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Χούν και Ύδωρ…
Μάθαμε και, δυστυχώς το πιστεύουμε, ότι δίνουνε
σε επιχειρηματικούς ομίλους τους υδάτινους, φυσικούς πόρους, το ακατέργαστο νερό.
Εάν αυτό πραγματοποιηθεί οφείλουμε άπαντες να
συνειδητοποιήσουμε ότι τέτοιες πράξεις ΔΕΝ αποτελούν αντικείμενο πολιτικών ή ιδεολογικών επιλογών· δεν είναι δυνατόν ν’ αποτελούν «εταιρική» ή
συμβατική υποχρέωση. Είναι
πράξη προδοσίας!
Παραδίδουν – έχουν παραδώσει –
το χώμα το ιερό της πατρίδας, ποτισμένο με το αίμα των «κορόϊδων»,
που
έπεσαν
υπεραμυνόμενοι των πατρίων· παραδίδουν κα το Ύδωρ! Το νεράκι
γράφει ο
που αποτελεί το 70% του οργανιΚΩΣΤΑΣ
σμού μας. Το νεράκι του θεού»,
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ
που δεν το παράγει καμμία «βιομηχανία» αλλά πέφτει εξ’ ουρανού
με τη βροχούλα και εμπλουτίζει τις πηγές και τα ποτάμια (που θέλουν να παραδώσουν), και τον υδροφόρο ορίζοντα εν γένει.
Κι αν ακόμη δεν είναι εγγνωσμένη πράξη προδοσίας
– όπως θέλω να πιστεύω – ΔΕΝ είναι πράξη συγγνωστή. Είναι από βαριά, βαρύτατη αμέλεια και ασυνειδησία και για τούτο είναι καταδικαστέα.
Επιτέλους! Τίποτα δεν έχει καταλάβει κανείς; Ή
έχουν «μαστουρώσει» με τα φούμαρα που εξαπολύουν καθημερινά από τα δημόσια και ιδιωτικά Μέσα
Μαζικού Επηρεασμού της κοινής γνώμης, μίσθαρνα
δημοσιογραφικά όργανα; Κι όταν λέω «κανείς», δεν
εννοώ μόνον τους απλούς πολίτες, αλλά και τους
πολιτικούς όλων των βαθμίδων και αποχρώσεων.
Επιτέλους, εγερθείτε!
Για να είναι κάποιος πολιτικός, πρέπει να διαθέτει,
γνώσεις, κρίση, τόλμη, νηφαλιότητα και ασφαλώς
συνείδηση!
Για να είναι πολίτης και όχι οπαδός «ποδοσφαιρικής» ομάδας, πρέπει να ενημερώνεται πολύτροπα,
πλουραλιστικά, απροκατάληπτα, να σκέφτεται και να
κρίνει ο ίδιος. Να είναι αδέσμευτος από παντοειδείς
«υποχρεώσεις», και να καταγγέλει έστω και ανώνυμα αυτούς που αποπειρώνται να τον επηρεάσουν
πιεστικά. (Πράγμα που με λύπη μας, διαπιστώσαμε
και οι ίδιοι ότι συμβαίνει και στην εποχή μας, σε επιχειρήσεις και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες).
Άλλως, ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, αλλά μασκαρεμένη ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ.
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Οι φυσικές πηγές
νερού στον ιδιώτη;
Θα πούμε το νερό
νεράκι...

Η Βουλιαγμένη απάντησε.
ΟΧΙ στη φαραωνική
επέκταση της μαρίνας

Προωθείται ιδιωτικοποίηση των
φυσικών πηγών νερού!
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Χέσαιτο εί μαχέσαιτο

είναι χαριέστατο και διδακτικό. «Τέρπει άμα και δι‐

“Από τον Κώστα στον Κώστα…”
Είναι η αφιέρωση που μου έκανε στο νέο του βιβλίο
“Έρχομαι από μακριά», ο “ιδιόμορφος αγαπητός”
Κώστας Ζουράρις εκτιμώντας την αρθρογραφία
μου· τιμή μου.
Ως ελάχιστη ανταπόδοση, σ’ ένδειξη έμπρακτης ευ‐
χαριστίας δημοσιεύω στην ΕΒΔΟΜΗ, χωρίς να ζη‐

Διαβάστε ακόμη
Η επέκταση της μαρίνας της Βουλιαγμένης «είναι πολλαπλώς επιζήμιο έργο”
Σελ. 7
Ταμείο Άμυνας η μόνη λύση για την αντιμετώπιση των Tούρκων και όλα τα
άλλα ...."έπονται"
Σελ. 8

Η Ύβρις της ανισότητας,
Σελ. 8

Αλληλουχία γενεών
Σελ. 9
Η Κρήτη βρήκε το φάρμακο για τον
covid-19
Σελ. 10
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Η Περιφέρεια παρέδωσε απορριμματοφόρα σε 3 Δήμους
Σελ. 12
Εξ Αληθοϊστοριοκρισίας άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης

λαιότερου βιβλίου του με τον ομώνυμον του παρόν‐
τος προκλητικό και σκωπτικό τίτλο. Το συνιστώ·

Κώστας Ζουράρις

γιάννης κορναράκης του μάνθου

τήσω την άδειά του απόσπασμα της εισαγωγής πα‐

Σελ. 14

“Στα Δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
Σελ. 17
ΒΒΒ, με τη Ζανέτ Δόγκα
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
ΒΒΒ συνεδριάζει
Σελ. 17
Στο κύλισμα της ...μπάλας Σελ. 23

δάσκει».
Kώστας Βενετσάνος
Αλλά... ιδού ο Ζουράρις:

