθεί το έργο. Όλα αυτά σε

μια περιοχή ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

που επί πλέον έχει χαρακτηριστεί nature και προστα-

τεύεται «υποτίθεται».  

Δεν θα σας κουράσω με τις τεχνικές λεπτομέρειες

της μελέτης, αν όμως τις διαβάσει κάποιος προσε-

κτικά θα αντιληφθεί την τεράστια περιβαλλοντική κα-

ταστροφή που θα συντελεστεί στην Βουλιαγμένη.

Δηλαδή αφού καταστρέψουν το χερσαίο περιβάλλον,

αφού απομακρύνουν ό,τι δένδρα θα έχουν απομείνει,

αφού επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον το οποίο

και θα πληγεί περισσότερο, γιατί η κατασκευή κυμα-

τοθραυστών σταδιακά θα καταστρέψει το θαλάσσιο

υπόστρωμα, θα το ξαναφτιάξουν για να μπορεί η επι-

χείρηση του Αστέρα να εισπράττει αστρονομικά

έσοδα. 

Ας σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα της κατα-

σκευής θα είναι ένα με δύο χρόνια, όπου αντιλαμβά-

νεται κανείς ότι για δύο χρόνια δεν θα μπορεί κάποιος

να περπατήσει στην περιοχή, πόσο μάλλον δε να κο-

λυμπήσει. Θα διαταραχθεί το ατμοσφαιρικό περιβάλ-

λον, αφού όλοι θα εισπνέουμε την σκόνη που θα

μεταφέρεται, θα δημιουργηθεί ηχορύπανση από τα

διάφορα μηχανήματα και γενικώς Βουλιαγμενιώτες

ξεχάστε την Βουλιαγμένη που ξέρατε. Γιατί, και αφού

ολοκληρωθεί το έργο, και θα έχουν κατασκευαστεί και

αναπτυχθεί κτίρια περίπου 5.000 τμ για να παρέχουν

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους χρήστες (δηλαδή

στους επισκέπτες του πολυτελούς Αστέρα), αφού η

μαρίνα θα διαθέτει σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων

και ελικοδρόμιο, σκεφτείτε πώς θα ζείτε στην Βου-

λιαγμένη που κυριολεκτικά βουλιάζει όταν παραδείγ-

ματος χάριν φιλοξενεί τα Ποσειδώνια. 

Στην ουσία η Βουλιαγμένη δεν θα είναι πια η πόλη

σας, αλλά η πόλη του Αστέρα, με  τεράστια οικονο-

μικά οφέλη για τους επενδυτές και τίποτε για εσάς.

Αλήθεια πού θα πηγαίνει ο τεράστιος όγκος σκουπι-

διών που θα δημιουργούνται από τον υπερπληθυσμό

της Βουλιαγμένης; Μήπως στο εργοστάσιο σκουπι-

διών της Βάρης  στον χώρο της Σχολής Ευελπίδων

που επανήλθε στο προσκήνιο; Αλήθεια δεν είχε δε-

σμευτεί ο σημερινός δήμαρχος προεκλογικά ότι δεν

θα γίνει γιατί δεν ικανοποιεί τους περιβαλλοντικούς

όρους;  Μήπως μαζί με την Βουλιαγμένη καταστρέ-

φεται και η Βάρη που πλέον θα είναι ο σκουπιδότο-

πος του Αστέρα; Μήπως μαζί με την Βουλιαγμένη

καταστρέφεται και η Βούλα, αφού στο Πανόραμα θα

λειτουργήσει χώρος που θα εξυπηρετεί την μετα-

φορά των απορριμμάτων;

Αγαπητοί συμπολίτες, το συμπέρασμα είναι ότι ολό-

κληρος ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα υπο-

στεί τις καταστροφικές συνέπειες των αλλαγών που

θα γίνουν στην περιοχή μας. Κάποιοι σκέφτονται μόνο

τα οικονομικά οφέλη που θα αποκομίσουν, πιστεύω

όμως ότι το σύνολο των δημοτών της περιοχής έχει

στον νου του το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε,

οι περισσότεροι από εμάς από το 1950,  και το οποίο

δεν είμαστε διατεθειμένοι να το παραδώσουμε στα

συμφέροντα. Δεν είμαστε εναντίον της προόδου αλλά

με σεβασμό στην φυσιογνωμία της περιοχής μας.  Πι-

στεύω ότι όλοι μαζί, με όλους τους νόμιμους τρόπους

που υπάρχουν, θα παλέψουμε για να μην επιτρέψουμε

την καταστροφή της πόλης που ζήσαμε και αγαπή-

σαμε. 

γράφει ο Ιωάννης Προεστός
Αντιπρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. 

ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Βουλιαγμένη: Το χρονικό της

καταστροφής μιας πόλης

Η Βουλιαγμένη ξυπνάει!
Η πόλη της Βουλιαγμένης δέχεται

“επίθεση” απο επιχειρηματικά συμφέροντα

που σιγά σιγά υποβαθμίζουν βάρβαρα την

ποιότητα ζωής των κατοίκων και αντιδρούν.

Καλούν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7 μ.μ.

στο Aqua Marina
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Eάλω η Πόλις!

Παρασκευή, σήμερα 29 Μαΐου, αποφράδα ημέρα

που έπεσε η Πόλη, η Αυτοκράτειρα Κωνσταντινού-

πολη! Ποιος δεν έχει ακούσει, ποιος δεν έχει δια-

βάσει για το πώς έπεσε η Πόλη, πώς αντιστάθηκε

ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, με ποια αυτοθυσία,

μπροστά σε ένα κύμα άγριων, βάρβαρων εχθρών

και ύποπτων φίλων...

Την ιστορία δεν πρέπει απλά να τη διαβάζουμε.

Πρέπει να τη μελετάμε, να γίνεται κτήμα μας γιατί

επαναλαμβάνεται και πολλές φορές πιο “άγρια”.

Από τότε μέχρι σήμερα ο Ελληνισμός δεν έχει ησυ-

χάσει από τον Τούρκο κατακτητή, που με τις ανο-

χές όλης της Ευρώπης και της Αμερικής έφτασε να

γίνει μεγάλη δύναμη και να μας απειλεί καθημε-

ρινά· μία με τις παραβιάσεις στο Αιγαίο, μία με τους

μετανάστες - εισβολείς.

Ας προσέξουμε, γιατί, τα σύννεφα είναι βαρειά και

το Αιγαίο καθημερινά γκριζάρεται. Και εδώ ταιριά-

ζει θαυμάσια η παροιμία “βρε χώνω εγώ την κε-
φάλα μου”, που ο Τούρκος την έχει κάνει κανόνα

με τις επεκτατικές του πολιτικές.

Ποιος κορονοϊός!
Βρίσκομαι σε ένα κυκλαδίτικο νησί, αυτές τις ημέρες

και νομίζω ότι ζω μακριά από τον κόσμο, τις καθημε-

ρινές ειδήσεις, τα εφιαλτικά σενάρια του Τσιόδρα και

τις φοβέρες του Χαρδαλιά, που ούτε τους ξέρουν

καλά καλά.

Οι άνθρωποι ζουν την καθημερινότητά τους, όπως

πάντα. Δεν υπάρχει ούτε καχυποψία, ούτε υποψία...Η

δε ατμόσφαιρα, αγναντεύεις τα φώτα του “Περαία”

από τη Μήλο!

Δεν τους “επισκέφθηκε” ο κορονοϊός! Προφανώς

είναι ...ιός της πόλης, αφού τα περισσότερα θύματα

σε όλο τον πλανήτη εμφανίζονται στις μεγαλουπό-

λεις. Φταίει η αστυφιλία ή η επιβάρυνση του περιβάλ-

λοντος; 

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο Σόλωνας (= Σόλων) γεννήθηκε στην Αθήνα το 630 π.Χ.,

ανήκε σε πλούσια και ονομαστή αθηναϊκή οικογένεια,

έτυχε λαμπρής μόρφωσης και ήταν φιλομαθέστατος μέχρι

τον θάνατό του και δικαιωματικά του αποδόθηκε η φράση:

«γηράσκω δ’ αεί διδασκόμενος», γιατί ενώ οι φίλοι του

είχαν συγκεντρωθεί πάνω από το κρεβάτι του και περίμε-

ναν το τέλος της ζωής του, εκείνος ακόμα και τις τελευ-

ταίες στιγμές του, σήκωσε το κεφάλι του, δείχνοντας την

επιθυμία να λάβει μέρος στη συζήτησή τους για σοβαρά

θέματα!!

Η φιλομάθειά του τον ώθησε να γνωρίσει τον κόσμο

κάνοντας πολλά ταξίδια για να πλουτίσει τις γνώσεις του

αλλά και για εμπορικούς λόγους, γιατί  όταν η πατρική πε-

ριουσία του καταστράφηκε, αναγκάστηκε να ταξιδεύει με

το ιδιόκτητο πλοίο του σε άλλες χώρες για να πουλήσει

διάφορα αττικά προϊόντα,  προτιμώντας τις αγορές της

Ιωνίας, της  Κύπρου και της Αιγύπτου!

Ο Σόλωνας ήταν ένας σπουδαίος ελεγειακός ποιητής

και έγραφε ποιήματα σε δακτυλικό εξάμετρο + πεντάμε-

τρο με ελεγειακά δίστιχα, που έμοιαζαν με μοιρολόγια,

όπως εκείνα των  Ελλήνων της Λυδίας και της Φρυγίας

και ίσως από εκείνα να επηρεάστηκε!!

Σύμφωνα με τον Διογένη τον Λαέρτιο η ποιητική παρα-

γωγή του Σόλωνα ανερχόταν σε 4.000 στίχους, από τους

οποίους έχουν διασωθεί γύρω στους 300!

Εκείνη την εποχή στην Αθήνα επικρατούσε βίαιη εξέ-

γερση των πολιτών ενάντια στους ευγενείς και ο Σόλωνας

κλήθηκε με την σύμφωνη  γνώμη των αντιμαχομένων

μερών, ύστερα από έκτακτη διαδικασία, να νομοθετήσει

και γι’ αυτό εξοπλίστηκε με έκτακτες εξουσίες, οπότε εξε-

λέγη άρχοντας από την «Εκκλησία του Δήμου»  της Αθή-

νας και όχι από τον «Άρειο Πάγο», όπως προέβλεπε το

αθηναϊκό πολίτευμα της εποχής!

Η Εκκλησία του Δήμου ήταν η μεγαλύτερη δημοκρα-

τική συνέλευση των Αθηναίων, που καθιερώθηκε από τον

Σόλωνα το 594 π.Χ. στην οποία έπαιρναν μέρος όλοι οι

Αθηναίοι πολίτες από 20 ετών και άνω και πραγματοποι-

ούσαν τις  συγκεντρώσεις τους στην Πνύκα της αρχαίας

αγοράς (=τόπος αγόρευσης και όχι εμπορίου) ή στο θέα-

τρο του Διονύσου και συζητούνταν διάφορα πολιτικά θέ-

ματα που αφορούσαν την πόλη-κράτος της Αθήνας με

σκοπό την λήψη σοβαρών αποφάσεων!! 

Ο Άρειος Πάγος  ήταν το ανώτερο δικαστήριο της Αθή-

νας και είχε μέλη τους απερχόμενους «εννέα άρχοντες»

της αθηναϊκής πολιτείας και δίκαζε υποθέσεις φόνων ή

απόπειρες φόνων με δόλο!! (Πάγος σήμαινε βράχος και

τον έλεγαν Άρειο γιατί εκεί είχε δικαστεί κάποτε ο Θεός

Άρης, σύμφωνα με την παράδοση)!!

Ο Σόλωνας αφού ανέλαβε τον ρόλο του μεσολαβητή,

του συμφιλιωτή και του νομοθέτη, δημιούργησε νομοθε-

τικά μέτρα πολύ τολμηρά και δραστικά, τα οποία είχαν

σκοπό την αποτροπή της εμφύλιας διαμάχης και της ανεύ-

ρεσης λύσεων για τα καυτά κοινωνικά θέματα!!

Με εκείνα τα μέτρα ενισχύθηκαν οι μικρομεσαίοι αγρό-

τες και οι επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα και επι-

βλήθηκε η τήρηση των νόμων για όλους τους πολίτες!!

Πίστευε ότι η ρίζα κάθε κακού βρισκόταν στον αγώνα

μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, τον οποίο θεωρούσε σαν

πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της δημαγωγίας, εκ

της οποίας μπορούσε να ανθίσει η τυραννίδα και για να

την προλάβει θα έπρεπε να αντισταθεί στη ρήξη των τά-

ξεων, με την αποκατάσταση μιας πολιτικής, που σκοπό θα

είχε την ένωση των τάξεων, χωρίς να απαρνηθούν τα ιδε-

ολογικά τους πιστεύω!!!

Με αυτό το σκεπτικό παρέμενε στη κοινωνική τάξη του και

προσπαθούσε να την καθαρίσει από τα «κακώς κείμενα»,

ώστε να σώσει την πόλη του!! Το 594-593 π.Χ. ο Σόλωνας

εξελέγη άρχοντας των Αθηνών με απεριόριστη εξουσία

και προχώρησε σε μια σειρά νομοθετικών μέτρων, ακυρώ-

νοτας όλα τα χρέη των πολιτών που είχαν προς το δημό-

σιο ή προς ιδιώτες και εκείνο το είδος  δανεισμού

λεγόταν: «επεί σώμασιν», δηλαδή όταν ένας δεν είχε να

πληρώσει το χρέος του έχανε την ελευθερία του και γινό-

ταν δούλος σε εκείνον που του χρωστούσε!!

Με τον καινούργιο νόμο που ονομάστηκε «σεισάχθεια»,

απελευθέρωσε όλους όσους είχαν δουλωθεί από Αθηναί-

ους ή από άλλους που διέμεναν εκτός Αθήνας!!

Η λέξη σεισάχθεια προερχόταν από το ρήμα σείω που ση-

μαίνει αφαιρώ και τη λέξη  άχθος, που σημαίνει βάρος,

δηλαδή σεισάχθεια σήμαινε ή αφαίρεση του βάρος και

όσοι ανακουφίστηκαν από την αφαίρεση του βάρους των

χρεών τους τον ευγνωμονούσαν!!

Επίσης ο Σόλωνας εισήγαγε τους θήτες, που αποτελού-

σαν την τέταρτη και τελευταία κοινωνική τάξη, στη πολι-

τεία και έδωσε στην Εκκλησία του Δήμου περισσότερα

δικαιώματα, ενώ ίδρυσε μια δεύτερη Βουλή από 400 μέλη,

δηλαδή 100 μέλη από κάθε φυλή και όρισε λαϊκά δικαστή-

ρια, στα οποία προσέφευγαν όσοι πολίτες δεν επιθυμού-

σαν να δικασθούν από τους άρχοντες!!

Έδωσε δικαίωμα σε όλους τους πολίτες ακόμα και στους

δούλους, να κινούν δίκη εναντίον οιουδήποτε, ακόμη και

προς τους άρχοντες!!

Προστάτευσε την οικογένεια και τον γάμο και άλλαξε τα

μέτρα και τα σταθμά που ίσχυαν μέχρι τότε στην Αθήνα!!

Είχε γράψει μια ελεγεία με το όνομα «Σαλαμίς», από

την οποία έχει διασωθεί ένα μόνο απόσπασμα. H Σαλαμίνα

είχε καταληφθεί από τους Μεγαρείς και απαγορευόταν

κάθε προτροπή για την ανακατάληψή του με την ποινή του

θανάτου!! 

Ο Σόλων έγραψε την ελεγεία “Σαλαμίς”  και προσποιού-

μενος τον τρελό την απήγγειλε στην αγορά,  οπότε μπό-

ρεσε να  αναζωπυρώσει τον ζήλο των Αθηναίων και μαζί

να αγωνιστούν  για την απελευθερωτική επιχείρησή της,

γύρω στα 570 π.Χ. Επίσης συμμετείχε στον ιερό πόλεμο

των Δελφών το 595-591 π.Χ. με άριστα αποτελέσματα!!

Μεταξύ των 147 Δελφικών παραγγελμάτων, το «Μηδέ
άγαν», που σήμαινε τίποτα το υπερβολικό, αποδίδεται στο

Σόλωνα και μαζί με τον «Γνώθι σαυτόν», είχαν γραφτεί

στις δύο γωνίες του ανατολικού αετώματος, επί της προ-

σόψεως του ναού του Απόλλωνος  στους Δελφούς!!

Από όσα έχουν γράψει οι ιερείς της Αιγύπτου στα ιερά

βιβλία τους, αναφέρουν ότι τους επισκέφθηκαν πολλοί

διάσημοι Έλληνες, όπως ο Ορφέας, ο γιος του ο Μου-

σαίος, ο Μελάμπους, ο Δαίδαλος, ο Όμηρος, ο Λυκούρ-

γος, ο Πλάτων, ο Πυθαγόρας, ο Δημόκριτος, ο Οινοπίδης

από την Χίο και ο Σόλωνας, και την επίσκεψη τους την

μαρτυρούν τα αγάλματά τους, καθώς και τα ονόματά τους

που είχαν δοθεί σε τοποθεσίες ή σε κτίρια, όπως μας ενη-

μερώνει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, ο οποίος ήταν Έλληνας

από το Αγύριο της Σικελίας, γεννήθηκε γύρω στα 80 π.Χ.

και πέθανε στο 20π.Χ. και οι περισσότερες πληροφορίες

του προέρχονται από το έργο του «Ιστορική Βιβλιοθήκη»,

το οποίο έγραψε έπειτα  από παραγγελία των Ρωμαίων!!

Στην Αίγυπτο ο Σόλων συζήτησε και πήρε πολλές, αλάν-

θαστες και καθοριστικές απαντήσεις για την προέλευση

των Ελλήνων και για ό,τι σχετικό τους αφορά, που απο-

τελούν σήμερα σαφείς απαντήσεις σε όλα τα κατασκευα-

σμένα κακοήθη παραμύθια σχετικά με την καταγωγή, τη

γραφή (αλφάβητο)  και την ιστορία τους!!

Ο Σόλωνας με τη σοφή φράση «μηδένα προ του τέλους
μακάριζε», που είχε πει στον   βασιλιά της Λυδίας Κροίσο

και τον είχε σώσει από το θάνατο, που του είχε επιβάλει

ο Πέρσης βασιλιάς Κύρος πάνω στη πυρά (=φωτιά), ίσως

θα μπορούσε με την σοφία του, που αποτελεί εθνική ελ-

ληνική κληρονομιά,  να μας σώσει στους δύσκολους και-

ρούς που διάγουμε, εφόσον την μελετήσαμε και την

υλοποιήσαμε!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σόλων ο Αθηναίος και η «σεισάχθεια»!!              
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

To Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδρίασε εκτάκτως με

τηλεδιάσκεψη, στις 20/5, με θέμα τη γνωμοδότησης  στη Με-

λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων Επέκτασης

στο Λιμάνι του Πειραιά.

Η μαραθώνια τηλεδιάσκεψη ξεπέρασε τις 9 ώρες σε διάρκεια

και είχε τη συμμετοχή 128 ομιλητών, μεταξύ των οποίων ήταν

ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Δήμαρχος Πειραιά, οι Δήμαρχοι

των παράκτιων δήμων της Αττικής, εκπρόσωποι επιστημονι-

κών φορέων και φορέων πολιτών, εκπρόσωποι του ΟΛΠ κ.α.

Στη συνεδρίασε συμμετείχε και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας

Προστασίας Αρχιπέλαγος.

Όπως ενημέρωσε το “Ινστιτούτο Θλάσσιας Προστασίας Αρ-

χιπέλαγος, η υψηλή επικινδυνότητα των έργων που ήδη βρί-

σκονται σε εξέλιξη στον Πειραιά από τις 4 Απριλίου με τη

συνεχή απόρριψη των βυθοκορημάτων* υψηλής τοξικότητας

στο βυθό του Σαρωνικού, είναι ένα θέμα που έπειτα από την

πρόσφατη ανακοίνωσή του  "κρούει τον κώδωνα του κινδύ-

νου" για το θέμα, το οποίο έλαβε μεγάλη δημοσιότητα αφυ-

πνίζοντας πολίτες, φορείς και αρχές, καθώς επίσης

αποτέλεσε αντικείμενο επερωτήσεων στη Βουλή από το

ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25.

Σημειώνει μεταξύ άλλων ο Διευθυντής του ΙΝ.Θ.Π.Α, Θοδω-

ρής Τσιμπίδης, «Οφείλουμε να τονίσουμε και πάλι ότι η προ-

γραμματιζόμενη επαναιώρηση στον Σαρωνικό, τουλάχιστον

620.600m3 βυθοκορημάτων τοξικού ιζήματος από το λιμάνι

του Πειραιά είναι αναπόφευκτο ότι θα επανενεργοποιήσει,

όλες τις τοξικές ουσίες που περιέχονται σε αυτό, οι οποίες

θα εισχωρήσουν στην τροφική αλυσίδα, σε ένα αλιευτικό

πεδίο που παράγει καθημερινά τροφή για την Αττική και όχι

μόνο».

Όλοι οι επιστήμονες, αλλά και η πλειονότητα των ομιλητών

που συμμετείχαν στο έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο, εξέ-

φρασαν τη μεγάλη ανησυχία τους αναφορικά με τις επιπτώ-

σεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον των έργων που

ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι με αυτή τη γνωμο-

δοτικού χαρακτήρα απόφαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο

Αττικής ενέκρινε τις εργασίες για την κατασκευή προβλήτας

κρουαζιέρας, υπό προϋποθέσεις – οι σημαντικότερες των

οποίων είναι οι τις παρακάτω: 

• Να αποτραπεί η απόρριψη των βυθοκορημάτων στη θά-

λασσα, 

• Να δημιουργηθεί μόνιμο δίκτυο σταθμών παρακολούθησης

της ρύπανσης που θα καλύπτει με τακτικές μετρήσεις, την

ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση, τη φωτορύπανση

και τον έλεγχο θαλασσίων νερών και να συσταθεί μόνιμο πα-

ρατηρητήριο περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αξιολό-

γησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.

Βέβαια την τελική απόφαση έχει το Υπουργείο Περιβάλλον-

τος, και μένει να δούμε αν θα λάβει υπόψη του τις παρατηρή-

σεις της Περιφέρειας.

Αυτή η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου είναι πολύ

σημαντική, αλλά καθώς είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, ανα-

μένεται η τελική απόφαση επί του θέματος από τον Υπουργό

Περιβάλλοντος, στην ευχέρεια του οποίου είναι η έγκριση

των περιβαλλοντικών όρων του έργου σύμφωνα με τις παρα-

τηρήσεις και προϋποθέσεις που έχει θέσει η Περιφέρεια Ατ-

τικής και οι παράκτιοι Δήμοι της Αττικής. Θέλουμε να

πιστεύουμε ότι ο Υπουργός θα λάβει σοβαρά υπ’ όψιν του την

έντονη ανησυχία αρχών, επιστημόνων και πολιτών και θα

θέσει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας

και της υγείας των θαλασσών.

――――

* Βυθοκορήματα ονομάζονται τα προϊόντα των θαλάσσιων εκ-

σκαφών.

"Όχι στην Απόρριψη των Βυθοκορημάτων

τοξικού Ιζήματος στη Θάλασσα" 
ζητάει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος

Ο εθισμός των νέων 

στο διαδίκτυο

Ερευνες των ειδικών Ψυχικής Υγείας σχετικά με τον εθι-

σμό των νέων στο διαδίκτυο, έχει ξεκινήσει ήδη από το

1996, που το ίντερνετ βρισκόταν στα σπάργανα. Τί είναι

όμως η Εξάρτηση; Εξάρτηση υπάρχει, «εφόσον μία συμ-
περιφορά, που στοχεύει να προκαλεί ευχάριστα συναισθή-
ματα και να καταπραΰνει από ένα δυσάρεστο ψυχικό
φορτίο, χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διακρί-
νεται κατ’ επανάληψη αδυναμία του ατόμου να ελέγξει
αυτήν τη συμπεριφορά και επιδίωξή της, παρά τις σοβαρές
αρνητικές επιπτώσεις της».
Αν ανατρέξουμε σε στατιστικά στοιχεία του Ερευνητικού

Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ)

θα δούμε ότι ένας στους τέσσερις εφήβους (24,3%) ασχο-

λείται για τουλάχιστον τρεις ώρες την ημέρα, καθημερινά,

με το διαδίκτυο, ενώ το ποσοστό αυτό σχεδόν διπλασιά-

ζεται τα Σαββατοκύριακα (41%).

Οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου αφιερώνουν πολύ από

τον ελεύθερο χρόνο τους σε εβδομαδιαία βάση για να «κα-

τεβάσουν» μουσική από το διαδίκτυο, να «ανεβάσουν» φω-

τογραφίες, να παίξουν παιχνίδια και να επικοινωνήσουν με

τους φίλους τους μέσω facebook, twitter κ.λπ. Τα ποσοστά

αυξάνονται ανάλογα με την ηλικία: 14,1% οι 11χρονοι,

25,8% οι 13χρονοι και 33,7% οι 15χρονοι. 

Ταυτόχρονα, ποικίλλουν ανάλογα με το φύλο: 26,8% τα

αγόρια έναντι 21,9% τα κορίτσια.  

Παράλληλα, σχεδόν ένας στους έξι 15χρονους εμφανίζει

συμπεριφορές εξάρτησης από τη χρήση του διαδικτύου. Το

5,5% του συνόλου των εφήβων – κυρίως αγόρια – αναφέ-

ρουν συμπτώματα εξάρτησης από τα ηλεκτρονικά παιχνί-

δια. Τρεις στους πέντε 15χρονους μαθητές (59,4%)

“ξεχνιούνται” στο Ίντερνετ για περισσότερες ώρες απ’ όσο

προγραμματίζουν. Δύο στους πέντε (42,3%) παραδέχονται

ότι το διαδίκτυο βρίσκεται συνεχώς στο μυαλό τους, ενώ

σχεδόν ένας στους τρεις (30,8%) χρησιμοποιεί το διαδί-

κτυο ως μέσο διαφυγής από τα προβλήματά του.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τα αναλυτικά

στοιχεία του τελευταίου ευρωβαρόμετρου «Safer Ιnternet

2008» για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα οποία 3 στους 10

Έλληνες γονείς δεν κάθονται ποτέ μαζί με τα παιδιά τους

όταν αυτά σερφάρουν στο διαδίκτυο και ένα 35% των γο-

νέων στην Ελλάδα δεν θέτει κανέναν περιορισμό στις δια-

δικτυακές δραστηριότητες των παιδιών του.

Είναι επίσης εντυπωσιακό ότι σύμφωνα με διεθνείς έρευ-

νες, ο μέσος όρος ηλικίας πρώτης επαφής με την πορνο-

γραφία θεωρούνται τα έντεκα έτη.

Οπως αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία εξάρτησης των νέων

στο διαδίκτυο είναι συνταρακτικά και τα ποσοστά συνεχώς

ανεβαίνουν ιδιαίτερα τώρα με τον covid-19, θα μπορούσα

να πω ότι έγινε ανεξέλεγκτο. Το διαδίκτυο πλέον έγινε

απαραίτητο σε κάθε σπίτι, έτσι που σε λίγο θα ταιριάζει η

παροιμία που αφορούσε τον αγράμματο: “άνθρωπος
αγράμματος ξύλο απελέκητο».

Αποστάγματα σοφίας...

3 Σε κανονικά, λέει, επίπεδα θα κυμανθεί
η θερμοκρασία την επόμενη εβδομάδα.
Ας κατεβάσω το πάπλωμα.

3 Σύμφωνα με το πώς τοποθετούν τα τρα-
πέζια οι καφετέριες για να ανοίξουν, τα
δύο μέτρα είναι όσο η παλάμη μου.
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Έλλειψη οργανωμένου 

προγράμματος προστασίας

αδέσποτων ζώων 

στον Δήμο Κρωπίας

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε

Δήμο  προϋποθέτει   την προστασία και την ευημερία των

αδέσποτων ζώων.  Η μέριμνα αυτών αποτελεί στοιχείο του

ανθρώπινου πολιτισμού και δείγμα προόδου κάθε τοπικής κοι-

νωνίας. Επαφίεται στην ευθύνη  της πολιτείας και  στην ευαι-

σθησία κάθε  πολίτη ξεχωριστά  στο  να συμβάλλει στην

φροντίδα των αδέσποτων και να περιορίσει φαινόμενα κακο-

ποίησης και εγκατάλειψης αυτών.

Από το ισχύον  νομικό πλαίσιο  προκύπτει ότι οι ΔΗΜΟΙ

ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ για την περισυλλογή και  διαχείριση

των αδέσποτων ζώων.

Στο Δήμο Κρωπίας  η εικόνα είναι  απελπιστική.

Όχι μόνο δεν  υπάρχει  ένα οργανωμένο πρόγραμμα διαχεί-

ρισης των αδέσποτων ζώων αλλά   δεν  είναι ξεκάθαρο  ποια

είναι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  που ασχολείται με το

θέμα. Το γραφείο Δημότη συλλέγει τα παράπονα των κατοί-

κων αλλά λύσεις δεν δίνονται. Στα δικαιολογημένα   παρά-

πονα πολιτών  αναρμόδιοι  εκφράζουν  απόψεις   για

αναγκαιότητα ή μη στειρώσεων  ή και θεραπείας  άρρωστων

αδέσποτων ζώων.   Τόσο  στην πόλη του Κορωπίου  όσο και

στους οικισμούς όπου και να περπατήσεις βλέπεις αδέσποτα

ζώα  εγκαταλειμμένα.  Το θέμα είναι σοβαρό και  απαιτεί   την

κατάρτιση  και  υλοποίηση  ενός διαχρονικού προγράμματος

διαχείρισης  των αδέσποτων ζώων, με άμεσο στόχο την  ευ-

ζωϊα των αδέσποτων και μακροπρόθεσμο την  ύπαρξη  μόνο

δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

Εφέτος  ο  Δήμος μας  θα  διαθέσει το ποσό  των 50.000,00€

περίπου  το οποίο  θεωρούμε  ανεπαρκές,  καθώς δεν έχει

προκύψει μετά από μελέτη  καταγραφής των αναγκών.

Κρίνουμε ότι χωρίς ένα οργανωμένο πρόγραμμα  διαχείρισης

οι  όποιες  χρηματοδοτήσεις    δεν πρόκειται να έχουν ορατά

αποτελέσματα.

Πρέπει άμεσα  να σχεδιαστεί ένα οργανωμένο  πρόγραμμα

διαχείρισης των αδέσποτων  ζώων σε συνεργασία  της αρμό-

διας υπηρεσίας του Δήμου μας, με   εθελοντικές  φιλοζωϊκές

ομάδες και κατοίκους. 

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η σταθεροποίηση,

καταγραφή και η σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσπο-

των ζώων, μέσω της στείρωσης, σήμανσης, καταγραφής και

υιοθεσίας τους κι αφετέρου η ευζωία τους, με την εξασφά-

λιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα

αδέσποτα ζώα του Δήμου, την εξασφάλιση τροφής/νερού και

εφαρμογής παρεμβατικών δράσεων..

Η παράταξή μας, ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, στο πλαίσιο αυτό προτείνει:

• Σύσταση της δημοτικής επιτροπής  όπως  προβλέπεται από

το άρθρο  12 του Ν4039/2012  που ορίζει ότι σε κάθε Συνερ-

γασία με όμορο Δήμο ή και άλλο Δήμο για Δημιουργία διαδη-

μοτικού Κτηνιατρείου στο οποίο θα μπορούν να προσφέρουν

τις υπηρεσίες τους και εθελοντές κτηνίατροι

• Συνεργασία με όμορο Δήμο και φιλοζωϊκά  σωματεία και

ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους  για δημιουργία και λει-

τουργία καταφύγιου αδέσποτων ζώων

• Ένταξη  της δράσης διαχείρισης των αδέσποτων σε χρημα-

τοδοτικά  προγράμματα (κοινοτικά και εθνικά) 

• Εξεύρεση οικονομικών και υλικών πόρων από  Δωρεές

• Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στον Δήμο μας  και

προβολή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προγραμμάτων

πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόμων, που είναι ιδιο-

κτήτες ή κάτοχοι ζώων σχετικά με την προστασία  και στεί-

ρωση των ζώων

• Προώθηση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη της ιδέας της φι-

λοζωίας σε νηπιαγωγεία και σχολεία με εκδηλώσεις, ομιλίες,

προβολές, σεμινάρια αντιμετώπισης και χειρισμού αδέσπο-

των ζώων και άλλα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

• Σύσταση εθελοντικών ομάδων  (στην πόλη και στους  οικι-

σμούς) για την συνεχή καταγραφή   των αδέσποτων ζώων και

παρακολούθηση του προγρ/τος διαχείρισης

Υιοθετώντας τα ανωτέρω θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε βάθος

χρόνου θα μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των αδέσποτων ώστε

μετά από μερικά χρόνια να μη βλέπουμε πια αδέσποτα στους

δρόμους και στις πλατείες μας.

Η κοινή πάλη των λαών

είναι η απάντηση 

στους επικίνδυνους 

σχεδιασμούς στη 

ΝΑ Μεσόγειο

Τους σοβαρούς κινδύνους για τους λαούς της περιοχής

επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδά-

κης στην τοποθέτησή του σε τηλεδιάσκεψη της Αντι-

προσωπείας της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής

ΕΕ – Τουρκίας, τονίζοντας τα παρακάτω:

«Η κατάσταση στο Αιγαίο και την νοτιοανατολική Με-

σόγειο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Οι δηλώσεις

υπουργών της κυβέρνησης Ερντογάν είναι ενδεικτικές,

αφού αμφισβητούν συμφωνίες όπως η Συνθήκη της Λω-

ζάνης και τα πρωτόκολλα του 1926 που καθορίζουν τα

σύνορα, δηλώνουν ότι θα κάνουν γεωτρήσεις μέσα στα

όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και πραγματοποιούν

γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, ενώ επιδιώκουν νομι-

μοποίηση και συνέχιση των υπερπτήσεων στα ελληνικά

νησιά, στο πλαίσιο γκριζαρίσματος του Αιγαίου.

Η ελληνική κυβέρνηση καθησυχάζει υποβαθμίζοντας

την ουσία των τουρκικών παρεμβάσεων. 

ΕΕ και ΝΑΤΟ κάνουν "πλάτες" και τα "στραβά μάτια"

στην Τουρκία στην εισβολή της στη Συρία, στην επέμ-

βασή της στη Λιβύη, στο απαράδεκτο τουρκολιβυκό

Σύμφωνο, θεωρώντας την Τουρκία "στρατηγικό εταίρο"

με στόχο να μην προσεγγίσει η Τουρκία τη Ρωσία.

Οι ανταγωνισμοί των επιχειρηματικών ομίλων για τον

ορυκτό πλούτο βάζουν τους λαούς σε περιπέτειες.

Η απάντηση σε αυτά τα σχέδια είναι η κοινή πάλη των

λαών κόντρα σε εθνικιστικές κραυγές και πολεμικούς

τυχοδιωκτισμούς για:

- Καμιά αλλαγή των συνόρων, κανένα παζάρι για συν-

διαχείριση του Αιγαίου.

-Κ λείσιμο της βάσης της Σούδας και των άλλων αμερι-

κανικών βάσεων.

- Ακύρωση της συμμετοχής σε ιμπεριαλιστικές αποστο-

λές στο εξωτερικό και αποδέσμευση από τις λυκοσυμ-

μαχίες.»

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Παράσταση διαμαρτυρίας στο

υπουργείο Παιδείας πραγματοποί-

ησε την Τετάρτη 27.5.20 η Ανώ-

τατη Συνομοσπονδία Γονέων

Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) ζη-

τάει την επιστροφή των χρημάτων

των σχολικών εκδρομών που ακυ-

ρώθηκαν και παρακρατούνται από

τα τουριστικά γραφεία.

Το θέμα αφορά χιλιάδες γονείς σε

όλη την Ελλάδα που κατέβαλαν τα

χρήματα  για να συμμετάσχουν τα

παιδιά τους στις σχολικές εκδρο-

μές (στο εσωτερικό και το εξωτε-

ρικό) στο πλαίσιο της

εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η λύση που έδωσε η κυβέρνηση,

αντί να λύσει το πρόβλημα με μια

νομοθετική ρύθμιση, με την ΠΝΠ

(ΦΕΚ 84 13/04/20 άρθρο 70)

έδωσε τη δυνατότητα στα Τουρι-

στικά Πρακτορεία «...να προσφέ-
ρουν στον πελάτη (γονέα) αντί της
επιστροφής χρημάτων ισόποσο πι-
στωτικό σημείωμα (Voucher)

ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από
την ημερομηνία έκδοσής του».