Χέσαιτο, μαχέσαιτο;
Χέσε μέσα...
Όπως θα σχολίαζε ο εκ των παμμεγίστων τρισμέγι‐
στος Εμμανουήλ Ροΐδης, στην ζωή, πάντοτε, «εν ενί
λόγω πρόκειται αίρεσις μεταξύ» χέσαιτο ή μαχέ‐
σαιτο. Το παλεύεις, ναί, ή χέζεσαι μπροστά στον
ισχυρό, μέσα στις αδυναμίες σου; Προσκυνάς από
φόβο, γλείφεις με χεσμένη ιδιοτέλεια; Εκλιπαρείς
περιδεής, να περιδρομιάσεις κι εσύ, με τα ψίχουλα
που σου ρίχνει ο Ισχυρός, αρκεί βεβαίως, προσκυ‐
νημένος εσύ οσφυοκάμπτης, να κατουριέσαι ενώ‐
πιον της τρομώδους Παρουσίας του;
Αυτό το στήσιμο, γλείψιμο και σκύψιμο, το χλεύασε
πάντοτε η Ελληνορωμηά Μαρτυρία πολιτεύματος.
Ναι! Ο σαπρός Δείμος* να μη γίνει ποτέ Δήμος, ναί,
ο φόβος να μην υποδουλώσει τον Δήμο. Και, για τα
πάντοτε του ες αεί, η καθ’ ημάς Σάτιρα κορόιδεψε,
μυκτήρισε, χλεύασε και ονείδισε, κι έρριξε τον δυνάστη στο Σκώμμα για να τον κάνει χώμα.
Αυτή είναι η πριν από την πρώτη και η μετά από την
ακροτελεύτιον, η μόνη Εντολή της καθ’ ημάς Κοροϊ‐
δίας δηλαδή, της «θεάς της Αγοράς», όπως την
αποκαλεί ο Κ. Βάρναλης. Προσοχή όμως: χτυπάς
μόνον του Ισχυρούς.
(Σ.σ. δηλαδή την κάθε λογής «εξουσία» και των
...επιβητόρων της).
Στηλιτεύεις μόνον τους θεσμικούς κοπρίτες, περι‐
παίζεις τον όποιο περισπούδαστο «λόγιο», «τεχνο‐
κράτη» πουλάει μούρη – συνήθως άλλωστε
ημιαναλφαβητισμού – και δεν βολεύεσαι με τους
βολεψάκηδες. Τα βάζεις μόνον με διασήμους, επισή‐
μους, όσους το παίζουν ιέρακες και φτύνεις ροχάλα
ραδινήν* προς όλους όσους «με την ποικίλη δράσι
των στοχαστικών «προσαρμογών», συμβουλεύουν
στον λαό: «Αλλ’ ιέρακα φίλει». Τον ιέρακα φτύνε!
μας διδάσκει ο Αριστοφάνης.
Έτσι κι αλλοιώς, αυτή είναι η μόνη σωστή πράξη
σωφροσύνης και η μόνη «παραγωγική» ιδιοτέλεια,
αν το δεις και με την ανθρώπινή σου ανθρωπαρέ‐
σκεια: Ο Αριστοφάνης, που ξέχεσε τον Κλέωνα
έμεινε αθάνατος, κι όχι ο Παφλαγών* ο εκσυγ‐
χρονιστής. Κι αν δεν απονεκρώθηκε μέσα στην γε‐
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νική χλεύη και λήθη ο Παφλαγών, αυτό το οφείλει
στο θάψιμο που του χάρισε ο Αριστοφάνης, αριστο‐
κρατικήν έτσι διάκρισιν επιεικείας. Διότι, ναι, η σά‐
τιρα είναι μεγάλο σχολείο πραότητος, η κοροϊδία,
ναι, παράγει επιείκεια. Αυτό, μόνον ο Ισχυρός δεν
το νοιώθει... (σ.σ. ιδίως ο εφήμερος και ανάξιος της
αισχράς ισχύος του). Διότι, ακριβώς όποιος, λυσσα‐
σμένος και με βεβορβορωμένες μικροσυνωμοσίες
επιδιώκει Δύναμη, όποιος άπληστα την βρίσκει
μέσα από τα του Κόσμου εγκόσμια δυναστικά,
αυτός είναι ο ολοφάνερα διαρκώς χεσμένος... «Και
τα φοβερά του κόσμου εμοί ευκαταφρόνητα και
τα χρηστά καταγέλαστα», βροντογελάει ξεκαρδι‐
σμένος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτή είναι η
ελληνική γραμμή: ευκαταφρόνητα συνεχώς και τα
«φοβερά», τα τάχα μου Εξοχώτατε, τα κύριε Πρω‐
θυπουργέ, τα περάστε παρακαλώ κυρία Πολυδραχ‐
μίδου‐Χρυσοφόρου...
Ναι, καταγέλαστα συνεχώς τα «χρηστά» του κό‐
σμου, καταγέλαστα τα κοσμικά «πρέπει», καταγέ‐
λαστα και τα – κατά κόσμον πλουτοκρατικόν και
εξουσιαστικόν – «δεν πρέπει»... Ευκαταφρόνητα,
καταγέλαστα, Αριστοφάνεια, Χρυσοστόμεια. Έτσι,
για να γελάει και το χείλι κάθε πικραμένου, όταν
βλέπει ότι ένας δικός του, που λάμπει από το τάλαν‐
τον της Ελευθερίας, ο Χρυσόστομος, ο Αριστοφάνης, ο Μακρυγιάννης, τσαλακώνει με την
ειρωνεία του τον ατσαλάκωτο Ισχυρό, δηλαδή τον
διαρκώς αγεώργητο και συνεχώς χεσμένο. Ευκαταφρόνητα τα ισχυρά, καταγέλαστα τα γκλαμουριάρικα καρακιτσαριά: η αργόσυρτη εμμονή στην
ελληνορωμηά γραμμή.

Κλέων - Παφλαγών και
Αριστοφάνης - Χρυσόστομος
Η Σάτιρα, η θέμις εστί, κατά τα θέσμια του πολιτι‐
κού μας τρόπου, είναι θεμιτή μόνον κατά του Ισχυ‐
ρού της ημέρας. Ποτέ δεν σατιρίζει τον πεσμένο.
Κοροϊδεύει, βεβαίως το πέσιμο και το χέσιμο του
Δυνατού. Όταν οι πλειοψηφούντες δημοκρατικοί
όχλοι ‐ «μετά καινότητος λόγου απατάσθαι άριστοι, δούλοι όντες των αεί ατόπων» (Θουκ.Γ38),
όπως τους χλευάζει ο ίδιος τους ο αρχηγός, ο Κλέων
‐ υπερψηφίζουν τρεις χρονιές συνέχεια τον άθλιον
αυτόν Κλέωνα, εκεί ο Αριστοφάνης, συνέχεια εναν‐
τίον του ρεύματος και του φόβου του βεβαίως, λοι‐
δορεί συνεχώς τον ανάπτην, δημοεξάπτην,
δημοεγέρτην, τον δημοπίθηκον Κλέωνα...
―――――
* Δείμος (ο) Δαίμονας, γιος του Άρη και της Αφροδίτης. Ο Δεί‐
μος, η ενσάρκωση της φρίκης του πολέμου και ο αδελφός του
Φόβος, η ενσάρκωση του τρόμου του.
* Παφλαγών εκαλείτο και ο Βασιλεύς του ομώνυμου λαού του.
Το έθνος των Παφλαγόνων, οι αρχαίοι Έλληνες, το περιφρο‐
νούσαν θεωρώντας τους ως έθνος απολίτιστο.

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

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου
(Διακριτικός τίτλος)

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

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193
Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - ΣΕΛΙΔΑ 3

Η Βουλιαγμένη απάντησε. ΟΧΙ στη φαραωνική επέκταση της μαρίνας
Η Βουλιαγμένη απάντησε. Η συγκέντρωση που
προγραμμάτισαν και πραγματοποίησαν κάτοικοι
της Βουλιαγμένης, έδωσε το στίγμα με την πολύ
καλή παρουσία τους σε έναν χώρο συμβολικό. Την
επίσημη είσοδο του Δημαρχείου της Βουλιαγμένης.
Πλήθος πολιτών κυρίως Βουλιαγμενιωτών, αλλά
όχι μόνο συγκεντρώθηκαν μπροστά στο παλιό δημαρχείο, για να ενημερωθούν, να οργανωθούν και
να διαμαρτυρηθούν, ενάντια στη σχεδιαζόμενη
επέκταση της μαρίνας Βουλιαγμένης.
Μία ανοιχτή συγκέντρωση και βήμα για κάθε πολίτη
που ήθελε να εκφράσει τη γνώμη του. Τουλάχιστον
η μισή πλατεία ήταν τόσο γεμάτη που ήταν αδύνατο να τηρηθούν οι αποστάσεις του 1,5 μέτρου
που επιτάσσουν τα μέτρα ενάντια στο covid-19.
Οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στην αρνητική επιβάρυνση της φαραωνικής επέκτασης της μαρίνας στη
Βουλιαγμένη.
Ανάμεσα στους ομιλητές ο Γιώργος Γκιώνης, παλιός Βουλιαγμενιώτης με ιδιαίτερες ευαισθησίες
στο περιβάλλον.
Η επέκταση της μαρίνας της Βουλιαγμένης θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στον κόλπο και η
Βουλιαγμένη θα χάσει αυτό το όνομα που διατηρεί
διεθνώς· για την ήπια, ανθρώπινη, ανάπτυξή της.