Οι γονείς ζητούν τα χρήματα των σχολικών

εκδρομών που δεν έγιναν 
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Ανακοίνωση έσπευσε να βγάλει ο  Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  στις

27/5/20, ενόψει μάλιστα και της ανοιχτής

συνάντησης των κατοίκων με θέμα την

επέκταση της μαρίνας Βουλιαγμένης την

προσεχή Δευτέρα 1η Ιουνίου και ώρα

19:00 στην γνωστή καφετέρια της πλα-

τείας, Aqua Marina.

Αναφερόμενος μάλιστα στην πρόσφατη

ψηφοφορία του δημοτικού συμβουλίου 

για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων της μαρίνας της

Βουλιαγμένης, περιγράφει ότι σε σύνολο

31 παρόντων, υπήρξε μεγάλη διαπαρατα-

ξιακή πλειοψηφία 27 ψήφων «υπέρ», 3

ψήφων «κατά» και μια ψήφου «παρών»,

παραλλείποντας όμως να αναφέρει ότι

τουλάχιστον 2 δημοτικές παρατάξεις της

αντιπολίτευσης καταψήφισαν την μελέτη

και αυτές ήταν του κυρίου Θάνου Ματό-

πουλου (Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών)

αλλά και του κυρίου Κώστα Πασακυριά-

κου (Λαϊκή Συσπείρωση) με σοβαρές εν-

στάσεις!

Ακόμη πιο σημαντική όμως ήταν η στάση

του δημοτικού συμβούλου της συμπολί-

τευσης κυρίου Παντελή Κασιδόκωστα

(αδελφός του πρώην Δημάρχου Γρήγορη

Κασιδόκωστα), ο οποίος δήλωσε

«παρών» και δεν ψήφισε την επίμαχη Με-

λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ανα-

φωνόντας μάλιστα εκτός μικροφώνου ότι

«θα φάμε πολύ ξύλο από τους Βουλιαγ-
μενιώτες...»

Τώρα για την ουσία της υπόθεσης
Το 2016 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του

88,46% του Αστέρα Βουλιαγμένης με τί-

μημα 444 εκ. € από Άραβες και Τούρκους

επενδυτές όπου μεταξύ άλλων συμφωνή-

θηκε και η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της Μαρίνας

της Βουλιαγμένης.

Άλλο όμως ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (την θέλουμε

όλοι) και άλλο ΕΠΕΚΤΑΣΗ και μάλιστα με

4.800 τμ συνολικά κτιριακές εγκαταστά-

σεις, 67.000 κυβικά μέτρα μπετόν, 45.000

κυβικών μέτρων φυσικών ογκόλιθων,

125.000 κυβικών μέτρων λιθορριπών,

40.000 κυβικά μέτρα υλικών επιχώσεων

αλλά και 400 θέσεων πάρκινγκ που θα

εξυπηρετούν το ξενοδοχείο του Αστέρα,

με παράλληλη αύξηση του όγκου της ση-

μερινής λιμενικής εγκατάστασης, αύξηση

κατά πολύ του μήκους του λιμενοβρα-

χίονα, αύξηση της θαλάσσιας έκτασης

της μαρίνας (αλήθεια με ποιο δικαίωμα;) 

Επίσης, κατασκευή ελικοδρόμιου  και ελ-

λιμενισμός 59 σκαφών που  θα έχουν επι-

τρεπτό όριο έως και άνω  των 70 μ. χωρίς

να απαγορεύει κανένας κανονισμός λει-

τουργίας να μην ελλιμενίζονται άλλα αν-

τίστοιχου μεγέθους σκάφη, τα οποία και

θα μετατρέψουν τον όρμο αλλά και την

πλαζ της Βουλιαγμένης σε ένα συνεχές

σημείο εκτόνωσης κυματισμών «τύπου μι-

κρών τσουνάμι», καταστρέφοντας αργά

αλλά σταθερά την παραλία μας.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

η οποία σημειωτέον έγινε για λογαριασμό

και με δαπάνη των επενδυτών, φυσικά και

μπορεί θεωρητικά να εξασφαλίζει απο-

κλειστικά τα δικά τους συμφέροντα,

χωρίς να σέβεται ούτε την φυσιογνωμία

της περιοχής, ούτε τον αρχαιολογικό της

πλούτο (έχει πάρει οριστική έγκριση η με-

λέτη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-

βούλιο;)  αλλά ούτε και τους κατοίκους

που θα πρέπει να υποστούν τουλάχιστον

για 2 χρόνια το χώμα και την σκόνη από

ένα τεράστιο εργοτάξιο, που θα αλλοι-

ώσει την μορφολογία της θαλάσσιας

αλλά και της χερσαίας έκτασης της μαρί-

νας!

Συγκεκριμένα απαντάμε ξανά στις  λάθος

απαντήσεις σας και σας καλούμε αν θέ-

λετε να έρθετε την 1η Ιουνίου στην Aqua

Marina να μας τα εξηγήσετε ξανά:

― Ερώτηση: Μεγαλώνει η Μαρίνα Βου-

λιαγμένης ναι  ή όχι;

Η απάντηση μας: Ναι μεγαλώνει και στα

θαλάσσια όριά της -πράγμα ανεπίτρεπτο-

και στον όγκο ελλιμενισμού σκαφών (λι-

γότερα μεν αλλά μεγαλύτερα δε,  έως και

άνω των 70μ.) για να χωρέσουν, αλλά και

στην χερσαία έκταση που θα οικοδομηθεί

ένα «μικρό χωριό» 4.800 τμ. μαζί με το

χώρο για το ελικοδρόμιο!

― Ερώτηση: Θα καταστραφεί το θαλάσ-

σιο περιβάλλον του όρμου της Βουλιαγ-

μένης;

Η απάντηση μας: Θα υπάρξουν τεράστιες

επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον,

κάτι που και η ίδια η Μελέτη Περιβαλλον-

τικών Επιπτώσεων επισημαίνει, με την

«light» όμως εκδοχή ότι οι περισσότερες

επιπτώσεις θα είναι προσωρινές! Και ρω-

τάμε, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;

― Ερώτηση: Θα αλλοιώσει οπτικά τον

κόλπο της Βουλιαγμένης;

Η απάντηση μας: Ναι θα τον αλλοιώσει

και όχι μόνο οπτικά, αφού θα γίνουν τε-

ράστιες παρεμβάσεις στο θαλάσσιο αλλά

και το χερσαίο περιβάλλον κυρίως με τα

4.800 τμ σε κτιριακές και άλλες  εγκατα-

στάσεις. αλλά και φυσιογνωμικά αφού τα

τεράστια σκάφη που θα ελλιμενίζονται θα

προκαλούν σε καθημερινή βάση προβλή-

ματα στους λουόμενους της διπλανής

πλαζ της Βουλιαγμένης, αλλά κυρίως και

στους αθλούμενους του ναυταθλητισμού

σε όλα τα θαλάσσια Spor του Ναυτικού

Ομίλου Βουλιαγμένης και του Ομίλου Κα-

τοίκων.

― Ερώτηση: Θα δημιουργήσει η μαρίνα

κυκλοφοριακό φόρτο στην πόλη; 

Η απάντηση μας: Ναι γιατί θα δημιουργη-

θεί άλλη «μια πόλη μέσα στην πόλη» της

Βουλιαγμένης με τεράστιο κυκλοφοριακό

φόρτο από τα  επιπλέον 400 και πλέον

αυτοκίνητα που θα διέρχονται καθημε-

ρινά από τον ένα και μοναδικό δρόμο την

Απόλλωνος, από και προς την μαρίνα και

τα οποία θα αποτελούν κυρίως πελάτες

της μαρίνα και του ξενοδοχείου του

Αστέρα. (Αλήθεια υπάρχει κυκλοφοριακή

μελέτη;)

― Ερώτηση: Θα γίνει η περιοχή όπως οι

μαρίνες Ζέας και Αλίμου;

Η απάντηση μας: Ναι θα γίνει κατά ανα-

λογία και μην μπερδεύετε τον κόσμο,

γιατί όταν λέμε «Ζέα» και «Άλιμος» δεν

μιλάμε για μέτρα ή την χωρητικότητα των

σκαφών, αλλά κυρίως για την μετάλλαξη

της περιοχής μας σε ένα λιμάνι «ως η

πίσω αυλή του Αστέρα» όπου η έννοια

λουόμενος και πλαζ της Βουλιαγμένης

σταδιακά αλλά σταθερά θα καταργηθεί

από τις συνέπειες της επέκτασης της μα-

ρίνας Βουλιαγμένης. 

― Ερώτηση: Προσφέρει κάτι ουσιαστικό

στην περιοχή;

Η απάντηση μας: Ό,τι προσέφερε μέχρι σή-

μερα, αφού οι περισσότερες θέσεις εργα-

σίας είναι εξειδικευμένες (τουριστικός και

ναυτιλιακός κλάδος)  και κυρίως θα καταλη-

φθούν από εξειδικευμένους εργαζόμενους

εκτός περιοχής ίσως και άλλων εθνικοτή-

των!

Επίσης ο Δήμος θα έχει από λίγα έως πε-

νιχρά έσοδα, αφού η όλη εγκατάσταση

δεν του ανήκει και η Τοπική Οικονομία θα

έχει (με λιγότερα σκάφη όπως εσείς

λέτε) τα ίδια ή και λιγότερα έσοδα που

είχε και με την μέχρι τώρα λειτουργία της

υπάρχουσας μαρίνας (εκτός αν υπάρχει

κάποια συγκεκριμένη μελέτη που δεν μας

την αναφέρατε μέχρι τώρα;)

Τέλος όσον αφορά την επιστημοσύνη

του καθενός αλλά και για την αξιοπιστία

της κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων θα μας επιτρέψετε να διατη-

ρούμε τις επιφυλάξεις μας, διότι έχουμε

δει κατά καιρούς, ίσως και εσείς, να κατα-

πίπτουν μελέτες και μελέτες με «τόνους

αξιοπιστίας»...και ξέρετε γιατί;

Γιατί μίλαγαν μόνο με αριθμούς και νού-

μερα, αγνοώντας τον πολίτη, τον κά-

τοικο, τον δημότη εντέλει τον ίδιο τον

ανθρώπινο παράγοντα!

Καλή τύχη στο έργο σας,

Εμείς θα ακολουθήσουμε τον  δικό μας

δρόμο και σε όποια παραλία  της Βουλιαγ-

μένης μας βγάλει...!!!

Με εκτίμηση, 

Οι κάτοικοι που λένε ΟΧΙ 

στην καταστροφική επέκταση 

της μαρίνας της Βουλιαγμένης.

Γιατί λέμε ΟΧΙ στην επέκταση
της μαρίνας της Βουλιαγμένης
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Το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τα υπουρ-

γεία Παιδείας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του

Κράτους), αναζητεί λύση για το πρόβλημα των συμβά-

σεων του προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία, ώστε

με τη νέα εκπαιδευτική σεζόν οι συμβάσεις τους να είναι

ορισμένου χρόνου για να έχουν πλήρη εργασιακά δικαιώ-

ματα.

«Δεν πρέπει να αισθάνονται ότι είναι στον αέρα γιατί δεν
είναι στον αέρα. Θέλουμε να δώσουμε μια λύση δίκαιη και
οριστική στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων της
χώρας. Και αυτό θα κάνουμε τα τρία συναρμόδια υπουρ-
γεία», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρι-

κάκος απαντώντας σε Επίκαιρες Ερωτήσεις των

βουλευτών του ΚΚΕ Γιάννη Δελή και της «Ελληνικής

Λύσης» Κωνσταντίνου Μπούμπα.

Ο υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε το Κοινοβούλιο ότι

η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειασθεί για να επιλυθεί το

πρόβλημα και να μπει τέλος σε ένα καθεστώς πελατει-

ακών σχέσεων, για το οποίο δεν ευθύνονται οι εργαζό-

μενοι.

Ωστόσο πριν από τη συζήτηση των Επικαίρων Ερωτήσεων

είχε συνάντηση με το Συντονιστικό των 35 Σωματείων

των εργαζομένων στην σχολική καθαριότητα, στους οποί-

ους εξέθεσε τη λύση που προκρίνει, καθώς το άρθρο 103

του Συντάγματος απαγορεύει ρητά τη μετατροπή συμβά-

σεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και

συμβάσεων μίσθωσης έργου σε αορίστου χρόνου.

Σημειώνεται, όπως είπε ο T. Θεοδωρικάκος στη Βουλή,

ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχο-

λείων δεν προκρίνουν μια λύση ανάλογη με εκείνη του

διαγωνισμού στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», μέσω

ΑΣΕΠ, καθώς οι περισσότεροι δεν θα ήταν επιτυχόντες

στον διαγωνισμό. 

Η πρόταση που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών,

όπως την περιέγραψε ο T. Θεοδωρικάκος στη Βουλή είναι

η εξής: 

«Είμαστε, σε συζήτηση και συνεννόηση το υπουργείο
Εσωτερικών με τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας, Οι-
κονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) προκειμένου,
στη νέα σεζόν, να υπάρξουν συμβάσεις από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
με τους καθαριστές και τις καθαρίστριες, οι οποίες να
είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μέσω αυτών των
συμβάσεων ορισμένου χρόνου, μπορούμε να πετύχουμε
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους
εργαζόμενους και τις εργαζόμενες για να εκλείψουν τα
φαινόμενα που περιγράψατε προηγουμένως όταν αρρω-
σταίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Να υπάρξει δικαιοσύνη και
ισονομία ανάμεσά τους και να μπει ένα τέλος στην πελα-
τειακή σχέση. Αυτό που έχω κατηγορηματικά να δηλώσω
είναι ότι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες της καθαριό-

τητας των σχολείων δεν πρέπει να αισθάνονται ότι είναι
στον “αέρα”. Διότι δεν είναι ούτε θα είναι στον αέρα. Θα
εργαστούν κανονικά την επόμενη περίοδο και πιστεύω ότι
πολύ γρήγορα τα τρία συναρμόδια υπουργεία θα είμαστε
σε θέση να ανακοινώσουμε αυτή την οριστική λύση. Κά-
νουμε αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή και αν μπορέ-
σουμε πολύ σύντομα να ανακοινώσουμε την οριστική
λύση».
Στη δευτερολογία του ο Τ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε:

«...Και τέλος, μιας και απευθυνθήκατε σε εμένα προσω-
πικά, πρέπει να σας πω ότι έχω μάθει στη ζωή μου να πε-
ριγράφω αυτό που πιστεύω. Όποιους και να στεναχωρώ.
Τι να κάνουμε; Ο καθένας πρέπει να έχει την ευθύνη των
πράξεων και των λόγων του. Δεν υποκρίνομαι». 

Oριστική λύση στο προσωπικό καθαριότητας

στα σχολεία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
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ΑΛΗΘΟΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΨΕΥΔΟΠΑΙΔΕΙΑ

«Το Μέλλον δικαιωματικά και επάξια ανήκει μόνο σ’ αυτούς
που αγωνίζονται, προστατεύουν και υπερασπίζονται την
ΑΛΗΘΕΙΑ με οποιοδήποτε κόστος, χωρίς να φείδονται ούτε
καν  της ίδιας τους της ζωής. Οι ψευδολόγοι και οι ψευδο-
πλόκοι δεν θα περάσουν καθόλου στους δέλτους της ιστο-
ρίας ή θα τύχουν της ηροστράτειας δόξας». (του ιδίου)

Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ή 

Ο ΟΜΗΡΟΣ ΘΕΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

«ΕΙ ΘΕΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΜΗΡΟΣ, ΕΝ ΑΘΑΝΑΤΟΙΣΙ ΣΕΒΕΣΘΩ·  ΕΙ
Δ' ΑΥ ΜΗ ΘΕΟΣ ΕΣΤΙ ΝΟΜΙΖΕΣΘΩ ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ».
(ΠΑΛΑΤΙΝΗ* ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, βιβλίο 16ο, επίγραμμα 301, 1)

(= Αν ο Όμηρος είναι θεός ας του αποδίδουμε τον οφειλό-

μενο σεβασμό και να τον τιμούμε με θρησκευτική ευλάβεια

εντάσσοντάς τον ανάμεσα στους αθανάτους· και αν πάλι δεν

είναι θεός, ας τον θεωρούμε ότι είναι θεός).

Tο παραπάνω δίστιχο αποδίδεται στον επιγραμματοποιό Αν-

τίπατρο από τη Θεσσαλονίκη (1ος μ.Χ.).

«Ἐνδείκνυται δ᾽ ἡμῖν οὗτος ἀνήρ, εἰ βουλοίμεθα μὴ κατο-
λιγωρεῖν, ὡς καὶ ἄλλη τις παρὰ τὰ εἰρημένα ὁδὸς ἐπὶ τὰ
ὑψηλὰ τείνει. Ποία δὲ καὶ τίς αὕτη; <ἡ> τῶν ἔμπροσθεν με-
γάλων συγγραφέων καὶ ποιητῶν μίμησίς τε καὶ ζήλωσις.
Καί γε τούτου, φίλτατε, ἀπρὶξ ἐχώμεθα τοῦ σκοποῦ».

(Κάσσιος Λογγίνος, 210-273, “ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ”, κεφ. 13, 2, 1)

(= Ο άνθρωπος αυτός - ήτοι ο Πλάτων - μας υποδεικνύει, εάν

δεν θέλουμε να αδιαφορίσουμε για τις διδαχές του, ότι κάποια

άλλη οδός, πλην όσων προανέφερα, μας οδηγεί στα ψηλά.

Ποια και τι λογής είναι αυτή; Το να γίνουμε μιμητές και ζηλω-

τές των μεγάλων μας συγγραφέων και ποιητών του παρελθόν-

τος. Και με τούτη την επιδίωξη, φίλτατέ μου, ας καταπιαστούμε

δυνατά).

Η επιλογή από το Γάλλο ζωγράφο Jean - Auguste - Dominique

Ingres, (1780-1867), του αποσπάσματος του Λογγίνου δεν

είναι τυχαία. Οδηγούμενος από την κλασσική του παιδεία ο

καλλιτέχνης επιλέγει ένα κείμενο που αναφέρεται στον Πλά-

τωνα ως γνώστη της ποίησης του Ομήρου, τον οποίο ο φιλό-

σοφος θεωρούσε «δάσκαλο και εμπνευστή όλων των
ποιητών».
Ο πίνακας απεικονίζει τον Όμηρο ως θεό, (Ολύμπιο Δία), να

κάθεται πάνω σε βαθμιδωτό βάθρο και να κρατά το δόρυ των

ηρώων που ύμνησε στα έπη του, μπροστά από ένα ναό ιωνικού

ρυθμού -αφού η επικρατέστερη καταγωγή του ανάγεται στη

Σμύρνη ή τη Χίο- στον οποίον είναι χαραγμένο το όνομά του.

Δεξιά του στέκεται όρθια η Νίκη με αναπεπταμένα τα φτερά

της, έτοιμη να στεφανώσει με δάφνη τον μεγαλύτερο ποιητή

όλων των εποχών. Στα πόδια του κάθονται με τη μορφή δύο

γυναικών η ΙΛΙΑΣ με ένα σπαθί (πολεμική αρετή των Ελλήνων)

και η ΟΔΥΣΣΕΙΑ με ένα κουπί (το οδοιπορικό του Οδυσσέα στις

θάλασσες - η παραδοσιακή ναυτοσύνη του Ελληνικού

Έθνους). Στη μεγάλη αυτή στιγμή της αποθέωσης παρευρί-

σκονται (46) σημαντικές φυσιογνωμίες της αρχαιότητας και

των νεωτέρων χρόνων, μεταξύ αυτών ο Δάντης (1265-1321)

και ο Ραφαήλ. Στη δεξιά πλευρά του έργου βρίσκεται ο Πίνδα-

ρος με το έγχορδο μουσικό όργανο, ο Φειδίας με τα εργαλεία

του γλύπτη, ο Μέγας Αλέξανδρος με το νάρθηκα, όπου φύ-

λασσε την σχολιασμένη από τον Αριστοτέλη Ιλιάδα, και τέλος

αριστερά ο Αισχύλος με περγαμηνή και γραμμένες σε τρεις

σειρές τις λέξεις ΠΕΡΣΑΙ, ΧΟΗΦΟΡΟΙ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ.

Πρόκειται για οροφογραφία μιας αίθουσας του Λούβρου, στο

λεγόμενο «Μουσείο του Καρόλου Ι΄» στον πρώτο όροφο του

κτηρίου, όπου εκτίθενται έργα του τμήματος των ελληνορω-

μαϊκών αρχαιοτήτων. Ο Ζωγράφος επηρεάστηκε από τον πί-

νακα του γνωστού Ζωγράφου της Αναγέννησης Ραφαήλ

Σάντσιο ντα Ουρμπίνο, (1483-1520), «Ο Απόλλων και οι Μού-

σες του Παρνασσού», και είναι ένα έργο - ύμνος στον Αρχαίο

Ελληνικό Πολιτισμό. Τόσο στην κύρια σκηνή όσο και στη με-

λανή ταινία που την περιβάλλει υπάρχουν κείμενα γραμμμένα

στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, δύο από τα οποία έχω προανα-

φέρει. Όσον αφορά όμως την πηγή έμπνευσης όλης της σύν-

θεσης, το κεντρικό τμήμα θυμίζει το γνωστό στους

αρχαιολόγους μαρμάρινο ανάγλυφο της Ελληνιστικής Εποχής,

του γλύπτη Αρχελάου (150-120), από την Πριήνη της Μ. Ασίας

που “φιλοξενείται” σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο και του οποίου

χαρακτικά είχε στην κατοχή του ο καλλιτέχνης. Οι επιγραφές βρί-

σκονται σε διάφορα σημεία αυτής της πολυπρόσωπης παράστα-

σης. Πρόκειται για λέξεις και φράσεις σε κεφαλαιογράμματη

γραφή που δείχνουν χαραγμένες σε μάρμαρο. Οι ελληνικές επι-

γραφές που αναλύσαμε παραπάνω επιτρέπουν αδιαμφισβήτητα

να διαπιστώσουμε την αρχαιογνωσία του Ενγκρ. Συγχρόνως

όμως θαυμάζουμε και την ευσυνειδησία του καλλιτέχνη ως προς

την ορθή γραφή, δεδομένου ότι σε μια οροφογραφία τα κείμενα

είναι αδύνατο να διαβαστούν από τόσο μακριά.

Επειδή τα ομηρικά έπη δεν περιέχουν σχεδόν καθόλου στοι-

χεία για το βίο του δημιουργού τους, θα στραφούμε σε πηγές

- κείμενα πολύ μεταγενέστερα και θα αντλήσουμε στοιχεία

από (9) βιογραφίες του Ομήρου, οι οποίες έχουν μελετηθεί και

αναλυθεί από την έκδοση West, M.L., (2003) Lives of Homer,

LOEB Classical Library, απ’ όπου προέρχονται και τα αποσπά-

σματα των βίων που παρατίθενται.

ΟΙ (9) ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ:
1. ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΗΣΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΥΤΩΝ.

2. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΥ

3. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ 1. 1-5.

4. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ 2. 1-4.

5. ΠΡΟΚΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟ Α (ΟΜΗ-

ΡΟΥ ΧΡΟΝΟΙ, ΒΙΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡ, ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ).

6. HESYCHIUS MILESIUS (Suda o 251, iii.524.27 Adler).

7. BIOΣ ΟΜΗΡΟΥ (VITA ROMANA).

8. ΓΕΝΟΣ ΟΜΗΡΟΥ (VITA SCORIALENSIS Ι).

9. ΑΛΛΩΣ (VITA SCORIALENSIS II).

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ O OMHΡΟΣ

«Χρόνου δὲ προϊόντος ἐξελθοῦσα ἡ Κρηθηὶς μετ᾿ ἄλλων
γυναικῶν πρὸς  ἑορτήν τινα ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν καλού-
μενον Μέλητα, ἤδη ἐπίτοκος οὖσα, τίκτει τὸν Ὅμηρον, οὐ
τυφλόν, ἀλλὰ δεδορκότα, καὶ τίθεται ὄνομα τῷ παιδίῳΜε-

λησιγένεα, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὴν ἐπωνυμίαν λαβοῦσα».
(ΒΙΟΙ ΟΜΗΡΟΥ, ΒΙΟΣ ΗΡΟΔΟΤΕΙΟΣ, 30)

(= Καθώς περνούσε ο χρόνος, όταν βγήκε έξω η Κρηθηΐδα μαζί

με άλλες γυναίκες για να πάνε σε κάποια εορτή στον ποταμό

που ονομάζεται Μέλης, καθώς ήταν ήδη ετοιμόγεννη, γεννά

τον ΟΜΗΡΟ, ο οποίος δεν ήταν τυφλός, αλλά έβλεπε πολύ κα-

θαρά και ονομάζει το παιδί Μελησιγένη, δίνοντας το όνομα του

παιδιού από την ονομασία του ποταμού).

Το πραγματικό του όνομα ήταν Μελησιγένης < ο Μέλης -τος

+ γένος < γίγνομαι, γεννώ και Μελησαγόρας <η μέλησις -εως

= φροντίδα, πρόνοια, επιμέλεια +αγορά <αγορεύω, και Μελη-

σιάναξ -κτος <η μέλησις - εως + άναξ -κτος = βασιλιάς, που

μεριμνά, ενδιαφέρεται, ασχολείται, έχει χρέος, καθήκον.

Το Μελησιγένης παραπέμπει στη Σμύρνη, αφού μέσα απ’ την

αρχαία Σμύρνη περνούσε ο ποταμός Μέλης, στις όχθες του

οποίου γεννήθηκε από την Κρηθηΐδα. Το ποτάμι αυτό υπάρχει

και σήμερα με το όνομα Meles (=Μέλης) αλλά δεν είναι παρά

ένα ασήμαντο ρυάκι. Το όνομα “Όμηρος” το έλαβε επειδή ήταν

όμηρος των Κολοφωνίων στον πόλεμο με τη Σμύρνη και όχι

επειδή ήταν τυφλός (= ο μη ορών) όπως πιστεύουν οι εθελο-

τυφλούντες μελετητές - σχολιαστές του! Ο Όμηρος, για τον

τυφλό χρησιμοποιεί τη λέξη, ο, η ἀλαός, το ἀλαόν που παρά-

γεται από το α-στερητικό + λάω = βλέπω και λεύσσω, λευκ-

ός, luc-s/lux η λύκη (= φως), Λύκειος ή Λυκηγενής Απόλλων

και ρήμα ἀλαόω = τυφλώνω, αόριστος ἀλάωσα.

«Άλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἀσκελὲς αἰὲν
Κύκλωπος κεχόλωται, ὃν ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν».

(Όμηρος, “ΟΔΥΣΣΕΙΑ”, α, 68-69)

(= Μόνο ένα πάθος αδυσώπητο βαστάει μαζί του ο Ποσειδώ-

νας, ο κοσμοσείστης, για τον Κύκλωπα, επειδή ο Οδυσσέας

του έβγαλε το μάτι).

«Νῦν δέ μ' ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς
ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν, ἐπεί μ' ἐδαμάσσατο οἴνῳ».

(Όμηρος, “ΟΔΥΣΣΕΙΑ”, ι, 515-516)

(= Και ήρθε σε μένα τώρα ένας μικρόσωμος και τιποτένιος

και αδύνατος/άταρος, που με κρασί με δάμασε και μου

έβγαλε το μάτι).

Εμείς δίνουμε μια άλλη ετυμολόγηση για το συγκεκριμένο

όνομα Μελησιγένης <η μέλησις -εως = η φροντίδα + το

γένος -ους. Άρα αυτός που ενδιαφέρεται/νοιάζεται για τη

γενιά του, τους απογόνους του, τους εσομένους. Έτσι οφεί-

λουμε να ενδιαφερόμαστε και εμείς για το γένος μας και να

πάψουμε να είμαστε “Αμελησιγενείς (= αδιάφοροι, αναίσθη-

τοι) γιατί στο τέλος θα καταντήσουμε ‘Ολεσιγενείς (= κατα-

στροφικοί, αφανιστές του γένους).
Στο νέο υπό ψήφιση Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ επωφελές

και χρήσιμο θα ήταν στα προγράμματα σπουδών να ενταχθούν

και τα Εθνικά μας Έπη, τα ομηρικά, ΙΛΙΑΣ (= φιλία, ανδρεία,

φιλότιμο, φιλοξενία) και ΟΔΥΣΣΕΙΑ (= υπομονή, θάρρος, αγω-

νιστικότητα, στόχοι, νόστος, πατρίδα), αν θέλουμε οι μαθητό-

παιδες από μικρή ηλικία να αποκτήσουν αρχές, αξίες και

ιδανικά που έχουν διαχρονική, ανθρωπιστική και οικουμενική

αξία και να στηρίζουν τον συνεκτικό ιστό της χώρας μας. 

Με ένα εντελώς νέο τρόπο διδασκαλίας και με επιλογή απο-

σπασμάτων όπου θα αναδεικνύονται αυτές, όχι για να κατα-

δειχθεί η σημασία των ομηρικών επών ως λογοτεχνικού -

παραμυθιακού έργου αλλά προκειμένου να αποτελέσουν αυτά

ιστορικό πρότυπο συμπεριφοράς, στάσης, καλλιέργειας ήθους

ολοκληρωμένων και υγιών ανθρώπων και συγκροτημένων προ-

σωπικοτήτων για μια υγιή κοινωνία. Ως εκ τούτου προτείνουμε

τα ομηρικά έπη να εισαχθούν πιλοτικά στις δύο τελευταίες τά-

ξεις του Δημοτικού.

Αν θέλετε κυρία Υπουργέ να Νική-σετε κατά κράτος όλους

τους προκατόχους σας και να βάλετε ένα στέρεο Κέραμο στο

οικοδόμημα της Παιδείας, τολμήστε να εισαγάγετε τη διδασκα-

λία των ομηρικών επών στο Δημοτικό (Ε΄, Στ΄) από μετάφραση

και στο Γυμνάσιο (Α΄, Β΄) από το πρωτότυπο.

ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Καθηγητής Φιλόλογος
―――――
* Η Παλατινή Ανθολογία (Anthologia Palatina ή Graeca) είναι συλλογή

Αρχαίων και Βυζαντινών Ελληνικών Επιγραμμάτων και ποιημάτων της

περιόδου από το 700 π.Χ. μέχρι το 600 μ.Χ.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ ὉµηροΠαιδεύσεως 

ἄρχεσθαι
&

ὉµηροΑπαιδευσίας
παύεσθαι

(Αριστουργηματικός Πίνακας - εικόνα του νεοκλασσικιστή ζωγράφου

Γάλλου Ζαν Ωγκύστ Ντομινίκ Ενγκρ «Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ».

Διαστάσεις: 3,86x5,12 μ. Μέσο: Ελαιογραφία, Είδος: έργο ιστορικής

θεματολογίας, Δημιουργία: 1826-1827).
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πΗ ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα

και η ανάδειξη της υπαίθρου της Ανατολι-

κής Αττικής, μέσα από κοινές συνέργειες

και δράσεις, είναι οι δύο βασικοί άξονες

του Συμφώνου Συνεργασίας που υπέγρα-

ψαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-

λης και ο Πρύτανης του Γεωπονικού

Πανεπιστημίου Σπυρίδων Κίντζιος, στα

γραφεία της Περιφέρειας.

Παρόντες στην τελετή υπογραφής ήταν ο

Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

Θ. Αυγερινός, οι Αντιπρυτάνεις Οικονομι-

κών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ι.

Χατζηπαυλίδης και Ακαδημαικών Ν. Δέρ-

κας, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών

Ζώων Ι. Οικονομόπουλος και ο Καθηγητής

Οινολογίας Γ. Κοτσερίδης. 

«Προτεραιότητά μας είναι να επενδύ-
σουμε στο brand name της Αττικής μας,
μέσα και από την ανάδειξη της εξαιρετικής
τοπικής μας παραγωγής, ιδιαίτερα την πα-
ρούσα περίοδο σταδιακής επανόδου στην
κανονικότητα», επεσήμανε ο Γ. Πατούλης

και χαρακτήρισε «πολύτιμη» τη συνδρομή

της επιχειρηματικής κοινότητας στην προ-

σπάθεια που καταβάλλει η Περιφέρεια,

προς αυτή την κατεύθυνση. 

«Μαζί θα σχεδιάσουμε το αύριο και ένα
καλύτερο μέλλον για τις νέες γενιές. Σε
συνεργασία με το επιστημονικό δυναμικό
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου δρομολο-
γούμε δράσεις για την ανάδειξη του πρω-
τογενούς τομέα της Αττικής και την
αναβάθμιση των μητροπολιτικών πάρκων
και χώρων πρασίνου που βρίσκονται στη
διοικητική ευθύνη της Περιφέρειας με έμ-
φαση στο Πάρκο Τρίτση. Παράλληλα θα
αξιοποιήσουμε υποδομές, που θα λειτουρ-
γήσουν ως φυτώρια ενίσχυσης της καινο-

τομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικό-
τητας, προσαρμοσμένα στα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της Αττικής. Τα πεδία συ-
νεργασίας είναι πολλά και θα εργαστούμε
από κοινού προκειμένου να γυρίσει σελίδα
η Αττική και να περάσει σε μία νέα εποχή»,
δήλωσε ο Γ. Πατούλης.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Γεω-

πονικού Πανεπιστημίου Σ. Κίντζιος ευχα-

ρίστησε τον Περιφερειάρχη για την

εποικοδομητική συνεργασία επισημαίνον-

τας πως θα στηρίξει κάθε δράση της Περι-

φέρειας που θα έχει ως στόχο την

ενίσχυση της εξωστρέφειας της Αττικής

και την ποιοτική βελτίωση της ζωής των

πολιτών. «Θέλουμε να μας υπολογίζετε ως
ισχυρό εταίρο», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Τι προβλέπει το Σύμφωνο Συνεργασίας

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι επιμέρους στόχοι της συνεργασίας

προσδιορίζονται στους εξής:

-Aνάδειξη της Υπαίθρου της ΠΕΑΑ μέσω

της διερεύνησης των τομέων παραγωγής,

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, των

κινδύνων και των ευκαιριών που διαμορ-

φώνονται,

-Ανάπτυξη και προστασία του αγροδιατρο-

φικού τομέα της ΠΕΑΑ και ιδιαίτερα της

διασύνδεσης αυτού με το ανθρώπινο δυ-

ναμικό και με τους άλλους τομείς παραγω-

γής (αγροτική παραγωγή – μεταποίηση –

υπηρεσίες – γαστρονομία – τουρισμός),

-Ενδυνάμωση και μεγέθυνση του ανθρώπι-

νου και κοινωνικού κεφαλαίου καθώς και

την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλον-

τος και την ορθολογική χρήση των φυσι-

κών πόρων της περιοχής στα πλαίσια της

αειφόρου ανάπτυξης (Κοινωνία + Περιβάλ-

λον + Οικονομία),  

-Αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών ερ-

γαλείων που προσφέρει  η Ε.Ε, η νέα ΚΑΠ

και η νέα προγραμματική περίοδος

(Ε.Σ.Π.Α),

-Εγκατάσταση νέων ακαδημαϊκών δομών

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

στην ΠΕΑΑ.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας για την ανά-

πτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα και την

Ανάδειξη της Υπαίθρου της Ανατολικής Ατ-

τικής θα βασιστεί σε δύο άξονες:

Ο Πρώτος Άξονας αναφέρεται στη συνερ-

γασία για την διερεύνηση, τον σχεδιασμό

και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων

εργασιών για την εγκατάσταση και λει-

τουργία στην ΠΕΑΑ:

1. Του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ‘EU-

CONNEXUS’, το οποίο έχει ήδη ιδρυθεί

από το ΓΠΑ, σε συνεργασία με έξι Πανε-

πιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και έχει ως αντικείμενο την ευφυή

αειφόρο διαχείριση της αστικής παράκτιας

ζώνης. 

2. Του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέν-

τρου του ΓΠΑ, με προοπτική μετεξέλιξής

του σε Τεχνολογικό Πάρκο του ΓΠΑ,

3. Της Κτηνιατρικής Σχολής του ΓΠΑ

Ο δεύτερος άξονας αφορά την εκπόνηση

ενός Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανά-

πτυξης του Αγροτοδιατροφικού Τομέα της

ΠΕΑΑ. Το εν λόγω Στρατηγικό Σχέδιο θα

εστιάσει σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέρον-

τος για την ΠΕΑΑ, όπως ο αμπελοοινικός

και η κτηνοτροφία. Δράσεις με ιδιαίτερο

ενδιαφέρον αποτελούν, μεταξύ άλλων, η

εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (busi-

nessplans) για την ίδρυση και λειτουργία:

Επιχειρησιακό πλαίσιο Βιώσιμης Ανάπτυξης

της Υπαίθρου στην Ανατολική Αττική
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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): "Υπάρχουν 3 ειδών
ψέματα: τα συνηθισμένα, τα καταστροφικά και η στατι-
στική"

Ο Disraeli Άγγλος Πρωθυπουργός.