Ο τοπικός σύμβουλος Βουλιαγμένης και όλη του τη
ζωή αυτοδιοικητικός από διάφορα πόστα, Διον. Κοντονής μίλησε για το “φαραωνικό έργο” όπως το χαρακτήρισε και μας συστήθηκε ως επικεφαλής μιας
καινούργιας δημοτικής παράταξης η οποία θα διεκδικήσει το δήμο στις επόμενες εκλογές.
Ιδιαίτερη μνεία – όπως και αρκετοί άλλοι ομιλητές –

Μεταξύ άλλων μίλησαν:
- Ο γνωστός ποινικολόγος και εδώ και δεκαετίες Βουλιαγμενιότης Αλέξης Κούγιας
ο οποίος κατά δήλωσή του μέχρι τώρα
απείχε συνειδητά από τα κοινά της πόλης
και ασχολείται πρώτη φορά αφού “αφορά
το μέλλον των παιδιών μας, και των παιδιών των παιδιών μας, που θα ζήσουν σε
αυτήν την πόλη”.

σημείωση έκδοσης: Αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν ο Δήμος να μην έχει τη μελέτη, όταν πριν από δύο
περίπου εβδομάδες υπερψήφισε τη μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο!!! Δηλαδή ψήφισε αόρατη μελέτη...

Από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου ΒΒΒ, μίλησαν οι
επιεκφαλής παρατάξεων της μειοψηφίας, Θ. Ματόπουλος και Κ. Πασακυριάκος.
Ο Κ. Πασακυριάκος από την “Λαϊκή Συσπείρωση” ενημέρωσε ότι ως δημοτική κίνηση έχουν ζητήσει και
πάρει την επιστημονική θέση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος την
οποία θα δημοσιεύσει τις προσεχείς ημέρες και
μέρος της οποίας διέθεσε στον Τύπο το πρωί
της ίδιας ημέρας (σχετικά στη σελ. 7).
Ο πρόεδρος της Εναλλακτικής Κίνησης Πολιτών, Μάκης Σταύρου, τόνισε, φέρνοντας παραδείγματα, ότι δεν είναι μόνο στη
Βουλιαγμένη το πρόβλημα αλλά στο παραλιακό
μέτωπο συνολικά και ότι έτσι θα πρέπει να το
αντιμετωπίσουν και οι κάτοικοι όλων των
δήμων ενωμένοι και σαν πρόβλημα που αφορά
όλους τους δήμους από τον Πειραιά μέχρι το
Λαύριο.

Δεν έχει ο δήμος τη μελέτη για τη
μαρίνα!
Μάλιστα δήλωσε ότι του έκανε εντύπωση μια
τέτοια εκδήλωση στη Βουλιαγμένη που θεωρείται μια πιο “ελιτίστικη περιοχή”. Δήλωσε
ότι διατίθεται να αναλάβει το νομικό κομμάτι
της κίνησης ενάντια στην επέκταση της μαρίνας και μάλιστα χωρίς αμοιβή για τις υπηρεσίες
του.
Ενημέρωσε
δε
τους
συγκεντρωμένους ότι έχει ζητηθεί ήδη από
το δήμο να δώσει την περιβαλλοντική μελέτη
στους διοργανωτές για να την εξετάσουν και
να δουν από εκεί σε ποιες νομικές ενέργειες μπορούν
να προβούν, αλλά «ο δήμος δήλωσε ότι δεν έχει την
μελέτη, Οπότε είμαστε σε αναμονή».

άλλων περιοχών, με αποτέλεσμα να αναφωνήσω
“ηρεμήστε παιδιά, όλοι Έλληνες είμαστε!”.

έκανε στον για πολλές δεκαετίες δήμαρχο Βουλιαγμένης Γρ. Κασιδόκωστα για τον οποίο είπε ότι προστάτευε το περιβάλλον της πόλης.
Διχαστικός ήχησε στα αυτιά μου και άλλων – όπως
φάνηκε από ομιλητές που ακολούθησαν – ο λόγος
του όταν είπε ότι “δεν θα μας πούνε οι Βουλιώτες τι
να κάνουμε στην Βουλιαγμένη”, πόσο μάλλον αν σκεφτεί κανείς ότι μεταξύ των συμπορευόμενων στον
αγώνα των κατοίκων της Βουλιαγμένης ήταν και ουκ
ολίγοι κάτοικοι της Βούλας, της Βάρης, αλλά και

Μίλησε και ένας πρώην Πρόεδρος του ΕΟΤ που
είχε ενδιαφέρουσες θέσεις. Είπε ότι ο τουρισμός θα πρέπει να είναι με την κοινωνία και
από για την κοινωνία, αλλιώς κερδίζουν μόνο
οι επενδυτές. Επίσης είπε ότι δεν νοείται τουρισμός χωρίς προστασία του περιβάλλοντος.
Χωρίς περιβάλλον δεν έχεις τουρισμό.
Αυτό το τελευταίο το ξέρει πολύ καλά η Ισπανία που τσιμέντωσε όλη την ακτογραμμή της και ερήμωσε από τουρισμό.
Μίλησε ένας άλλος που λόγω τις επαγγελματικής του
ιδιότητας επικέντρωσε στα τεχνικά της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στο πόσο αυτή βρίθει
σκοπούμενων ανακριβειών, λαθών και παραλείψεων.
Τόσο που την χαρακτήρισε όχι μελέτη αλλά ευχολόγιο.
Κώστας Κ. Βενετσάνος
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«ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ» στην Επίδαυρο
με τον Βασίλη Παπαβασιλείου
Δευτέρα 27 Ιουλίου – Κυριακή 3 Αυγούστου 2020
Μία εβδομάδα περιήγησης στα λιβάδια του θεάτρου
με φόντο τις πορτοκαλιές της Επιδαύρου και της
ιστορίας με ξεναγό τον Βασίλη Παπαβασιλείου μας
περιμένει από τις 27 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου,
στην περιοχή της Επιδαύρου. Μέσα σε πορτοκαλεώνες, γραφικές διαδρομές στη φύση και στάσεις σε
ιστορικά μνημεία της αρχαιότητας, ο Βασίλης Παπαβασιλείου θα περιπλανηθεί σε γνωστά -και μη- μονοπάτια της ιστορίας του θεάτρου.

“Βλέπουμε Μέγαρο από το σπίτι”
την ψηφιακή σκηνή του Μεγάρου Μουσικής,
στο megarononline.gr, κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 21:00, δείτε τον δεύτερο κύκλο των
διαδικτυακών προβολών με παραστάσεις που αγαπήθηκαν από χιλιάδες θεατές!