Κατά τη γνώμη μου, η στατιστική χωρίς να λέει ψέματα,

μπορεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα σε τέτοιο

βαθμό, που να αποτελέσει ένα τρομερό μέσο εξαπάτησης

γι αυτούς που θα θελήσουν να τη χρησιμοποιήσουν σαν

τέτοιο.

Ένα παράδειγμα: Όταν το Πανεπιστήμιο John Hopkins

είχε αρχίσει να δέχεται για πρώτη φορά γυναίκες, κά-

ποιος επισήμανε κάτι πραγματικά "συγκλονιστικό": το

33% των φοιτητριών του Hopkins είχαν παντρευτεί καθη-

γητές του πανεπιστημίου τους. "Η αλήθεια είναι" ότι

υπήρχαν τότε μόνο 3 εγγεγραμμένες γυναίκες και μία απ

αυτές τύχαινε να είναι παντρεμένη με καθηγητή...

Ένα άλλο παράδειγμα: Μια εταιρεία ανακοίνωσε ότι το

μετοχικό της κεφάλαιο μοιραζόταν σε 3.003 ανθρώπους

με έναν μέσο όρο 660 μετοχών ο καθένας. Αυτό ήταν

αλήθεια. Αλλά ήταν επίσης αλήθεια ότι απ’ τα 2.000.000

μερίδια του μετοχικού κεφαλαίου, 3 άνθρωποι κατείχαν

τα 3/4 και οι υπόλοιποι 3.000 μοιράζονταν το 1/3 που απέ-

μενε.

Σήμερα ο δείκτης που χρησιμοποιείται για να δείξει το

"επίπεδο ανάπτυξης", την "πρόοδο" και την "ευημερία"

των λαών, είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).

ΑΕΠ είναι η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες όλων

των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε

μια χώρα και διακινούνται μέσω της αγοράς, στη διάρκεια

ενός χρόνου.

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μια χώρα, είναι ο μέσος όρος ει-

σοδήματος των κατοίκων (το ΑΕΠ της χώρας διαιρούμενο

με τον συνολικό πληθυσμό της).

Συνολικό εισόδημα, μέσος άνθρωπος, μέσο εισόδημα:

Πού υπάρχουν αυτά; Μόνο στα νούμερα και στη φαντασία

των ανθρώπων. Πρόκειται για τον ορισμό της ταχυδακτυ-

λουργίας: κρύβει την κατανομή του πλούτου, εξαφανίζει

τις ανισότητες και τους εξαθλιωμένους. Σε μια χώρα όπως

η Ελλάδα π.χ., όπου το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού

κατέχει το 42% του καθαρού πλούτου (έρευνα του ΣΕΒ,

2020), τι μπορεί να παριστά το ΑΕΠ; Ένα φανταστικό "με-

ρίδιο" για τους μη έχοντες. Και τι να πει κανείς για τις

ΗΠΑ, όπου το 10% του πληθυσμού κατέχει το 78% του

πλούτου!... Κι όμως, μόνο το 42% των Αμερικανών πι-

στεύει ότι η ανισότητα έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαε-

τία (όταν στην πραγματικότητα η αύξηση είναι τεραστίου

μεγέθους).

Με την επιβολή και χρήση δεικτών όπως το ΑΕΠ, οι ελίτ

πείθουν τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, ότι έχουν

κοινά συμφέροντα. Η στρατηγική αυτή απαιτεί εντυπω-

σιακές ταχυδακτυλουργικές ικανότητες. Το ΑΕΠ δεν

κάνει μόνο μια "δουλειά". Είναι "πολυεργαλείο".

Το ΑΕΠ δεν διακρίνει ανάμεσα στις επιζήμιες και βλαβε-

ρές δραστηριότητες και τις επωφελείς. Μια μεγάλη οικο-

λογική καταστροφή αποτελεί πλήγμα στο φυσικό πλούτο

μιας χώρας. Τα χρήματα όμως που διατίθενται για την

αποκατάσταση της καταστροφής,  αυξάνουν σημαντικά

το ΑΕΠ, μέσω των δαπανών αποκατάστασης. Δηλαδή, αυ-

ξάνεται το ΑΕΠ, την ίδια στιγμή που ο φυσικός πλούτος

της χώρας, μειώνεται. Με το μέγεθος του ΑΕΠ δηλαδή, η

φυσική καταστροφή του πλανήτη, μοιάζει ν αντιμετωπί-

ζεται σαν κάτι θετικό (...).

Το ΑΕΠ αυξάνεται (με ταυτόχρονη μείωση της ευημε-

ρίας), όταν:

·       Μια οικογένεια παίρνει διαζύγιο (γιατί δημιουργούν-

ται αμειβόμενες υπηρεσίες/έξοδα δικηγόρων κλπ).

· Οι άνθρωποι αρρωσταίνουν πιο συχνά και πιο βαριά (γιατί

αυξάνουν τα έξοδα σε γιατρούς, φάρμακα κλπ).

· Πολλαπλασιάζεται η εγκληματικότητα (αυξάνουν οι δα-

πάνες για ασφάλεια, φυλακές, αποκατάσταση ζημιών).

· Αυξάνονται τα δάνεια των νοικοκυριών (μεγαλώνει ο κύ-

κλος εργασιών των τραπεζών).

Η φροντίδα ενός βρέφους από τους γονείς του δεν αυξά-

νει το ΑΕΠ, ενώ η φροντίδα από τροφό το αυξάνει.

Ο ελεύθερος χρόνος αυξάνει την ευημερία, δραστηριότη-

τες που διεξάγονται εκτός αγορών (όπως εθελοντική ερ-

γασία, ανατροφή παιδιών, οικιακές εργασίες),

συμβάλλουν στην ευημερία, αλλά δεν περιλαμβάνονται

στο ΑΕΠ.

Συχνά παρατηρούμε τα ίδια επίπεδα ευημερίας, π.χ. προσ-

δόκιμο ζωής, κοινωνική συνοχή κ.λπ., σε χώρες με πολύ

μικρότερο οικονομικό πλούτο.

Μπορεί το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ν’ αυξάνεται, αλλά οι πε-

ρισσότεροι πολίτες σε μια χώρα να βρίσκονται σε στάσιμη

ή ακόμα και σε χειρότερη θέση, χρόνο με τον χρόνο.

["Επί χρόνια η κοινώς αποδεκτή μονάδα μέτρησης οικο-
νομικών επιδόσεων ήταν το Α.Εθν.Π, (Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν), που χοντρικά ισούται με το ακαθάριστο εισόδημα
των πολιτών μιας χώρας. Όμως γύρω στο 1990 έγινε η
στροφή στο ΑΕΠ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, την
αξία των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στο εσω-
τερικό μιας χώρας. Στην περίπτωση χωρών που βρίσκον-
ται σε απομόνωση, που δεν συναλλάσσονται με άλλες
χώρες, ούτε δέχονται εισερχόμενες επενδύσεις, τα δύο
νούμερα είναι ταυτόσημα. Όμως η στροφή έγινε ακριβώς
τη στιγμή που αυξανόταν ο ρυθμός της παγκοσμιοποί-
ησης. Το γεγονός αυτό είχε βαθιές επιπτώσεις: αν το ει-
σόδημα που σχετίζεται με τα αγαθά που παράγονται στο
εσωτερικό της χώρας κατέληγε αλλού, το ΑΕΠ θα αυξα-
νόταν, αλλά το Α.Εθν.Π. θα μειωνόταν. Και δεν επρόκειτο
μόνο για θεωρητική λεπτομέρεια. Τα χρυσορυχεία της Πα-
πούα Νέας Γουϊνέας (ΠΝΓ) τα εκμεταλλεύονταν ξένες
εταιρείες, από την Αυστραλία, τον Καναδά και αλλού. Το
μεγαλύτερο μέρος της αξίας της παραγωγής τους πιστω-
νόταν στις ξένες εταιρείες. Η ΠΝΓ εισέπραττε ψίχουλα -
που δεν αρκούσαν ούτε για να αποζημιωθεί για την
καταστροφή του περιβάλλοντός της ή άλλες δυσμενείς
επιπτώσεις στην οικονομία της και την υγεία του λαού
της. Η επικέντρωση στο ΑΕΠ παρότρυνε τις χώρες να
αναλαμβάνουν τέτοιου είδους εγχειρήματα -το μέτρο της
επιτυχίας τους είχε βελτιωθεί. Όμως αν η προσοχή είχε
επικεντρωθεί στην παλιά μονάδα μέτρησης, το ΑΕθνΠ, τέ-
τοιου είδους εγχειρήματα ίσως να είχαν απορριφθεί". ("Το

τίμημα της Ανισότητας", βιβλίο του Γιόζεφ Στίγκλιτς, τ.1,

σελ. 246)].

[Σε διαφορετικές ομιλίες ο βραβευμένος με Νόμπελ οικο-

νομολόγος Joseph Stiglitz καθώς και ο καθηγητής του ΜΙΤ

Erik Brynjolfsson διατύπωσαν την άποψη πως όπως ο κό-

σμος αλλάζει, έτσι πρέπει να αλλάζουν και οι τρόποι μέ-

τρησης της ευημερίας και της προόδου. Ο Brynjolfsson πιο

συγκεκριμένα ανέφερε: «Το ΑΕΠ αποτελεί μια προσέγ-
γιση των συνολικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγον-
ται σε μια χώρα». Όμως όταν κατασκευάστηκε σαν

δείκτης στο τέλος της δεκαετίας του 1930, ακόμα και ο

ίδιος ο άνθρωπος που κατασκεύασε τον δείκτη, ο Simon

Kuznets, προειδοποίησε πως ο εν λόγω δείκτης δεν είναι

κατάλληλος για την μέτρηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Είχε καταλάβει πως το ΑΕΠ δεν αποτελεί έναν δείκτη

ευημερίας και σε καμία περίπτωση δεν δείχνει το πόσο

καλά περνάει ο πληθυσμός και αρκετές φορές μπορεί να

πηγαίνει σε αντίθετη κατεύθυνση απ’ την ευημερία».

Τέλος συμπλήρωσε πως όπως γίνεται ένας επαναπροσ-

διορισμός στις επιχειρήσεις, έτσι πρέπει να πραγματοποι-

ηθεί και ένας επαναπροσδιορισμός του τρόπου μέτρησης

της οικονομικής προόδου. Ο Joseph Stiglitz σημείωσε: «To
AEΠ στις ΗΠΑ αυξανόταν συνεχώς μέχρι το 2009. Παρ
όλ αυτά, η ευημερία των Αμερικανών πολιτών ήταν σε
χειρότερη κατάσταση απ’ ότι ήταν 30 χρόνια πριν.» (Απ

τη Διπλωματική Εργασία του Α. Πετράκη " Κριτική Ανά-

λυση του ΑΕΠ και Ανάπτυξη Καινοτόμου Υγειοκεντρικού

Δείκτη Ευημερίας")].

Στη Γαλλία, με νόμο του 2015, προβλέπεται η δυνατότητα

θέσπισης νέων δεικτών πλούτου, συμπληρωματικών του

ΑΕΠ (απ την επιτροπή προβλέπονται 10, περιβαλλοντικοί

και κοινωνικοί), που θα καθοδηγούν τις δημόσιες πολιτι-

κές.

Άλλοι δείκτες κοινωνικής ευημερίας:

Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (λαμβάνει

υπόψη εισόδημα, προσδόκιμο επιβίωσης, βαθμό αλφαβη-

τισμού, επίπεδο κατάρτισης).

Δείκτης Κοινωνικής ευημερίας, Social Progress Index (SPI)

(λαμβάνει υπόψη βασικές ανθρώπινες ανάγκες, υποδομές

για ευημερία, ευκαιρίες).

Δείκτης Ευτυχισμένου Πλανήτη (HPI). O Δείκτης χρησι-

μοποιεί δεδομένα όπως το προσδόκιμο ζωής, η ευημερία,

και το οικολογικό αποτύπωμα. 

Το ΑΕΠ μπορεί να μετράει τις επιτυχίες των ελίτ, αλλά με

την ευημερία των κοινωνιών δεν έχει καμιά σχέση. Το

κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε άλλο παρά αποτελεί δείκτη ευη-

μερίας και προόδου μιας χώρας.

Η προώθηση και καθιέρωση δεικτών όπως το ΑΕΠ, δημι-

ουργεί τα "πρίσματα" εκείνα, μέσα απ τα οποία η μεγάλη

πλειοψηφία του κόσμου βλέπει τα πράγματα και υποτάσ-

σεται στην επιρροή των ελίτ. Χρειάζεται μια επίθεση στα

"πρίσματα", για να σπάσουμε την επιρροή των ελίτ και των

πολιτικών τους στον κόσμο.

["Η έρευνα έχει τονίσει πόσο επηρεάζονται οι αντιλήψεις
μας από το πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται η ανά-
λυση... Οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις είναι εύπλαστες...
Τα πλαίσια της προοπτικής, άρα και οι αντιλήψεις και η
συμπεριφορά, μπορούν να χειραγωγηθούν... Οι ισχυροί
προσπαθούν να πλαισιώσουν τη συζήτηση, έτσι ώστε να
ευνοούνται τα συμφέροντά τους, καθώς αντιλαμβάνονται
ότι σε μια δημοκρατία δεν μπορούν απλώς να επιβάλλουν
την κυριαρχία τους στους άλλους... Οι εύποροι διαθέτουν
τα μέσα, τους πόρους και τα κίνητρα για να διαμορφώ-
νουν τις πεποιθήσεις με τρόπους που εξυπηρετούν τα
συμφέροντά τους...". (Από το βιβλίο "Το τίμημα της Ανι-

σότητας", του Γιόζεφ Στίγκλιτς)].

"Το ΑΕΠ μετρά τα πάντα, εκτός από εκείνα που κάνουν
τη ζωή ν αξίζει να τη ζεις", Ρόμπερτ Κένεντυ (Γερουσια-

στής των ΗΠΑ που δολοφονήθηκε το 1968)

Γιώργος Παπανικολάου

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ):

Μια απάτη της στατιστικής 

που κρύβει την πραγματικότητα
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Oπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, ψηφίστηκε η επέ-

κταση της μαρίνας Βουλιαγμένης, από το Δημοτικό Συμβού-

λιο του Δήμου ΒΒΒ, την 18η Μαςιου 2020 . Η απόφαση ήταν

κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων δύο παρατάξεων· της

ΡΙΚΙΠ και της Λαϊκής Συσπείρωσης και ο σύμβουλος της

παράταξης του Δημάρχου Παντελής Κασιδόκωστας που

ψήφισε “παρών”.

Η απόφαση αυτή έχει ξεσηκώσει ένα κίνημα από κατοίκους της

Βουλιαγμένης, που βλέπουν την πόλη να αλλοιώνεται και να

χάνει τα πολύτιμα φυσικά αγαθά της. Τη θάλασσα και το πράσινο.

Σχετική ανακοίνωσή τους δημοσιεύουμε στη σελ.12.

Αντίστοιχα εστάλη από το Γραφείο Δημάρχου δελτίο τύπου

που αναφέρει “τη θετική γνώμη που έδωσε η μεγάλη πλει-
οψηφία των δημοτικών συμβούλων” καθώς και ένα ιστορικό

για το τί πρόκειται να γίνει. 

Γράφει μεταξύ άλλων: «Οι βασικές διαφορές με τη σημερινή
λιμενική εγκατάσταση είναι η ανακατασκευή και επέκταση
του λιμενοβραχίωνα κατά 27 μέτρα, από το σημείο που σή-
μερα καταλήγει σκάφος που πρυμνοδετεί στον σημερινό
νοτιοανατολικό λιμενοβραχίονα, με πολύ μικρή αύξηση της
θαλάσσιας έκτασης της μαρίνας..
...Η συμμετοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
στην όλη διαδικασία ξεκίνησε ήδη από το 2018, όταν έγινε
η πρώτη διαβούλευση επί της γνωμοδότησης της Στρατηγι-
κής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
...Από τα πρώτα στάδια των συζητήσεων τέθηκαν όροι από
μέρους του Δήμου ως προαπαιτούμενα για τη σύμφωνη
γνώμη από το Δημοτικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να εξα-
σφαλιστούν πολλά και σημαντικά οφέλη για την περιοχή. Η
συνολική δόμηση εντός της χερσαίας έκτασης της μαρίνας
περιορίστηκε στα 4.800 τ.μ. από 11.000 τ.μ. που επιτρέπεται
από τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης της έκτασης, δια-
σφαλίστηκε ο πλήρης καθαρισμός του βυθού της μαρίνας
και η διατήρηση της ποιότητας των υδάτων με τα πλέον
σύγχρονα συστήματα που θα εγκατασταθούν, ζητήθηκε η
δημιουργία πράσινων στεγών και υπόσκαφων κατασκευών
για να μην υπάρξει κανένας οπτικός ρύπος από τη νέα δό-
μηση αλλά και η δημιουργία επαρκών (400) υπογείων θέ-

σεων στάθμευσης για την αποσυμφόρηση της οδού Απόλ-
λωνος από σταθμευμένα αυτοκίνητα και πολλά ακόμα.
Μετά τη θετική γνώμη επί της μελέτης που έλαβε το Δημο-
τικό Συμβούλιο, παρατηρείται στην περιοχή κινητικότητα
από συμπολίτες μας και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι
ήδη από το 2018 εναντιώνονται στο έργο και που προσπα-
θούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις παρουσιάζοντας μία ει-
κόνα «ολικής καταστροφής» του όρμου της Βουλιαγμένης,
όταν όμως η πραγματικότητα είναι πως το έργο θα αναβαθ-
μίσει τον όρμο περιβαλλοντικά αλλά και οπτικά. Η επιχειρη-
ματολογία τους στηρίζεται σε αβάσιμες και μάλλον
ανύπαρκτες εκτιμήσεις ελεγχόμενου επιστημονικού κύ-
ρους, χωρίς αυτές να έχουν καμία σχέση με την πραγματι-
κότητα και μάλλον συνιστά προσπάθεια δημιουργίας
στρεβλών εντυπώσεων αλλά και τρόμου στην πάντα καλής
πίστης τοπική κοινή γνώμη. 
Συγκεκριμένα, απαντάμε σε ερωτήματα που έχουν τεθεί:
- Μεγαλώνει η Μαρίνα Βουλιαγμένης; Η μαρίνα όχι μόνο δεν

μεγαλώνει καθώς παραμένει αυστηρά εντός των θαλασσίων

ορίων που ισχύουν από το 1964, αλλά μειώνεται σημαντικά ο

αριθμός των σκαφών που φιλοξενούνται σήμερα.

- Θα καταστραφεί το θαλάσσιο περιβάλλον του όρμου της
Βουλιαγμένης; Δεν προκύπτει από καμία μελέτη πως θα
υποβαθμιστεί το θαλάσσιο περιβάλλον, αντιθέτως η μείωση
του αριθμού των σκαφών σε συνδυασμό με τα υπερσύγ-
χρονα συστήματα αποχέτευσης και καθαρισμού των υδά-
των αλλά και συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας
των υδάτων εντός και εκτός μαρίνας θα συμβάλουν στην
αναβάθμιση της ποιότητα του νερού στον κόλπο.
- Θα αλλοιώσει οπτικά τον κόλπο της Βουλιαγμένης; Θεω-
ρούμε πως η σημερινή, απαρχαιωμένη εικόνα της μαρίνας
που έχει κατασκευαστεί πριν από 60 χρόνια δεν είναι της
αισθητικής και της ποιότητας της περιοχής μας.
...- Θα δημιουργήσει η μαρίνα κυκλοφοριακό φόρτο στην
πόλη; Θεωρούμε πως ο συνδυασμός του μειωμένου αριθμού
σκαφών με τη δημιουργία 400 υπόγειων θέσεων στάθμευ-
σης εντός της μαρίνας θα συμβάλουν στην αποσυμφόρηση
της περιοχής. 

- Θα γίνει η περιοχή όπως οι μαρίνες Ζέας και Αλίμου; Αυτή
η δήλωση αποτελεί κενή κινδυνολογία καθώς οι δύο μαρί-
νες οι οποίες αναφέρονται έχουν δυναμικότητα υπερπολ-
λαπλάσια της Μαρίνας Βουλιαγμένης. 
- Προσφέρει κάτι ουσιαστικό στην περιοχή; Θα δημιουργή-
σει 550 θέσεις εργασίας στη φάση της κατασκευής και 330-
350 μόνιμες καλής αμοιβής θέσεις εργασίας στη φάση
λειτουργίας, ενώ ο Δήμος θα έχει σημαντικά επιπλέον
έσοδα όπως και η τοπική οικονομία.
Καταλαβαίνουμε όλοι πως στην προσπάθεια να δημιουργη-
θεί ρεύμα εναντίωσης στο μεγάλο αυτό έργο για την πε-
ριοχή μας, κάποιοι είναι διατεθειμένοι να δημιουργήσουν
εντυπώσεις χρησιμοποιώντας ψέματα και μισές αλήθειες,
αποκρύπτοντας πλήρως την πραγματική εικόνα και απομο-
νώνοντας φράσεις κατά το δοκούν από μία μελέτη 480 σε-
λίδων, μιας μελετητικής εταιρείας διεθνούς βεληνεκούς και
μεγάλου κύρους, προσθέτοντας και τις προσωπικές τους
όμως «εκτιμήσεις» ως μέρος της μελέτης. 
Η Δημοτική Αρχή δημόσια και πριν τις δημοτικές εκλογές
του προηγούμενου έτους παρουσίασε την μελέτη (ΣΜΠΕ),
την υποστήριξε και δεσμεύτηκε επίσης δημόσια ότι θα συμ-
μετέχει στο σχεδιασμό της μαρίνας από την πρώτη στιγμή
και θα παρακολουθεί την εξέλιξή της σε όλα τα στάδια, προ-
κειμένου να δημιουργηθεί στην πόλη μας μία ακόμα επέν-
δυση υψηλού επιπέδου, αντάξια της ποιότητας της πόλης
και αυτό κάνει. 

Από το Γραφείο Τύπου

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 9

Μολύβι, σκἐψη και λύνουμε.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Μη δημοφιλής όποιος παίζει πόκερ έτσι

2. Γλώσσα του Βορειοδυτικού Σημιτικού κλάδου (γεν)

3. Γυναικείο υποκοριστικό - Εφορευτική Επιτροπή της ΝΔ

4. Μάλλον σπάνιο γυναικείο όνομα - Συριακό κόμμα

5. Ένα σύμφωνο - Μάρκα αυτοκινήτων - Γαλλικό άρθρο

6. Έτσι καταλήγει ο τραχύς - Υποθέτει - Ίδιο με το 5Α ορι-

ζόντια

7. Μεζές της Καθαρής Δευτέρας (γεν)

8. Είναι και ο σκύλος (καθ)

9. Τεχνικός της Port Vale Αγγλίας - Συμβάσεις εργασίας

πολλούς

ΚΑΘΕΤΑ

1. Καθημερινή ευχή

2. Ανήθικοι τυχοδιώκτες αυτοί

3. Δήμος της Νορβηγίας - Γράμματα από το άτυπο

4. Σημαίνει και όταν - Ιταλικό νησιώτικο θέρετρο

5. Εκφράζει αντίρρηση - Ακτοπλοϊκή εταιρεία

6. Η χερσόνησός του υπάρχει στη Βούλα - Σύμφωνα από

δίπλα

7. Απλά έπιπλα βρίσκεις εκεί - Και έτσι ο νέος

8. Και έτσι λέμε τους ήρεμους, τους ψύχραιμους

9. Τοποθέτησα (αντιστρ) - Υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγχου

H λύση βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.

Ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης πρέπει να

δηλώσω ότι η ψήφιση για την έγκριση της Μ.Π.Ε έγινε με

το εξής σκεπτικό: το business plan του Αστέρα και η έκ-

θεση περιβαλλοντικών όρων όπως κατατέθηκε και παρου-

σιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετατρέπει την

υφιστάμενη μαρίνα Βουλιαγμένης σε μαρίνα mega & super

yachts. Όπως δηλώσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο δια-

φωνούμε επί της αρχής σε αυτή την μετατροπή. Θα θέ-

λαμε πάρα πολύ, εγώ προσωπικά ως Δημήτρης Δαβάκης,

οι συνεργάτες μου, αλλά και όλοι οι συμπολίτες μας που

μας εμπιστεύονται δια της ψήφου τους, να μπορούσε να

καταργηθεί η υφιστάμενη μαρίνα και να αποκατασταθεί

πλήρως το τοπίο.

Ρεαλιστικά δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Για τον λόγο

αυτό ψηφίσαμε θετικά και θα επιδιώξουμε, την υφιστά-

μενη μαρίνα να την κάνουμε πολύ πιο ασφαλή για το πε-

ριβάλλον και αισθητικά αναβαθμισμένη.

Το δηλώσαμε την ημέρα του Δημοτικού Συμβουλίου και το

δηλώνουμε και απερίφραστα τώρα. Εμείς ως Κύμα Ενω-

μένων Πολιτών,ενστερνιζόμαστε το ΠΔ με τις ασφαλιστι-

κές δικλείδες που βάζει ως προς τις αρχαιότητες και ως

προς τους ελάχιστους όρους δόμησης και όχι αυτήν

καθ'αυτήν την Μ.Π.Ε που είναι μεν ένα επιστημονικό πό-

νημα με αρκετές ώρες εργασίας εξειδικευμένων επιστη-

μόνων αλλά όμως συντάχθηκε κατά παραγγελία ενός

μεγάλου επενδυτή όπως είναι ο Αστέρας.

Το βλέμμα μας θα είναι στραμμένο σε κάθε φάση της πε-

ράτωσης του έργου με μόνο γνώμονα την ηθική και συνει-

δησιακή στάση όλων των συντελεστών και φίλων της

παράταξης μας που επί δεκαετίες μας συνδέει άρρηκτα η

προστασία του απαράμιλλου περιβάλλοντος μας, η απο-

φυγή από την τσιμεντοποίηση και η τήρηση των όρων στις

χρήσεις γης.

Γι’ αυτό βρισκόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να προ-

ασπίζουμε και να θωρακίζουμε τις ιδέες αυτές που για

πολλούς είναι ρομαντικές αν όχι και "Δον Κιχωτικές"

Με εκτίμηση

Δημήτρης Δαβάκης

Κύμα Ενωμένων Πολιτών

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΓΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Σχετικά με την επέκταση της μαρίνας του Αστέρα 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 91.600 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ”
Λαύριο 27-05-2020 
Αρ. Πρωτ. 1678

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυ-
ρεωτικής ανακοινώνει ότι προκη-
ρύσσεται συνοπτικός μειοδοτικός
διαγωνισμός για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑ-
ΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
91.600 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑ-
ΣΜΩΝ».
Προϋπολογισμός μελέτης: 43.968,00 €
Φ.Π.Α  24 %: 10.552,32 €

Σύνολο: 54.520,32 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτι-
κής στις 11 - 06 - 2020, ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικα-
σία σύναψης της παρούσας σύμβα-
σης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώ-
σεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-
βαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμ-
φωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προ-
σωρινών συμπράξεων, δεν απαιτεί-
ται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρε-
ούνται να λάβουν υπό ορισμένη νο-
μική μορφή για την υποβολή της
προσφοράς τους. 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δι-
καιούται να συμμετέχει σε ένα και
μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε με-
μονωμένα είτε ως μέλος κοινοπρα-
ξίας ή ένωσης. Σε αντίθετη
περίπτωση θα αποκλείονται από τη
διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι,
στη σύνθεση των οποίων συμμετέ-
χει το πρόσωπο.
Στις περιπτώσεις υποβολής προ-
σφοράς από ένωση οικονομικών

φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνον-
ται έναντι του αναθέτοντος φορέα
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί
του προϋπολογισμού του έργου,
χωρίς το ΦΠΑ, 879,36 € και η οποία
απευθύνεται στην Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυ-
ρεωτικής.
Στους ενδιαφερόμενους οικονομι-
κούς φορείς, παρέχεται ελεύθερη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν πρό-
σβαση στον ιστότοπο του φορέα
στη διεύθυνση
www.deyalavreotikis.gr και στο
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.eprocurement.gov.gr ή
δύναται και να τα παραλάβουν από
τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (οδός
Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ.
19500, Λαύριο) καταβάλλοντας το
ποσό των δέκα (10) ευρώ, το αργό-
τερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν
από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Για πληρο-
φορίες σχετικά με τους όρους του
διαγωνισμού μπορούν να επικοινω-
νούν στο τηλ. 22920-22109 (Αρμό-
διος Υπάλληλος: κος. Ανδρεάδης
Ιωάννης).

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤΗΛ
Λουκάς Δημήτριος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί : 29-05-2020
Αρ. Πρωτ. : 6829
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες    : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο     :  210 6622379 εσ.
110FAX            : 210 6624963
e-mail   : tykoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι  θα γίνει συνοπτικός
δημόσιος διαγωνισμός για την ερ-
γασία «Συντήρηση πρασίνου – Ερ-
γασία καθαρισμού εδάφους &
συλλογή διαχείρισης – απομάκρυν-
σης εύφλεκτων υλικών για λόγους
πυροπροστασίας – κλάδεμα  υψη-
λών δέντρων σε κοινόχρηστους
χώρους & σχολεία».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
παροχής υπηρεσίας.
Η σύμβαση διαιρείται σε τρία (3)
τμήματα, ήτοι στη συντήρηση του
αυτόματου ποτίσματος και του πρα-
σίνου κοινοχρήστων χώρων του Δ.
Κρωπίας, στις εργασίες αποψίλω-
σης από τα  ξερά  χόρτα  και καθα-
ρισμού  του  εδάφους για  λόγους
πυροπροστασίας  κατά µήκος  των
επαρχιακών και αγροτικών οδών

του Δήµου  και στην περιποίηση,
κλάδεμα - καθαρισμό των  επικίνδυ-
νων δένδρων από κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου. 
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ανά
τμήμα ορίζεται  αναλυτικά στους
όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου, έως την 10η
Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 πριν από
την ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς
χρέωση.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 11η Ιουνίου 2020 ώρα
λήξης 10:30 π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελλη-
νική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφο-
ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι δια-
γωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 11η Ιουνίου 2020 με ώρα

λήξης παραλαβής προσφορών
10:30 π.μ, στο σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόν-
τος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
44.032,18 € πλέον ΦΠΑ. Η χρημα-
τοδότηση της εργασίας θα γίνει από
ιδίους πόρους και από Υπουργείο
Εσωτερικών για δράσεις πυροπρο-
στασίας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-
κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμε-
τοχής, αναφέρονται στο Άρθρο
2.2.4 των αναλυτικών όρων Διακή-
ρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
τέσσερις (4) μήνες από την επο-
μένη της ημέρας του  διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής, με συν-
τελεστή βαρύτητας για την τεχνική
και για την οικονομική προσφορά.
Αναλυτικές πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Το ελληνικό ακτινίδιο 

«κατακτά»  τη Ν. Κορέα 

Ευοδώθηκαν οι συνεχείς και επισταμένες προσπά-

θειες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων, Μάκη Βορίδη για άνοιγμα και της αγοράς της

Νότιας Κορέας στο ελληνικό ακτινίδιο δίνοντας έτσι

ακόμη μία αποφασιστικής σημασίας ώθηση στην εξα-

γωγή του σημαντικού αυτού αγροτικού προϊόντος της

πατρίδας μας.

Η αρμόδια νοτιοκορεατική αρχή πιστοποίησε την ολο-

κλήρωση της φυτοϋγειονομικής διαδικασίας εξαγω-

γής ελληνικού ακτινιδίου προς τη Ν. Κορέα των 51

εκατομμυρίων κατοίκων. 

Εξαγωγή ακτινιδίων και στην Ταϊλάνδη

Επίσης υπέγραψε από κοινού με τον υφυπουργό Οικονομι-

κών, Θεόδωρο Σκυλακάκη την ΚΥΑ με την οποία καθορίζον-

ται οι λεπτομέρειες φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης για την

εξαγωγή στην Ταϊλάνδη, νωπών καρπών ακτινιδίων της

χώρας μας.

Η υπογραφή της συγκεκριμένης ΚΥΑ ολοκληρώνει μία σειρά

ενεργειών οι οποίες είχαν ως  στόχο τη δημιουργία του

αναγκαίου υποβάθρου σε όλους τους τομείς ώστε να εκκι-

νήσει πλέον απρόσκοπτα η εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων

προς τη χώρα αυτή των 70 εκατομμυρίων κατοίκων. 

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Απριλίου 2020 με απόφαση του

Βασιλείου της Ταϊλάνδης επετράπη στους Έλληνες προμη-

θευτές να εξάγουν τα ακτινίδια τους στη χώρα της Άπω

Ανατολής.

Στη σχετική απόφαση περιγράφονται οι φυτοϋγειονομικές

απαιτήσεις της Ταϊλάνδης για το ελληνικό ακτινίδιο, μεταξύ

των οποίων είναι και η καταγραφή των παραγωγών και οπω-

ρώνων, αλλά και των συσκευαστηρίων που θα γίνεται από

τις αρμόδιες ελληνικές αρχές της.

Πλαίσιο προτάσεων που προβλέπει σύγχρονες νομοθετικές

λύσεις,  απόλυτα εναρμονισμένες με τις επιταγές της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, συνέταξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιο-

κτητών Αγροτικών Ακινήτων, για να δοθεί λύση σε ένα

πρόβλημα δεκαετιών που αφορά  τη μονομερή αφαίρεση

των περιουσιών  εκατοντάδων πολιτών σε όλη την επικρά-

τεια και μας ενημερώνει σχετικά με δελτίο.

Με υπόμνημα,  που κατέθεσε προς το σύνολο των Βουλευ-

τών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος

Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων, εξηγεί με πάσα λεπτομέ-

ρεια, πως κατέστη ανενεργή η προϋπάρχουσα αναγνώριση

της ιδιοκτησίας των εκτάσεων τους, που ευρίσκονται εκτός

σχεδίου πόλεως. Όπως υπογραμμίζεται στο υπόμνημα,

απώλεια των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων βοσκοτόπων και

χορτολιβαδικών έχουν υποστεί ακόμη και εκείνοι οι   ιδιο-

κτήτες  που έχουν στην κατοχή τους μετεγγραμμένα συμ-

βόλαια ή άλλα επίσημα έγγραφα, που αποδεικνύουν την

αγορά των εκτάσεων από αυτούς, η οποία έγινε υπό το κα-

θεστώς του Δασικού Κώδικα του 1929, που  ξεχώριζε

σαφώς τα δάση και τις Δασικές εκτάσεις από τους βοσκό-

τοπους- λιβάδια.

Σημειώνεται, προς αποφυγή τυχόν λανθασμένων εντυπώ-

σεων, ότι η  πλειονότητα των βοσκοτόπων στη Ελλάδα δεν

είναι ιδιωτικοί αλλά κτηνοτροφικοί κλήροι, που έχουν χορη-

γηθεί κατά χρήση μόνον στους κτηνοτρόφους. Παραμέ-

νουν δηλαδή στην κυριότητα του Κράτους, γεγονός, που

καταρρίπτει τη θρυλούμενη άποψη για δήθεν τεράστια

έκταση των ιδιωτικών βοσκοτόπων, της οποίας οποιαδήποτε

αλλαγή χρήσης, θα έβλαπτε το περιβαλλοντικό κεφάλαιο

της χώρας.

≈

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Αγρο-

τικών Ακινήτων, Πολιτικός Μηχανικός κ. Δημήτρης Κοτσώ-

νης, δηλώνει επί του θέματος: «Η δήμευση των περιουσιών

μας  και ο εξοβελισμός κάθε δικλείδας ασφαλείας όσον

αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων μας επί των περι-

ουσιών μας, εντοπίζεται στην ελληνική διοίκηση, η οποία με

πλήθος νομοθετημάτων και τροποποιητικών διοικητικών

πράξεων, κατέστησε ανενεργή την  προϋπάρχουσα ανα-

γνώριση της ιδιοκτησίας των εκτάσεων  που ευρίσκονται

εκτός σχεδίου πόλεως,  ακόμη και για εκείνους τους  ιδιο-

κτήτες  που έχουν στην κατοχή τους μετεγγραμμένα συμ-

βόλαια ή άλλα επίσημα έγγραφα, που αποδεικνύουν την

αγορά των εκτάσεων από αυτούς».

Πως οι βοσκότοποι έγιναν δάση!