Σ

«Ορφέας»
O «Ορφέας» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, το εμβληματικό μπαρόκ έργο που συχνά πιστώνεται και ως η πρώτη
όπερα στην Iστορία της μουσικής, προβάλλεται στο
Megaron Online την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 9 το βράδυ,
με τη μορφή μιας νέας, συναρπαστικής παραγωγής που

Αναλυτικό πρόγραμμα:
1η ημέρα
10.00-12.00: Δύο Επίδαυροι (Αρχαία - Νέα Επίδαυρος)
19.00-21.00: Τρεις αιώνες (6ος, 5ος, 4ος π.Χ.)
2η ημέρα
10.00-12.00: Η γραφή και η λαλιά
19.00-21.00: Θεατής – Ακροατής

tinitas Nostra, γνωστό για τις ιστορικά τεκμηριωμένες
ερμηνείες του.
Τα σκηνικά και τα κοστούμια της παράστασης σχεδίασε
η Νίκη Ψυχογιού και τους φωτισμούς η Χριστίνα Θανάσουλα. Την κίνηση ανέλαβε η Ίριδα Κυριακοπούλου. Το
καστ συμπληρώνουν αξιόλογοι έλληνες μονωδοί: Θεοδώρα Μπάκα (Η Μουσική, Ιέρεια του Διονύσου), Χρήστος Κεχρής (Βοσκός), Ειρήνη Μπιλίνη (Νύμφη),
Αναστασία Κότσαλη (Ευρυδίκη), Σοφία Πάτση (Αγγελιοφόρος), Λένια Ζαφειροπούλου (Η Ελπίδα), Μάριος Σαραντίδης (Χάροντας), Μαρία Παλάσκα (Περσεφόνη) και
Πέτρος Μαγουλάς (Πλούτωνας). Συμμετέχουν σπουδαστές του β΄ έτους της Δραματικής Σχολής του Ωδείου
Αθηνών.
Δείτε τον «Ορφέα» (διάρκεια: 114 λεπτά).
Οι μεταδόσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μεγάρου με την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ (diavlos.grnet.gr) του ΕΔΥΤΕ.
Οι μεταδόσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσιο της
συνεργασίας του Μεγάρου με την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ
(diavlos.grnet.gr) του ΕΔΥΤΕ.

http://www.megaron.gr
3η ημέρα
10.00-12.00: Ρωμαίος ή Έλληνας (Θέατρο ή θέαμα;)
19.00-21.00: Ένα αλλόκοτο ον: Ηθοποιός
4η ημέρα
10.00-12.00: Συμφέρει το θέατρο ο πολυθεϊσμός;
19.00-21.00: Ο νέος χριστιανικός κόσμος
5η ημέρα
10.00-12.00: Αγάπη-Μίσος για το θέατρο (Το παράδειγμα του ιερού Αυγουστίνου)
19.00-21.00: Το Θέατρο Απαγορεύεται (Για να μπορεί να υπάρξει)
6η ημέρα
10.00-12.00 Η περίπτωση Σαίξπηρ
19.00-21.00 Μία λοιμώδης νόσος : Το Θέατρο
7η ημέρα
10.00-12.00 Πρώτα Συμπεράσματα
19.00-21.00 Τελικά Συμπεράσματα
Χρήσιμες πληροφορίες
Κόστος προγράμματος: 160€, εναλλακτικά 15€ το δίωρο.
Για τις εγγραφές σας, αποστολή στοιχείων στο
nikolmel@yahoo.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976510251
Τα παρακάτω καταλύματα προσφέρουν ειδικές τιμές
σε όλους τους συμμετέχοντες.
ARISTOTELIS HOTEL http://hotel-aristotelis.gr/
HOTEL APOLLON https://www.apollon-epidavros.gr/
BEKAS CAMPING https://bekas.gr/en/
Με την υποστήριξη του Δήμου Επιδαύρου.

παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Νοέμβριο του 2017, από το σύνολο παλαιάς μουσικής La-

"Συζήτηση-Ενημέρωση για
τα Πνευματικά Δικαιώματα
των καλλιτεχνών-δημιουργών"
"Συζήτηση-Ενημέρωση για τα Πνευματικά Δικαιώματα των καλλιτεχνών-δημιουργών", την Κυριακή
14 Ιουνίου, το βράδυ των εκλογών, στις 7.30 μ.μ.,
θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕΕΤΕ, Βαλτετσίου 42 στα Εξάρχεια με την συμμετοχή του Οργανισμού
Συλλογικής
Διαχείρισης
Έργων
Εικαστικών Τεχνών και των Εφαρμογών τους (ΟΣΔΕΕΤΕ).
Η συζήτηση θα μεταδίδεται αυτόματα στο FB "Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος - Ε.Ε.Τ.Ε"
και θα μεταδίδεται από το κανάλι του ΕΕΤΕ στο
Youtube σε σύνδεσμο που θα γνωστοποιηθεί
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Οι Εκλογές για νέες Εφορίες και Επιτροπές Κατάταξης και Κρίσεων θα γίνουν 14 και 15 Ιουνίου 2020,

Μαθητικός Διαγωνισμός στο Δήμο Παλλήνης
«Followgreen Action 3»
Δώδεκα (12) βίντεο/animation που δημιούργησαν, εν
μέσω πανδημίας, οι μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Παλλήνης,
θα έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν και να
ψηφίσουν οι δημότες, έως
τις 15 Ιουνίου, στο πλαίσιο
του Μαθητικού Διαγωνισμού
«Followgreen Action 3», που
διοργανώνει ο Δήμος Παλλήνης
Τα βίντεο/animation θα προβάλλονται στην πλατφόρμα
www.followgreen.gr/pallini
και αφορούν στην πρόληψη
και μείωση της σπατάλης
τροφίμων.
• Κάθε χρήστης μπορεί να
επιλέξει έως και 3 βίντεο
• Κάθε χρήστης μέλος ή μη
μπορεί να δωρίσει 1 πόντο
• Ο κάθε χρήστης μπορεί να
δηλώσει την προτίμησή του
μόνο 1 φορά.
Ο Δήμος καλεί όλους τους
δημότες και ιδιαίτερα τους
γονείς, να στηρίξουν την

προσπάθεια των μαθητών
δηλώνοντας την προτίμησή
τους στα έργα των μαθητικών ομάδων των Γυμνασίων
και των Λυκείων, μέσω της

πλατφόρμας. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο
τέλος και μπορεί να τα δει
κάποιος αφού ψηφίσει. Τα
σχολεία και τα ονόματα των
μαθητών που συμμετέχουν,
παραμένουν απόρρητα.
Πληροφορίες:
Κ.Ε.Α.Π.Π 210 6619937, Followgreen Δήμου Παλλήνης
213 0436298
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ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ
Η συνελευση των ζωων
Το βίντεο θα παραμείνει online έως 6/7
Διάρκεια βίντεο: 24 λεπτά
Το μουσικό παραμύθι “Η συνέλευση των ζώων” σε μουσική
Γιώργου Κουρουπού και στίχους του Περικλή Κοροβέση
ερμηνεύει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, με συνοδεία στο πιάνο
τον Νίκο Βασιλείου.
Τα ζώα αναζητούν εναγωνίως έναν νέο αρχηγό. Τον δημιουργούν τα ίδια και, καθώς όλα τους θέλουν να τα εκφράζει, καθένα προσφέρει σε αυτόν ως δώρο κάποιο από τα
χαρακτηριστικά του. Όμως το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό
από αυτό που φαντάζονταν. Δημιουργούν τον άνθρωπο και
το μετανιώνουν πολύ γρήγορα.
Η συνέλευση των ζώων αποτελεί μια σπουδαία στιγμή στη
συνθετική πορεία του Γιώργου Κουρουπού, καθώς πρόκειται
για ένα έργο υψηλών απαιτήσεων, με μοναδικές μελωδίες,

“Ανώνυμο”
παράσταση χορού με
την Τζένη Αργυρίου
στο Ιδρυμα Ωνάση

αναφορές στον Ντεμπυσσύ και μια σπάνια μελοποίηση του
ιδιαιτέρως αγαπητού παιδικού βιβλίου του Περικλή Κοροβέση,
που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Πρόκειται για ένα ευφυές
παραμύθι που μιλάει σε μικρούς και μεγάλους με έναν σχεδόν
πολιτικό τρόπο για τα μεγάλα ζητήματα της ζωής και της ανθρώπινης φύσης.

1o Διαδικτυακό Φεστιβάλ Εθνικής Λυρικής Σκηνής
www.nationalopera.gr, www.culture.gov.gr,
#GNOonlinefestival #exitspring

“Διαδραστικό Λογοτεχνικό
– Café”, Αττικής (on line)
Η ομάδα “Λογοτεχνικό καφενείο Αττικής”, καλεί
κάθε ενδιαφερόμενη και ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε ανά δεκαπενθήμερο λογοτεχνική on line
διαδραστική συζήτηση, απαγγελίες ποιημάτων και
γενικότερα παρουσίαση φιλολογικών θεμάτων.
Ελεύθερη δωρεάν συμμετοχή.
Αποκλείονται πολιτικές και κομματικές τοποθετήσεις
Οργανώνεται από μέλη του “Αττικού πνευματικού
συλλόγου Γλυφάδας”.
Πληροφορίες:
γιάννης κορναράκης του μάνθου 6944 76.81.80

#snfccAtHome: music
Ανοιξαν οι πύλες
του ΚΠΙΣΝ
Προγραμματίστε την επίσκεψή σας στο Πάρκο
Σταύρος Νιάρχος κάνοντας δωρεάν προκρατήσεις
για την επίσκεψή σας στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
για το Σάββατο 13/6 και την Κυριακή 14/6 Ιουνίου.
Με την προκράτησή σας η διάρκεια της επίσκεψής
σας είναι 4 ώρες.
Η πρόσβαση παραμένει πλήρως ελεύθερη για τους
άνω των 65 ετών, τα ΑμεΑ και τις εγκύους καθώς
και για έναν συνοδό τους. Δεν χρειάζεται προεγγραφή.

Διαρκεια 1 ώρα και 15 λεπτά
ΑΝΩΝΥΜΟ. Η παράσταση χορού της Τζένης Αργυρίου που
δεν σταμάτησε να ταξιδεύει σε διεθνή φεστιβάλ και οργανισμούς, επιστρέφει στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση.
Από 17 Ιουνίου και για πέντε μέρες μόνο, ταξιδέψτε στην
πηγή του χορού και ανακαλύψτε τα πρώτα βήματά του.

Μονοήμερη εκδρομή
στα Πολιτικά Ευβοίας

Οταν η τεχνολογια καθοριζει τη ζωη και τις σχεσεις μας, μηπως
ερχεται η ωρα να παρουμε τα πραγματα απο την αρχη; Μηπως
πρεπει να ανεβουμε τον ποταμο μεχρι την πηγη του; Ταξιδι
στην πηγη του χορου – ταξιδι στο «ΑΝΩΝΥΜΟ»...
Υπάρχουν ερωτήματα που περιπλέκονται σαν τα ποτάμια.
Και υπάρχουν καλλιτεχνικά πρότζεκτ που καταπιάνονται με
αυτά και γίνονται και τα ίδια ποταμοί. Ένα τέτοιο είναι το
«ΑΝΩΝΥΜΟ».
Ανατρέχει σε μια εποχή κατά την οποία το καλλιτεχνικό
έργο δεν ήταν επώνυμο, αλλά μια πρακτική που έφερνε
τους ανθρώπους πιο κοντά και συνέβαλε στη συνοχή των
κοινωνιών. Βουτάει στην έκφραση αυτών των κοινωνιών και
στους χορούς τους, που βασίζονται στην ανθρώπινη
επαφή...

O πολιτιστικός σύλλογος προσκαλεί τα μέλη και
τους φίλους σε μονοήμερη εκδρομή, την Κυριακή
21.6.2020, στα Πολιτικά Ευβοίας όπου θα έχουν την
δυνατότητα επίσκεψης στη Μονή Περιβλέπτου Πολιτικών, στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα και
θα επισκεφθούν το Μουσείο. Θα δουν το αξιοθέατο
του πύργου, καθώς επίσης παραμονή για κολύμβηση
και εστίαση.
Αναχώρηση από Βούλα, Ζεφύρου 2, πίσω από την
Πνευματική Εστία.
Για κρατήσεις θέσεων και συμμετοχή απευθύνεστε
στην πρόεδρο Ιφιγένεια Αμοργιανού, στο τηλέφωνο
6998958059 και Viber -ifamour10@yahoo.gr

The History of Sustainability in Fashion
(Η ιστορία της βιωσιμότητας στη μόδα)
To ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, μετά την επιτυχία της πρώτης απόπειρας διοργάνωσης διαδικτυακών διαλέξεων, αναγκαστικής αρχικά, λόγω των περιοριστικών
μέτρων που επέβαλε η πανδημία του κορωνοϊού, το Δ.Σ. της
Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας ανακάλυψε τα πολλαπλά οφέλη μιας τέτοιας διοργάνωσης: μπορεί να είναι προσβάσιμη σε μέλη και φίλους της ενδυμασιολογίας από πολλά
μέρη της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, αλλά μπορεί να
κάνει προσβάσιμους στο κοινό μας και ομιλητές από χιλιόμετρα μακριά. Με το σκεπτικό αυτό, θελήσαμε να κλείσουμε τη
δύσκολη και απρόβλεπτη αυτή σεζόν, προσκαλώντας την
παλιά φίλη και συνεργάτιδα του ΠΛΙ καθηγήτρια στο Τμήμα
Υφασμάτων, Σχεδιασμού και Εμπορευματοποίησης της

Μόδας του Πανεπιστημίου του Rhode Island στις ΗΠΑ Linda
Welters να δώσει έναν σύντομο κύκλο δύο διαλέξεων.
Η L. Welters ανταποκρίθηκε άμεσα, προτείνοντας ως θέμα την
«Ιστορία της βιωσιμότητας στη μόδα». Κατά τη διάρκεια των
δύο αυτών διαλέξεων θα συζητηθεί η ιστορία της βιωσιμότητας του φαινομένου της μόδας από την εποχή της χειροποίητης παραγωγής ενδυμάτων και της αργής εξέλιξης της
μόδας, μέχρι τη γρήγορη μόδα (fast fashion) του σήμερα, περνώντας από τη βιομηχανική επανάσταση και τις ραγδαίες αλλαγές που επέφερε στην αγορά του ενδύματος.
1η Διάλεξη, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, 6:00 μμ.: «From Scarcity
to Abundance», 2η Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, 6:00 μμ.: «Sustainability post 1900»

Το ΚΠΙΣΝ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την είσοδο
για λόγους δημόσιας υγείας. Θα γίνει κάθε προσπάθεια
να ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά σε αυτή την περίπτωση.
Αναλυτικές οδηγίες θα σταλούν σε όλους όσους έχουν
κάνει προκράτηση με πληροφορίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους την ημέρα της επίσκεψής τους.

Στέρεο Νόβα
23 Ιουνίου, 2020, 21:30, Online
Θα ήταν κάπως άδικη σύγκριση να επιλέξεις την καλύτερη 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.

Το ΚΠΙΣΝ παραμένει ανοιχτό και προσβάσιμο από
όλους αλλά με νέους κανόνες, προκρατήσεις και
μέτρα προστασίας.
Ο βασικός στόχος για την επόμενη περίοδο είναι να
συνδυάσουν την άριστη εμπειρία των επισκεπτών,
με τη μέγιστη δυνατή προστασία της υγείας.
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Iδιωτικοποίηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού
Συστήματος της Αθήνας προωθεί η κυβερνηση!
φράγματα και ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, λίμνη
Υλίκη γεωτρήσεις Πάρνηθας
Σάλο έχει ξεσηκώσει η επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων που τροφοδοτούν
την Αττική: φράγματα και ταμιευτήρες λίμνη Μαραθώνα και Υλίκη, με τρεις διαγωνισμούς που
προγραμμάτισε, το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, χωρίς ανοιχτή διαδικασία, την εκχώρηση με ΣΔΙΤ του 80% των αποθεμάτων
νερού της χώρας!
Είναι αδιανόητο, στο μυαλό μας, ότι εκχωρούμε
ένα αναντικατάστατο και αναγκαίο για τη ζωή,
φυσικό αγαθό σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Τηλεδιάσκεψη για την
αποχέτευση στα Μεσόγεια
Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη,
του Περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη του Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής Θανάση Αυγερινού και
άλλων εμπλεκόμενων φορέων για τα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική.
Κατά την τηλεδιάσκεψη ο
Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης
να ολοκληρώσει τα έργα
των Κέντρων Επεξεργασίας
Λυμάτων που βρίσκονται σε
εξέλιξη, ήτοι τα Κ.Ε.Λ.: Παιανίας – Κορωπίου, Σπάτων –
Αρτέμιδος, Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα –
Νέας Μάκρης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «η Κυβέρνηση θα σταθεί στο
πλευρό της Αυτοδιοίκησης
ώστε να πάψει το καθεστώς
των βόθρων, αλλά και ν’
αποφευχθεί ο κίνδυνος επιβολής νέων προστίμων στη
χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση» ενώ ζήτησε
από τους Δήμαρχους «να
δουν το όλο θέμα, όχι στο
στενό πλαίσιο των περιοχών
τους, αλλά στο ευρύτερο
της Νοτιοανατολικής Αττικής και κατ’ επέκταση όλης
της χώρας».

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης, κατά τη διάρκεια
της παρέμβασής του, ανακοίνωσε την έγκριση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κονδυλίων ύψους περίπου
300 εκ. ευρώ για την υλοποίηση του μεγάλου έργου
επεξεργασίας λυμάτων στις
περιοχές Αρτέμιδας-Ραφήνας, Eξέφρασε δε την ιδιαίτερη ικανοποίηση του, γιατί
αποτελεί ένα σημαντικό
χρηματοδοτικό
εργαλείο
που θα συμβάλει στη γρήγορη ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων στην
περιοχή. Επίσης ενημέρωσε
για την πορεία των σχετικών
έργων στις περιοχές Μαρκοπούλου, Νέας Μάκρης,
Κορωπίου και ΑρτέμιδαςΡαφήνας, υπογραμμίζοντας
πως η Περιφέρεια, τα παρακολουθεί επισταμένα και ενδελεχώς.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Θαν.
Αυγερινός, από την πλευρά
«ότι
του, υπογράμμισε
υπάρχει ένα θετικό κλίμα
αντιμετώπισης των βιολογικών καθαρισμών από τους
πολίτες, η χρήση των
οποίων παρέχει επίσης τη
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υδάτινων
πόρων προς όφελος των κατοίκων».

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που επιχειρείται
η ιδιωτικοποίηση του νερού, σε συνέχεια όλων
των δημοσίων αγαθών της χώρας, η επικοινωνία,
οι μεταφορές, η ενέργεια και τώρα το νερό. Απογυμνώθηκε η χώρα και οι πολίτες της.

Νερό σημαίνει πόλεμος!
Όμως, νερό σημαίνει πόλεμος. Τη φτώχεια μπορείς να την αντέξεις τη δίψα δεν μπορείς. Και
όπου επιχειρήθηκε και έδωσαν το νερό σε ιδιώτες το πήραν πίσω. Ηδη υπάρχει η 1906/2014

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΥΔ.Α.Π
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
...πριν προλάβουμε να επανέλθουμε στη κανονικότητα ως
εταιρεία, η Κυβέρνηση υλοποιεί μέσω του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές
της, με την σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του Εξωτερικού
Υδροδοτικού Συστήματος της Αθήνας (φράγματα και ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, λίμνη Υλίκη γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, υδραγωγεία
μεταφοράς 400χμ,αντλιοστάσια).
Το αρμόδιο Υπουργείο προγραμμάτισε αιφνιδιαστικά τρείς
διαγωνισμούς για τη παροχή υπηρεσιών νομικού, χρηματοοικονομικού και τεχνικού συμβούλου με σκοπό τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για τη
διαχείριση,
συντήρηση και λειτουργία του Ε.Υ.Σ της Αθήνας μέσω
Σ.Δ.Ι.Τ (Σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα).
Η κίνηση παραχώρησης κρίσιμων υποδομών του κύκλου
του νερού (βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για
την παραχώρηση του ΚΕΛ Ψυττάλειας) πραγματοποιείται,
ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση
της ΕΥΔΑΠ με το Ελληνικό Δημόσιο για την τιμή του ακατέργαστου νερού και την ανανέωση της τωρινής σύμβασης με σκοπό τη διατήρηση, από πλευράς ΕΥΔΑΠ, του
αποκλειστικού δικαιώματος λειτουργίας και συντήρησης
του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος.
...οι εργολάβοι – ιδιώτες δεν έχουν την τεχνογνωσία των
στελεχών της ΕΥΔΑΠ και δεν μπορούν να την εγγυηθούν,
και αφετέρου στην οικονομική βιωσιμότητα της εταιρείας
καθώς τεράστια κεφάλαια από την ΕΥΔΑΠ θα κατευθυνθούν στους ιδιώτες – εργολάβους.
Καλούμε την Διοίκηση να αναλάβει όλες τις απαραίτητες
πρωτοβουλίες με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να σταματήσουν αυτές οι μεθοδεύσεις ιδιωτικοποίησης στο κύκλο
του νερού και να συνεχίσει η ΕΥΔΑΠ να συντηρεί και να
λειτουργεί το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα, όπως κάνει
ήδη πάρα πολλά χρόνια με επιτυχία.

απόφαση του (Συμβουλίου της Επικρατείας) ΣτΕ
που κατοχυρώνει το δημόσιο χαρακτήρα της
ΕΥΔΑΠ ΑΕ!!!
Aλλά ας δούμε τι λένε ο Σύλλογος Επιστημονικού προσωπικού της ΕΥΔΑΠ και η ΔΑΚΕ (Ν.Δ.)
ΕΥΔΑΠ για το θέμα.
Επίσης ερώτηση έχει καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο η ομάδα του ΚΚΕ, βλέπε σελ. 16

ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ:
Τον επαίσχυντο νόμο 4412/16 του
ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει η κυβέρνηση
Την ομαλή και αδιάλειπτη υδροδότηση της Πρωτεύουσας
και του Λεκανοπεδίου Αττικής την ώρα που γίνονται οι διαπραγματεύσεις για τη νέα Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ, διαταράσσει, προβληματίζοντάς μας,
η Δ/νση Έργων Ύδρευσης του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, με τα υπ’ αρίθμ. οικ. 546 και οικ.
547/19.5.2020 αιτήματά της (Δ18), με τα οποία ζητά να γίνουν συνάψεις συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών Νομικού
Συμβούλου,
Τεχνικού
Συμβούλου
και
Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για το έργο «Διαχείριση
– Λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού
Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας» .
Αυτό, εάν τελικά ολοκληρωθεί, οδηγεί τουλάχιστον σε
αβεβαιότητα και αγωνία για την ενδεχόμενη αύξηση της
τιμής του νερού προς τους καταναλωτές, καθώς και για το
εργασιακό μέλλον των 250 συναδέλφων μας και των οικογενειών τους, που επί σειρά ετών εργάζονται και προσφέρουν στην αδιάλειπτη λειτουργία του υδροδοτικού
συστήματος της Αθήνας.
Η υδροδότηση και αποχέτευση της Αθήνας και του λεκανοπέδιου της Αττικής δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν σταμάτησε
στις περιόδους λειψυδρίας, θραύσης του καναλιού (2011),
κ.ά. Δεν σταμάτησε ακόμη και στην πρωτόγνωρη για τον
αιώνα μας πανδημία του κορονοϊού σε βαθμό να γίνει
μνεία στον Τύπο για την άοκνη προσφορά των εργαζομένων μας, εντεύθεν την με αυταπάρνηση επιδεικνυόμενη
αποτελεσματικότητά τους και σε αυτό το συγκεκριμένο
πεδίο.
Δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στο
πλαίσιο της καταστροφικής της πολιτικής για τη Χώρα, νομοθέτησε και ψήφισε τον επαίσχυντο νόμο 4412/16 για την
παραχώρηση ύδατος, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών σε
ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ, τον οποίο και επικαλείται για το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Αθήνας η συγκεκριμένη
Δ/νση του Υπουργείου Υποδομών.

ΕΒΔΟΜΗ
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Η επέκταση της μαρίνας της Βουλιαγμένης
«είναι πολλαπλώς επιζήμιο έργο”
γνωμοδοτεί το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος
Σε έκτακτη ενημέρωση κάλεσε (10.6.20) δημοσιογράφους τοπικών Μέσων Ενημέρωσης, ο Κώ-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

στας Πασακυριάκος, επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης του Δήμου ΒΒΒ, “Λαϊκή Συσπείρωση”
και δημοτικός σύμβουλος.
Θέμα της ενημέρωσης η μαρίνα της Βουλιαγμένης.
Ο Κώστας Πασακυριάκος παρουσίασε στους εκπροσώπους του Τύπου, γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας,
που εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος του ίδιου, το
οποίο εστάλη από τις 20 Μαΐου, δύο ημέρες μετά
τη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου, όπου
συζητήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

Στη γνωμοδότηση που θα δημοσιοποιήσει ολόκληρη
τις επόμενες ημέρες ο Κ. Πασακυριάκος, αναφέρονται ανάμεσα σε άλλα τα εξής:
«1. Ο υφιστάμενος προσήνεμος μώλος θα καθαιρεθεί
και θα ανακατασκευασθεί εξ ολοκλήρου. Το πλάτος
του θα είναι μεγαλύτερο κατά 20 μέτρα τουλάχιστον,
ενώ το μήκος του θα είναι μεγαλύτερο κατά 178
μέτρα περίπου.
Στο ακρομώλιό του θα κατασκευασθεί πεδίο προσγείωσης/απογείωσης ελικοπτέρων. Ο υπήνεμος
μώλος θα επεκταθεί κατά 134 μέτρα.
Σε ό,τι αφορά την χερσαία ζώνη, προβλέπεται η αποψίλωση τεσσάρων στρεμμάτων υψηλόκορμης βλάστησης πεύκης και επιτρέπεται δόμηση 4.800
τετραγωνικών μέτρων. Πέραν δε των κτιριακών υπο-

σεων του έργου. Το Επιμελητήριο εξέδωσε τη
γνωμοδότησή του την Τρίτη 9 Ιουνίου, μετά από
μελέτη όλων των δεδομένων της ΜΠΕ.

5. Με τις εντατικές χρήσεις της χερσαίας ζώνης και την
προσφερόμενη δυνατότητα προσέγγισης μεγάλων
πλοίων και ελικοπτέρων θα διαταράξει αυταποδείκτως
τους υφιστάμενους όρους διαβίωσης των κατοίκων της
περιοχής, τους οποίους δεν πρόκειται να ωφελήσει καθ'
οιονδήποτε τρόπο. Η συμβολή του στην τοπική οικονομία θα είναι μηδενική, καθώς οι χρήστες αυτού δεν θα
έχουν λόγο να απομακρυνθούν από τις πολυτελείς ανέσεις, τις υποδομές και την παραλία του ξενοδοχειακού
συγκροτήματος. Οι νέες θέσεις εργασίας στα εστιατόρια και πολυκαταστήματα της χερσαίας ζώνης θα δημιουργηθούν σε βάρος των αντίστοιχων της υφιστάμενης
τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.
6. Επομένως, το έργο είναι αχρείαστο, πολλαπλώς
επιζήμιο, δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον σε
οποιαδήποτε έκφανσή του, αντιστρατεύεται καταφανώς τις αρχές της βιωσιμότητας και του βιώσιμου τουρισμού, εν αγνοεί προκλητικά το υπερνομοθετικό
πλαίσιο για την προστασία των παράκτιων ζωνών από
τη διάβρωση.
7. Καθίσταται σαφές ότι ο ισχύον ειδικός παράκτιος
χωροταξικός σχεδιασμός της Αττικής, όχι απλώς δεν
επιτρέπει στη χερσόνησο του Λαιμού έργα όπως το
εξεταζόμενο, αλλά τα «απεχθάνεται».

Σύνοψη της 13 σελίδων γνωμοδότησης
Σύνοψη της 13 σελίδων γνωμοδότησης του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, την οποία
υπογράφει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γιώργος Χριστοφορίδης:
«1. Το έργο, το οποίο προβάλλεται ως «αναβάθμιση
και εκσυγχρονισμός των λιμενικών και χερσαίων υποδομών του τουριστικού λιμένα» της Βουλιαγμένης,
αντίκειται προς τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης
και του βιώσιμου τουρισμού καθώς και προς το υπερνομοθετικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση
των παράκτιων ζωνών.
2. Η σύλληψη και υλοποίησή του υπαγορεύθηκαν με
αποκλειστικώς οικονομικά κριτήρια και κατά τα κελεύσματα της αγρίας τουριστικής αγοράς.
3. Δεν αποσκοπεί στην ικανοποίηση οποιουδήποτε
δημοσίου συμφέροντος, αφού δεν θα ωφελήσει κανέναν, πλην του ιδιωτικού φορέα του, τον οποίον και
μόνον προορίζεται να εξυπηρετήσει.
4. Είναι πολλαπλώς επιζήμιο, καθώς θα διαταράξει το
τοπίο και τη συνήθη ζωή των κατοίκων της περιοχής και
θα προκαλέσει μετά βεβαιότητας διαβρωτικά φαινόμενα στις ακτές κολύμβησης του όρμου Ζωστήρος.
5. Δεν ευρίσκει έρεισμα στον χωροταξικό σχεδιασμό
οποιουδήποτε επιπέδου.
6. Οι μελέτες των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ, ΜΠΕ) πάσχουν νομικώς και δη σε επίπεδο
διεθνούς και κοινοτικού δικαίου.»

χείρω το τοπίο του όρμου Ζωστήρος και θα προκαλέσει μετά βεβαιότητας διαβρωτικά φαινόμενα στις
αμμώδεις ακτές κολύμβησης.

8. Το ισχύον ΓΠΣ της περιοχής επιτρέπει ευλόγως τον
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων, αλλά πουθενά δεν προβλέπει την επέκτασή τους και την εντατικοποίηση της χρήσης τους.

δομών που έχουν άμεση σχέση με τον προορισμό της
εγκατάστασης, θα ανεγερθούν κτίρια εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων παροχής υπηρεσιών, γραφείων, αναψυκτηρίων και εστιατορίων ύψους μέχρι
8,5 μέτρων. Περαιτέρω προβλέπεται η δημιουργία 410
υπέργειων και υπόσκαφων θέσεων στάθμευσης και η
κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης επιφανείας
8.000 τετραγωνικών μέτρων.
2. Οπως ομολογείται απροκάλυπτα στην ΜΠΕ, την
υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου υπαγορεύει η
επιθετική τουριστική αγορά και ειδικώτερον η συνεχώς η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση θέσεων ελλιμενισμού θαλαμηγών (mega yachts).
3. Κατόπιν όλων των ανωτέρω υλοποιείται για την
αποκλειστική εξυπηρέτηση των υψηλού εισοδήματος
πελατών - τουριστών του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Καθίσταται το επίνειον της ιδιωτικής τουριστικής «κωμόπολης» του Αστέρα Βουλιαγμένης.
4. Η υλοποίησή του θα αλλάξει ριζικών και επί τα

9. Ο μύχος του όρμου Ζωστήρος, συνιστά καθ' όλον
αυτού το μήκος αμμώδη ακτή με χρήση οργανωμένης
παραλίας κολύμβησης και αναψυχής, ενώ στην ανατολική ακτή του όρμου εντοπίστηκαν πέντε σημεία
ευάλωτα στη διάβρωση (μικρές αμμώδεις ακτές). Σημειωτέον, ότι το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του
τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει εντοπίσει και μετρήσει φαινόμενα διάβρωσης των
ακτών, ακριβώς στην «περιοχή μελέτης» του έργου.
Εντούτοις ούτε στην ΣΜΠΕ στην οποία στηρίχθηκε η
έκδοση του ΠΔ περί του γενικού σχεδιασμού της Μαρίνας, ούτε στη ΜΠΕ του έργου υπάρχει η παραμικρή
εκτίμηση των επιπτώσεων του εξεταζόμενου έργου
σε σχέση με τη διαβρωτική διαδικασία, που μετά βεβαιότητας θα προκαλέσει».
Επισημαίνεται ότι το Δ.Σ. αποτελείται από επιστήμονες οι οποίοι προέρχονται από την Ελληνική Ομάδα
Συστημάτων και έχουν μακροχρόνια θεωρητική και
πρακτική ενασχόληση στα συστήματα μεγάλης κλίμακος. Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. είναι αρμόδιοι να αποφαίνονται επί προβλημάτων βιωσίμου αναπτύξεως
που επιλύει το Επιμελητήριο. Οι ίδιοι έχουν την επι-
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Η Ύβρις της ανισότητας,
(μέσα από την παγκόσμια ιστορία)
Το καινούργιο βιβλίο του Γιάννη Λομβαρδά
Ο Iκαριώτης φίλος μου Γιάννης Λομβαρδάς, διαπρεπής και γνωστός στον επιστημονικό χώρο οδοντίατρος, έχοντας στο ενεργητικό του πολλά ογκώδη συγγράμματα επάνω στην ειδικότητά
του, προσφάτως κυκλοφόρησε ένα βιβλίο ογκώδες με στόχο
την από αιώνων κοινωνική ανισότητα και καταπιεστική εξουσία.
Την κοινωνική ανισότητα τη στυλιτεύει ονομάζοντάς την ως
“Ύβρι”. Καί εύστοχα γιατί όπως γνωρίζω “Υβρις” κατά την αρχαία
ελληνική ερμηνεία υπονοείται “η προσβολή προς το θείον”,.. ή
και η βιαιότητα που πηγάζει από τη στέρηση του ανθρώπου να
διεκδικεί τα δικαιώματά του.
Το εν λόγω βιβλίο του Γιάννη Λομβαρδά αριθμεί 939 πυκνοτυπωμένες σελίδες, οι οποίες κατανέμονται σε Πρόλογο, και 18
Κεφάλαια, αλλά και Βιβλιογραφικές παραμπομπές και Ευρετήριο.
Το δε κάθε Κεφάλαιο δίνεται σε επιμέρους θεματικά υποκεφάλαια, τα οποία διευκολύνουν όχι μόνο την αφήγηση των γεγονότων και την πρόσληψη, αλλά και προκαλούν το ενδιαφέρον για
μια περαιτέρω σκέψη.
Επι παραδείγματι στο Πρώτο κεφάλαιο που έχει τον τίτλο ‘’Η ανισότητα κατά το χάραμα της νέας χιλιετίας’’ στα υποκεφάλαια
αναπτύσσεται: Η οικονομική ανισότητα, Η ανισότητα του χρώματος, Η ανισότητα του φύλου. Στο Δεύτερο κεφάλαιο που έχει
τον τίτλο “Η πρωτόγονη κοινωνία” συμπεριλαμβάνονται: Οι μακρινοί μας πρόγονοι, Η πρωτόγονη κοινωνία του γένους, Η εξέχουσα θέση της γυναίκας στην πρωτόγονη κοινωνία του γένους.
Ελκυστικό ενδιαφέρουν αποτελούν και οι τίτλοι των λοιπών κεφαλαίων όπως στα: 3ο) Από την οικονομία του γένους στην πατριαρχική κοινωνία και την ταξική κοινωνία. 4ο) Οι νομαδικοί
λαοί, 5ο) Οι Εβραίοι, 6ο) Οι κοινωνίες στις όχθες των μεγάλων
ποταμών, 7ο) Η δουλοκτητική κοινωνία των Ρωμαίων, 8ο) Η Νέα
Ρώμη – Το θεοκρατικό Βυζάντιο, 9ο) Η Ευρώπη του Μεσαίωνα
και της Φεουδαρχίας, 10ο) Η Απολυταρχία στην Ευρώπη και οι
μεγάλες Εξεγέρσεις, 11ο) Η μεγάλη Γαλλική επανάσταση, 12ο)
Η βιομηχανική Επανάσταση και ο Καπιταλισμός, 13ο) Ο πρώτος
Παγκόσμιος Πόλεμος, 14ο) Η Οκτωβριανή Επανάσταση. Το
πρώτο εργατικό κράτος, 15ο) Η προδομένη Επανάσταση στη Γερμανία, Ο Φασισμός στην Ευρώπη, 16ο) Ο Δεύτερος Παγκόσμιος
πόλεμος, 17ο) Ο Ψυχρός πόλεμος, Η νίκη της αντεπανάστασης,
18ο) Γιατί η κατάρρευση και η ανατροπή - η Ελπίδα.
Το όλο κείμενο είναι γραμμένο στη γλώσσα αυτή που χρησιμοποιούμε καθημερινά, αποφεύγεται η χρήση της μετοχής, η αφήγηση ρέει και κινείται σε μια χαλαρή και χωρίς λυρισμούς
ανάγνωση, με εύκολη εννοιολογικά και προς την πάσα πλευρά
την πρόσληψη.
Στο κάθε κεφάλαιο ανατρέχομε στην αφήγηση των γεγονότων,
που τελικά δίνουν μια επωδό σε ένα κοινό παρονομαστή, σε μια
”Υβρι” ντροπής στο να είσαι κάτω από τέτοιες συνθήκες και να
ονομάζεσαι άνθρωπος.
Και η ιδεολογική θέση του συγγραφέα εκφράζεται