Οι συνεχείς τροποποιήσεις του δασικού Νόμου  998/79, που

πραγματοποιήθηκαν  από το 1979 μέχρι σήμερα, δυστυχώς,

όχι μόνο δεν πέτυχαν να αντιμετωπίσουν της στρεβλώσεις

του συγκεκριμένου νόμου, αλλά κατάφεραν να εξοβελίσουν

κάθε δικλείδα προστασίας που υπήρχε σε αυτόν ακόμη και

για τις επί λόφων  χορτολιβαδικές εκτάσεις που χαρακτη-

ρίστηκαν πεδινές και  για τις οποίες βάσει του Νόμου 998/79

καθορίστηκε  ότι επ΄ αυτών,  ισχύει η αστική νομοθεσία, οι

οποίες, στη συνέχεια ανακαθορίστηκαν ως εκείνες που

έχουν  μέγιστο υψόμετρο 100 μέτρα από τη θάλασσα, με

συνέπεια να αναγνωρίζεται η ιδιοκτησία μόνο γι’ αυτές.

Μάλιστα, ανετράπη ακόμη και η δικαστική προστασία κατά

των ενδεχόμενων αυθαιρεσιών των αποφάσεων των Δασι-

κών Υπηρεσιών, με τις οποίες θα προέβαιναν στο χαρακτη-

ρισμό της χλωρίδας των εκτάσεων. Οι δύο επιτροπές

ενστάσεων  (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια), καταργήθη-

καν κατόπιν προσφυγής του συλλόγου των δασολόγων και

περιβαλλοντολογικών οργανώσεων  για τυπικούς λόγους.

Αντίθετα ο νόμος που επακολούθησε αντί να διορθώσει αυ-

τούς τους τυπικούς λόγους, καθόρισε μία και μοναδική επι-

τροπή η οποία έχει τη δικαιοδοσία να αποφασίζει

τελεσιδίκως  για το χαρακτηρισμό της χλωρίδας, με ευρεία

πλειοψηφία δασαρχών.

Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων

«Δίκαιη και σύγχρονη νομοθετική λύση για
την επανάκτηση των  περιουσιών μας» 
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στα πεταχτά

Πλειστηριασμοί 

το Σεπτέμβρη

Ενημερώνοντας τη Bουλή για τα βήματα που γίνονται

σχετικά με την επαναφορά της κανονικότητας σε όλους

τους τομείς της δικαιοσύνης, ο υφυπουργός Δικαιοσύ-

νης, Δημήτρης Κράνης, επανέλαβε ότι οι πλειστηρια-

σμοί ματαιώνονται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020. Όμως οι

πλειστηριασμοί επιστρέφουν μετά τις διακοπές του Αυ-

γούστου καθώς όπως επισήμανε ο Δ. Κράνης «καθώς

μεσολαβούν οι διακοπές του Αυγούστου, οι πλειστηρια-

σμοί τοποθετούνται από 1η Σεπτεμβρίου και μετά».

Kυριακάτικες αγορές 

και πανηγύρια

Επαναλειτουργούν από 1η Ιουνίου οι Κυριακάτικες αγο-

ρές, οι εμποροπανηγύρεις και λοιπές αγορές του άρ-

θρου 38 του νόμου 4497/17.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Ανάπτυξης και

Επενδύσεων στο twitter, «...κατόπιν έγκρισης της ειδικής

επιτροπής επιστημόνων και με εφαρμογή των αυστηρών

κανόνων λειτουργίας που ισχύουν για τις λαϊκές αγορές

επανεκκινούν από 1/6 οι Κυριακάτικες αγορές, οι εμπο-

ροπανηγύρεις και λοιπές αγορές του άρθρου 38 του

νόμου 4497/17»

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες

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

βαρές προτάσεις.

Πληροφορίες κ. Γιώργο  6949095440, 6934555559

Eλληνίδα συνταξιούχος, ΖΗΤΑΕΙ κυρία ως εσωτε-

ρική, 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 απασχό-

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 σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

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

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημε-

ρινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οι-

κιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική

για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρχουν

κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ μεταλλική δεξαμενή πετρε-

λαίου 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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ ( Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ  ΓΕΓΟΥ (όπως παμε

για Αγ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ), 4ος   Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ /

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ— Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗ-

ΡΩΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση,

Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7  κιλ., ΤΕΝΤΕΣ

ΒΕΡΑΝΤΑΣ,  ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING  ( Περιφραγ-

μενο / Φυλασομενο)

κος  ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

Υπηρεσία τηλεφωνικής 

ψυχολογικής υποστήριξης

στο Δήμο ΒΒΒ

Λειτουργεί η νέα υπηρεσία τηλεφωνικής ψυχολογι-

κής υποστήριξης των δημοτών του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, που ξεκίνησε από τις 7

Μαΐου.

Στόχος της υπηρεσίας είναι η αντιμετώπιση των επι-

πτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού και η διαδι-

κασία επιστροφής και αντιμετώπισης της νέας

πραγματικότητας. Ειδικότερα η υπηρεσία θα συμβά-

λει στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως, την αύξηση

των επιπέδων του στρες, του αισθήματος ανασφά-

λειας, της ψυχολογικής πίεσης, του άγχους και του

φόβου που έχουν παρατηρηθεί σε ατομικό, οικογε-

νειακό και επαγγελματικό επίπεδο από την έναρξη

της επιβολής των περιορισμών.

Για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, καθη-

μερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως

τις 20:00, ειδικός ψυχολόγος θα είναι στη διάθεση

όσων κατοίκων του Δήμου επιθυμούν να επικοινωνή-

σουν τηλεφωνικά στον αριθμό 213 2020038 και να

λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη.

H ΛΥΣΗ του σταυρολέξου, 

από τη σελίδα 17

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ

ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  9ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2020

Ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επι-

στημών Ελλάδος προκηρύσσει τον 9ο Διεθνή Λογο-

τεχνικό Διαγωνισμό 2020, με λήξη την 20η Ιουλίου

2020. Ο διαγωνισμός για το τρέχον έτος, περιλαμβά-

νει τα εξής είδη του λόγου: Διήγημα, Νουβέλα, Ποί-

ηση, Παιδικό παραμύθι, Παιδικό – νεανικό διήγημα. 

Η κρίση των έργων θα γίνει από κριτική επιτροπή που

ορίζεται από το Δ.Σ. του Ομίλου και αποτελείται από

διακεκριμένους λογοτέχνες και συγγραφείς. Για λό-

γους διασφάλισης της αντικειμενικότητας του διαγω-

νισμού, τα μέλη της επιτροπής θα ανακοινωθούν, μετά

την έκδοση των αποτελεσμάτων.  

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν

στην ιστοσελίδα και την εφημερίδα του Ομίλου,

καθώς και στις σελίδες του στο facebook, μετά την τε-

λετή απονομής των βραβείων, που θα πραγματοποι-

ηθεί στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 2020 και στην

οποία θα αποδοθούν τα βραβεία στους διακριθέντες

και τ' αναμνηστικά διπλώματα στους λοιπούς συμμε-

τέχοντες. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ενήλι-

κες, άνω των 18 ετών, που γράφουν στη Νέα Ελλη-

νική Γλώσσα και διαμένουν στην Ελλάδα ή το

εξωτερικό. Εξαιρούνται τα μέλη της κριτικής επιτρο-

πής, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και Β' βαθμού.

Πληροφοριες: 210-9514523 www.clubunesco.gr

E-mail:unescohellas.tlee@gmail.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

meil: nsg@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

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

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

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή

διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Η νέα περίοδος στην οποία μπαίνουμε μετά

το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορω-

νοϊού, απαιτεί από όλους μας να συνεχί-

σουμε, με όπλο την υπευθυνότητα και την

αλληλεγγύη να προστατεύσουμε τους συμ-

πολίτες μας και πρωτίστως τις ευπαθείς

ομάδες. 

Όπως μέσα στις δύσκολες συνθή-

κες λόγω της πανδημίας COVID-19,

χιλιάδες συμπολίτες μας, με αί-

σθημα κοινωνικής ευθύνης,  αντα-

ποκρίθηκαν στις ανάγκες,

προσφέροντας το πιο πολύτιμο

δώρο ζωής, τώρα χρειάζεται να συ-

νεχίσουμε με την ίδια διάθεση προσφοράς

στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται.

Αυτή την περίοδο οι ανάγκες για αίμα μεγα-

λώνουν. Δίπλα στους συμπολίτες μας που

έχουν ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων, προ-

στίθενται οι νέες ανάγκες των ασθενών,

λόγω της επανέναρξης των τακτικών χει-

ρουργείων. 

Το ΕΚΕΑ με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης

του για την ασφάλεια του αίματος και των

αιμοδοτών αλλά και για τα αποθέματα αίμα-

τος της χώρας μας, κάνει έκκληση στους αι-

μοδότες, παλιούς και νέους, καθώς και σε

όσους δεν έδωσαν ακόμη αίμα, να αρθούν

στο ύψος των περιστάσεων και να προσέλ-

θουν με διάθεση προσφοράς στις αιμοδο-

σίες, που οι διάφοροι σύλλογοι και φορείς

συνεχίζουν να οργανώνουν, καθώς

και στις υπηρεσίες αιμοδοσίας των

νοσοκομείων.

Είναι ανάγκη να στείλουμε ένα μή-

νυμα αισιοδοξίας και ελπίδας στους

συνανθρώπους μας που κινδυνεύει

η υγεία τους και έχουν ανάγκη μετάγγισης

αίματος για να κρατηθούν στη ζωή και να

αποθεραπευθούν.

Βγαίνουμε έξω με ασφάλεια και οπωσδή-

ποτε για να προσφέρουμε με όλη μας την

αγάπη λίγο από το αίμα μας, με πίστη ότι και

σ’ αυτή την προσπάθεια θα βγούμε νικητές.

Να μην αφήσουμε καμία ζωή να κινδυνέψει

Να είμαστε εκεί για τον άλλο στα εύκολα

και στα δύσκολα

Μένουμε Ασφαλείς -Δίνουμε Αίμα
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. . . γ ια την υγειά μας

3 Βήματα περιποίησης για υγιή πόδια
Αφαίρεση σκληρού δέρματος – Ενυδάτωση  Προστασία από εφίδρωση και κακοσμία

Τα πόδια μας είναι ένα θαύμα της μηχανικής,  από

τα πιο σημαντικά μέρη του σώματός μας, τα οποία

οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε δεδομένα

έως ότου υπάρξει κάποιο ατύχημα. Ο μέσος άν-

θρωπος θα περπατήσει  καθ’ όλη τη διάρκεια της

ζωής του, το ισοδύναμο με  δύο  φορές, την περί-

μετρο της γης, κάτι που είναι πολύ επίπονο  για τα

πόδια, τα οποία χρειάζονται πολλή φροντίδα και

περιποίηση.  Το να έχουμε υγιή πόδια σημαίνει με-

γαλύτερη αντοχή στις καθημερινές μας ασχολίες,

καλύτερη ανταπόκριση στις καθημερινές προκλή-

σεις και μεγαλύτερη άνεση.

Δείτε παρακάτω ορισμένες συμβουλές για  να απο-

κτήσετε υγιή πόδια:

• Ελέγχετε τακτικά τα πόδια σας και προσέξτε τις

αλλαγές στο χρώμα, την υφή ή την εμφάνιση.

• Διατηρήστε την καλή υγιεινή των ποδιών, με τις

βασικές κινήσεις: Αφαίρεση σκληρού δέρματος,

Ενυδάτωση και Προστασία από την εφίδρωση και

την κακοσμία.

Αφαίρεση σκληρού δέρματος

Ο καιρός και τα ανοιχτά παπούτσια μπορούν να

προκαλέσουν  αφυδάτωση  και να οδηγήσουν σε

σκληρό δέρμα,  ρωγμές ή σχηματισμό ρωγμών και

σκασμένες φτέρνες. Για να αποφύγετε τα ενοχλη-

τικά αυτά συμπτώματα, θα πρέπει να κάνετε ποδό-

λουτρο και με μία ελαφρόπετρα ή ηλεκτρική λίμα,

να τρίψετε απαλά τις φτέρνες, αφαιρώντας τα

νεκρά κύτταρα.  Για άριστα αποτελέσματα χρησι-

μοποιείστε ηλεκτρική λίμα ποδιών με κρυστάλλους

διαμαντιών, η οποία θα σας βοηθήσει να απομα-

κρύνετε εύκολα το σκληρό δέρμα και θα προσφέ-

ρει απαλή επιδερμίδα από την πρώτη κιόλας

χρήση. 

Ενυδάτωση
Αμέσως μετά, δοκιμάστε μάσκες ποδιών που προ-

σφέρουν απαλά και μαλακά πόδια με μία εφαρ-

μογή 20λεπτών. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε

καθημερινά κρέμες ανάπλασης κατά του σκληρού

δέρματος, που ενισχύουν τη διαδικασία φυσικής

απολέπισης και επαναφέρει την ελαστικότητα σε

7 ημέρες.

Για τις σκασμένες φτέρνες, χρησιμοποιήστε καθη-

μερινά κρέμα ανάπλασης με ουρία,  κάνοντας

απαλό μασάζ σε καθαρό και στεγνό δέρμα. 

Προστασία από την εφίδρωση 

και την κακοσμία
Το περπάτημα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για

να διατηρείτε το βάρος υπό έλεγχο και βοηθά

πολύ στην καλή κυκλοφορία και στη διατήρηση της

υγείας των ποδιών  Φροντίστε να φοράτε κατάλ-

ληλα αθλητικά παπούτσια κατά την άσκηση.

• Μη φοράτε το ίδιο ζευγάρι παπούτσια κάθε μέρα.

Δεδομένου ότι τα πόδια ιδρώνουν, τα παπούτσια

απορροφούν υγρασία από τα πόδια, οπότε είναι

σημαντικό να αφήσετε τα παπούτσια σας να στε-

γνώσουν εντελώς.

• Καλό θα είναι να προτιμάτε παπούτσια από

δέρμα, διότι επιτρέπουν στο πόδι να αναπνέει, ενώ

φροντίστε να τα ψεκάζεται καθημερινά με σπρέι

υποδημάτων, που σας προστατεύει από την εφί-

δρωση και κακοσμία για πολλές ώρες. Εναλλα-

κτικά χρησιμοποιήστε αποσμητική πούδρα ποδιών

και υποδημάτων, για χρήση τόσο σε υπόδημα όσο

και απευθείας στο πόδι. 

Οφείλετε να πετάξετε τα παπούτσια ή τις σαγιο-

νάρες που έχουν ήδη μυρίσει, αλλιώς πρέπει να τα

πλύνετε πολύ καλά με σαπούνι και νερό. 

• Αποφύγετε να περπατάτε ξυπόλητοι  για να προ-

στατεύσετε τα πόδια σας από τραυματισμούς και

λοιμώξεις.

• Βάλτε αντιηλιακό στα πόδια σας ενώ φοράτε

σανδάλια κατά τη διάρκεια της ημέρας για να απο-

φύγετε τα ηλιακά εγκαύματα.

Eνα ανατομικό, σταθερό παπούτσι είναι η πιο ση-

μαντική επένδυση για τη σωστή στάση του σώμα-

τός σας. Επιλέξτε υποδήματα κατάλληλα

σχεδιασμένα για να στηρίζουν την καμάρα του πο-

διού σας και να επιτυγχάνουν την αποφυγή κρα-

δασμών κατά το περπάτημα. Επίσης, είναι

σημαντικό τα παπούτσια σας να είναι στο σωστό

μέγεθος, να αγκαλιάζουν το πόδι σας, ώστε να

προωθούν ανώδυνα την κίνηση.

Μάνος Αρβανιτάκης,

Ποδολόγος-Ποδίατρος

Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

«Ασθενείς με ρευματικά-μυοσκελετικά

προβλήματα και COVID-19»

Αγαπητά μέλη,

Με οδηγό τις ανάγκες των ασθενών και των οικογε-

νειών τους σε συναισθηματικό και πρακτικό επίπεδο

και με στα πλαίσια της ευθύνης της για έγκυρη ενη-

μέρωση, η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού

Αγώνα διοργανώνει ένα live διαδικτυακό σεμινάριο

(webinar) με θέμα «Ασθενείς με ρευματικά-μυοσκε-

λετικά προβλήματα και COVID-19» το οποίο θα με-

ταδοθεί στη σελίδα της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. στο Facebook.

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν ενώ όσοι επιθυ-

μούν, αφού παρακολουθήσουν το webinar μπορεί να

θέσουν τα ερωτήματά τους γραπτά στο fb ή στο

email info@arthritis.org.gr.

Για να το παρακολουθήσετε:

fb: https://www.facebook.com/eleanarheumatism

Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα EΛΕΑΝΑ

Εκ της Γραμματείας
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Από την Δευτέρα 25-5-20 οι αθλούμε-

νοι πολίτες μπορούν να ξανακάνουν

χρήση των οργανωμένων  ανοικτών

αθλητικών εγκαταστάσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση

των αθλητικών εγκαταστάσεων από

τους αθλούμενους πολίτες είναι η συμ-

πλήρωση και επίδειξη του «Δελτίου κα-

ταγραφής αθλούμενου για την ασφαλή

επιστροφή στην αθλητική δραστηριό-

τητα». 

Μέχρι να εκδοθούν νέες οδηγίες από

τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

(Γ.Γ.Α.), οι προπονήσεις για κάθε

αθλούμενο θα διαρκούν το μέγιστο

έως 1 ώρα ημερησίως, ενώ απαγο-

ρεύονται οι μεταξύ τους επαφές και/ή

οι ομαδικές ασκήσεις.

- Πριν την έναρξη της αθλητικής δρα-

στηριότητας, οι αθλούμενοι θα συμ-

πληρώνουν και θα υπογράφουν το

Δελτίο Καταγραφής Αθλουμένου, που

μπορούν να εκτυπώσουν στην ιστοσε-

λίδα της Γ.Γ.Α. https://gga.gov.gr/im-

ages/Deltio_Katagrafis_V3.pdf. Αν

έχουν νοσήσει από κορωνοϊό, είναι

απαραίτητο να λάβουν ιατρική βεβαί-

ωση για άθληση από καρδιολόγο.

- Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκα-

τάσταση, οι αθλούμενοι υποβάλλουν

τα στοιχεία τους στον Κατάλογο Ει-

σερχομένων – Εξερχομένων για το εν-

δεχόμενο ιχνηλάτησης επαφών λόγω

COVID-19, τον οποίο φυλάσσει στα

αρχεία της η αθλητική εγκατάσταση.

- Προκειμένου να εισέλθουν για προ-

πόνηση, οι αθλούμενοι επιδεικνύουν

κατά την είσοδό τους υπογραμμένο, το

Δελτίο Καταγραφής Αθλουμένου, το

οποίο παραδίδουν στον εκάστοτε φύ-

λακα. Σε περίπτωση που ο αθλούμενος

είχε νοσήσει από κορωνοϊό, επιδει-

κνύει την επικαιροποιημένη ιατρική βε-

βαίωση ικανότητας άθλησης.

- Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων

αποστασιοποίησης στις αθλητικές εγ-

καταστάσεις, ο μέγιστος αριθμός

αθλουμένων είναι 80 άτομα.

Για επιπλέον πληροφορίες και για οδη-

γίες ασφαλούς άσκησης στις αθλητι-

κές εγκαταστάσεις, οι πολίτες μπο-

ρούν να ανατρέξουν στους σχετικούς

συνδέσμους της Γ.Γ.Α., στο ειδικό

πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός &

COVID-19»: https://gga.gov.gr/im-

ages/6%CE%A4154653%CE%A04-

%CE%9F%CE%946.pdf &

https://gga.gov.gr/images/odigies_as-

falous_askisis.pdf. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται και τηρεί-

ται η σχετική νομοθεσία, η οποία, μαζί

με χρήσιμες πληροφορίες, έντυπα,

κ.α., έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα

της Γ.Γ.Α., στην ενότητα «Αθλητισμός

& COVID-19» https://gga.gov.gr/compo-

nent/content/article/278-covid/2981-

covid19-sports και επικαιροποιούνται

καθημερινά. 

Eπανεκκίνηση

στο Δήμο ΒΒΒ

Ο Δήμος ΒBB και ο Οργανισμός Αθλη-

τισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγω-

γής (Ο.Α.Π.Π.Α.), προχωρούν στην

επαναλειτουργία του συνόλου των

αθλητικών εγκαταστάσεων που θα

χρησιμοποιηθούν για τις δράσεις των

συλλόγων τού Δήμου, σύμφωνα με το

ισχύον πρόγραμμα παραχωρήσεων.

Για τους δημότες και κατοίκους της πε-

ριοχής, σύμφωνα με τον Κανονισμό

Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκατα-

στάσεων, θα διατίθενται το Δημοτικό

Αθλητικό Κέντρο Βάρης «Κ. ΜΠΑΓΛΑ-

ΤΖΗΣ» και το Δημοτικό Αθλητικό Κέν-

τρο Βουλιαγμένης. Με γνώμονα την

προστασία της δημόσιας υγείας και

την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική

δραστηριότητα, οι πολίτες οφείλουν

να τηρούν τις παρακάτω οδηγίες: 

- Οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουρ-

γούν Δευτέρα έως Παρασκευή, από

τις 08:00 έως τις 14:00.

Eπανεκκίνηση των αθλητικών

δραστηριοτήτων στους Δήμους

ΒΟΛΕΪ - ΠΑΣΑΠ

Ζητά τήρηση των συμφωνιών 

και των μέτρων προστασίας

Την τήρηση όλων των οικονομικών όρων των συλλόγων της

Volleyleague με τους αθλητές ζητά με ανακοίνωσή του ο Πα-

νελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Πετοσφαιριστών

(ΠΑΣΑΠ) μετά την απόφαση της ΕΣΑΠ (διοργανώτρια αρχή)

για την πραγματοποίηση της τελικής φάσης του πρωταθλή-

ματος. Παράλληλα, ενόψει της επιστροφής στη δράση ο

σύνδεσμος των παικτών ζητάει και την πιστή εφαρμογή των

υγειονομικών πρωτοκόλλων που όρισαν οι ειδικοί για την

πραγματοποίηση αγώνων και προπονήσεων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοί-

νωσή του ο ΠΑΣΑΠ, «οι αθλητές τάσσονται υπέρ της έκβα-

σης των αποτελεσμάτων μέσα στους αγωνιστικούς χώρους
από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν κατά γράμμα τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα όσον αφορά τόσο τις προπονήσεις,
όσο και την τέλεση των αγώνων, κάτι το οποίο θα επιβεβαι-
ώνεται και από τον έλεγχο του αρμόδιου κλιμακίου του
ΕΟΔΥ, με τον οποίο βρισκόμαστε σε επαφή». Ενώ για τις
οικονομικές συμφωνίες των ομάδων με τους παίκτες επιση-
μαίνει πως «είναι αυτονόητο ότι μετά την επικύρωση της
βαθμολογίας και την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στο
σύνολό του, θα τηρηθούν στο ακέραιο οι συμφωνίες που
έχουν συνάψει οι ομάδες με τους αθλητές τους».

Σημειώνεται πως η Λίγκα αποφάσισε την πραγματοποίηση

αγώνων υπό ειδικό καθεστώς ανάμεσα στις 4 πρώτες ομά-

δες της βαθμολογίας με σκοπό την ανάδειξη πρωταθλητή. 

Νίκος Γεωργόπουλος

"Μητρώο Αθλητικών Σωματείων"

Άνοιξε η πλατφόρμα προεγγραφής των ερασιτεχνικών

αθλητικών σωματείων όλης της χώρας, που διαθέτουν

την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, για τη δημιουργία του

«Μητρώου Αθλητικών Σωματείων» στη Γενική Γραμμα-

τεία Αθλητισμού.

Η πλατφόρμα βρίσκεται στο (www.gga.gov.gr/mitroo)

της ΓΓΑ και θα παραμείνει σε ισχύ έως 5 Ιουνίου.

Η προεγγραφή των ερασιτεχνικών σωματείων συνδέ-

εται και με τα σχεδιαζόμενα μέτρα στήριξής τους, από

την πανδημία του κορωνοϊού, στην επανεκκίνηση του

ερασιτεχνικού αθλητισμό.

Από τις 13 Απριλίου έχουν ενημερωθεί οι 48 αθλητικές

Ομοσπονδίες για να αποστείλουν επικαιροποιημένα τα

στοιχεία των σωματείων μελών τους, προκειμένου να

ξεκινήσει η όλη διαδικασία.  

Για τη λειτουργία, της ειδικής πλατφόρμα προεγγρα-

φής αθλητικών σωματείων, τις προθεσμίες, τη διαδικα-

σία και τη δημιουργία του «Μητρώου Αθλητικών

Σωματείων», απεστάλη επιστολή από τον Υφυπουργό

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη,  προς

όλες τις Ομοσπονδίες, με κοινοποίηση προς τα σωμα-

τεία όλης της χώρας στην οποία αναφέρει ότι το «Μη-

τρώο Αθλητικών Σωματείων», αποτελεί την πρώτη

επίσημη καταγραφή του συνόλου των αθλητικών ερα-

σιτεχνικών σωματείων που διαθέτουν την ειδική αθλη-

τική αναγνώριση.

Τα μέτρα στήριξης θα ενεργοποιηθούν αφού προηγου-

μένως ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γε-

νικής Γραμματείας Αθλητισμού τα κατατεθέντα

δικαιολογητικά».
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Οριστικό λουκέτο στη φετινή σεζόν

Και επίσημα πλέον ακυρώνεται η φετινή σεζόν στις διοργα-

νώσεις μπάσκετ Ευρωλίγκα και Eurocup, μετά από σχετική

απόφαση των ομάδων η οποία πάρθηκε κατά πλειοψηφία σε

τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη

πρόταση του ισχυρού άνδρα της Ευρωλίγκας, Τζόρντι Μπερ-

τομέου, ο οποίος έκανε λόγο για «πολλά και σημαντικά επει-

σόδια» στο να ξαναρχίσουν οι αγώνες και να ολοκληρωθούν

οι δύο διοργανώσεις. Δεν θα υπάρξει λοιπόν πρωταθλητής

Ευρώπης 2020 στο μπάσκετ.

Θυμίζουμε ότι από τα μέσα Μάρτη, όταν ανεστάλησαν οι δύο

διοργανώσεις λόγω της πανδημίας, υπήρξαν αρκετά σενάρια

και προτάσεις για την επανέναρξή τους, χωρίς όμως κάποιο

απ' αυτά να αποδειχθεί εφικτό.

Με τις ίδιες ομάδες τη νέα σεζόν

Οπως αποφασίστηκε, η νέα σεζόν της Ευρωλίγκας θα ξεκι-

νήσει την 1η Οκτώβρη, με τη συμμετοχή και των 18 ομάδων

που αγωνίστηκαν στη φετινή διοργάνωση. Πρόκειται για τις

11 ομάδες με «κλειστό» συμβόλαιο (Παναθηναϊκός, Ολυμ-

πιακός, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια, ΤΣΣΚΑ

Μόσχας, Φενερμπαχτσέ, Εφές, Αρμάνι Μιλάνο, Μακάμπι Τελ

Αβίβ και Ζαλγκίρις Κάουνας) και τις άλλες 7 που είχαν κερ-

δίσει δικαίωμα συμμετοχής για φέτος (Ζενίτ Αγίας Πετρού-

πολης, Ερυθρός Αστέρας, Χίμκι, Αλμπα Βερολίνου, Μπάγερν

Μονάχου, Βιλερμπάν και Βαλένθια).

Κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και για το Eurocup, για τις ομάδες

που είχαν πάρει την πρόκριση στην οκτάδα, μεταξύ των

οποίων και τον Προμηθέα Πάτρας, που διατηρεί το δικαίωμα

της εκ νέου συμμετοχής. Ετσι, στη διοργάνωση, που θα αρ-

χίσει στις 30 Σεπτέμβρη, αναμένεται να αγωνιστούν σίγουρα

οι Παρτιζάν Βελιγραδίου, Βίρτους Μπολόνια, Βενέτσια, Μο-

νακό, Ούνιξ Καζάν, Ουνικάχα Μάλαγα και Τόφας.

Αντίθετοι στην επανέναρξη και οι παίκτες
Αντίθετη στην επανέναρξη της διοργάνωσης ήταν και η

Ενωση Παικτών της Ευρωλίγκας (ELPA), η οποία με επιστολή

της λίγο πριν από την τηλεδιάσκεψη των ομάδων είχε ζητή-

σει την οριστική ακύρωση της σεζόν. 

ΓΓΑ

Περιμένει τις προτάσεις των Ομοσπονδιών

για προπονήσεις

Τις προτάσεις των Ομοσπονδιών για την έναρξη των ομαδι-

κών προπονήσεων στα αθλήματά τους περιμένει η Υγειονο-

μική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η ΓΓΑ

σε ανακοίνωσή της καλεί τις Ομοσπονδίες των ομαδικών

αθλημάτων να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι την Πα-

ρασκευή για τις ομαδικές προπονήσεις και προπονήσεις επα-

φής. Οπως διευκρινίζει η ΓΓΑ, οι γιατροί κάθε Ομοσπονδίας

θα πρέπει να καταρτίσουν τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφά-

λειας, έχοντας ως οδηγό τις αντίστοιχες πρακτικές και οδη-

γίες που εφαρμόζουν οι διεθνείς Ομοσπονδίες του κάθε

αθλήματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓΑ, οι απόψεις

και τα πλάνα των Ομοσπονδιών θα τεθούν υπόψη της Υγει-

ονομικής Επιτροπής προκειμένου να προκύψει το καλύτερο

δυνατό αποτέλεσμα.

Ας σημειωθεί πάντως ότι η έλλειψη ενός οργανωμένου πλαι-

σίου επανεκκίνησης του αθλητισμού από πλευράς κυβέρνη-

σης, που έχει ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις οι

ευθύνες για σημαντικά ζητήματα να μετακυλίονται σε Ομο-

σπονδίες και σωματεία, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Υπήρξαν μάλιστα περιπτώσεις που Ομοσπονδίες ή σωματεία

χρειάστηκε να επιβαρυνθούν με το κόστος των μέτρων υγι-

εινής, ακόμα και της απολύμανσης εγκαταστάσεων.

VOLLEYLEAGUE

Συνεχίζουν τέσσερις για τον τίτλο

Την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Volleyleague αν-

δρών για τις τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας, ανά-

μεσα στις οποίες θα κριθεί και ο τίτλος του πρωταθλητή,

αποφάσισε η ΕΣΑΠ. Η διοργανώτρια αρχή σε συνεδρίασή της

την Παρασκευή 22/5 κατέληξε στο σχέδιο για το μέλλον της

φετινής διοργάνωσης. Σύμφωνα με αυτό, οι τέσσερις πρώτες

ομάδες θα δώσουν τους ημιτελικούς της διοργάνωσης σε ου-

δέτερη έδρα, το ΟΑΚΑ, όπου η πρόκριση στον τελικό θα κρι-

θεί στις δύο νίκες. Σε αυτούς σε διασταύρωση (1-4, 2-3) θα

αγωνιστούν οι Ολυμπιακός - Φοίνικας Σύρου και ΠΑΟΚ - Πα-

ναθηναϊκός. Από κει και πέρα θα υπάρξει διπλός τελικός στις

έδρες των δύο φιναλίστ, με τον τίτλο να κρίνεται επίσης στις

δύο νίκες.

Οπως διευκρίνισε η ΕΣΑΠ, οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα κα-

θοριστούν μετά από συνεννόηση με το υφυπουργείο Αθλη-

τισμού, ενώ τις προσεχείς μέρες θα καθοριστούν οι

λεπτομέρειες της τελικής φάσης. Για τις υπόλοιπες ομάδες

το πρωτάθλημα διεκόπη οριστικά και επικυρώθηκε η βαθμο-

λογία χωρίς να υποβιβαστεί καμία ομάδα.

SUPER LEAGUE 1

«Πράσινο φως» για επανέναρξη 

στις 6 Ιούνη

Και επίσημα η Super League 1 αναμένεται να επιστρέψει

στη δράση το διήμερο 6 - 7 Ιούνη, μετά το «πράσινο φως»

που δόθηκε από τους αρμόδιους τους αθλητισμού στην

πρόταση που είχε καταθέσει η Λίγκα. Απέμενε το τελικό

«ΟΚ» της κυβέρνησης αναφορικά με το υγειονομικό πρω-

τόκολλο που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ομάδες. Η

αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ προχώρησε σε

κάποιες παρεμβάσεις και επισημάνσεις σχετικά με τους

κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που θα πρέπει να ακο-

λουθηθούν και έδωσε τη συγκατάθεσή της για την επανέ-

ναρξη του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζεται πως οι αγώνες

θα διεξαχθούν χωρίς θεατές, ενώ απομένει η επισημοποί-

ηση του αριθμού των ατόμων που θα μπορούν να βρίσκον-

ται εντός του γηπέδου.

Μετά τις εξελίξεις η Super League συγκάλεσε ΔΣ για σή-

μερα Πέμπτη, προκειμένου να συζητηθούν και να ρυθμι-

στούν οι λεπτομέρειες που αφορούν την έναρξη των πλέι

οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος. Οσον αφορά

τα πλέι οφ, για τα οποία είχε ήδη πραγματοποιηθεί η κλή-

ρωση των 10 αγωνιστικών πριν τη διακοπή του πρωταθλή-

ματος, αναμένεται να οριστικοποιηθεί το αναλυτικό

πρόγραμμα. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η κλή-

ρωση των πλέι άουτ.

Να σημειωθεί ότι ήδη από τις αρχές της βδομάδας οι ομά-

δες έχουν μπει στην τελική ευθεία για την επιστροφή

τους στους αγωνιστικούς χώρους, με την Υγειονομική

Επιτροπή να επιτρέπει τις ομαδικές προπονήσεις με συγ-

κεκριμένα μέτρα ασφαλείας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κάλεσμα για τη διεκδίκηση 

μέτρων στήριξης του κλάδου

Στα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι προ-

πονητές ποδοσφαίρου την επόμενη ημέρα της επανεκκίνη-

σης του αθλητισμού μετά την πανδημία του κορονοϊού

επικεντρώνεται με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αγώνα Προ-

πονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων στην

επιστολή η Επιτροπή Αγώνα καταθέτει τις προτάσεις της για

ουσιαστικά μέτρα προστασίας, αντιμετώπισης των προβλη-

μάτων που ταλανίζουν τους προπονητές ποδοσφαίρου. Ενώ

επισημαίνει και την αποστασιοποίηση του ΔΣ του Συνδέ-

σμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης (ΣΠΠΘ) για

τα σημαντικά ζητήματα του κλάδου.

ΕΠΟ

Εκτακτη ΓΣ στις 16 Ιούνη

Την πραγματοποίηση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 16

Ιουνίου αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ποδοσφαι-

ρικής Ομοσπονδίας. Σε αυτήν αναμένεται να συζητηθεί και

το θέμα των αλλαγών στο καταστατικό που απαιτούνται

ενόψει των εκλογών, αλλά και η ημερομηνία τους. Παράλ-

ληλα, θα συζητηθούν οι προτάσεις που αναμένονται από τις

τοπικές Ενώσεις για το θέμα. Σύμφωνα με πληροφορίες,

στην ΕΠΟ φαίνεται να εμμένουν στην απόφαση για εκλογές

μέσα στο καλοκαίρι παρά τις ανακοινώσεις από πλευράς

υφυπουργείου Αθλητισμού για το φθινόπωρο.

SUPER LEAGUE

Προσφυγή κατά της Λίγκας 

από τον Ολυμπιακό

Συνέχεια στο «σίριαλ» με τις δικαστικές διαμάχες των ισχυ-

ρών της Super League έδωσε η πλευρά του Oλυμπιακού,

προσφεύγοντας στο Διαιτητικό Δικαστήριο κατά της ίδιας

της Λίγκας. Το σκεπτικό των «ερυθρολεύκων» αφορά την

απόφαση της Λίγκας να μην αποβάλει τις ΠΑΕ ΠΑΟΚ και

Ξάνθη από το πρωτάθλημα, έπειτα από τη δική τους προ-

σφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, με αφορμή τις κατηγορίες

για πολυ-ιδιοκτησία. Θυμίζουμε ότι για το ίδιο ζήτημα ο

Ολυμπιακός είχε καταθέσει αντίστοιχο αίτημα σε προηγού-

μενο ΔΣ της Λίγκας, το οποίο όμως απορρίφθηκε από την

πλειοψηφία των μελών.

Στην προσφυγή του στο Διαιτητικό Δικαστήριο ο Ολυμπια-

κός επικαλείται το άρθρο 35 του ΚΑΠ, που απαγορεύει την

προσφυγή στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια και μάλιστα

προβλέπει, εκτός από πρόστιμο, και την αποβολή από το

πρωτάθλημα για όσο διάστημα διαρκεί αυτή.

Οπως ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ, η υπόθεση ορίστηκε να

εκδικαστεί στη συνεδρίαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου

στις 4 Ιούνη. Στο ίδιο δικαστήριο προσφυγή έχει καταθέσει

και η ΠΑΕ Ξάνθη κατά της απόφασης της Super League να

επικυρώσει τη βαθμολογία για τις θέσεις 7 έως 14.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ




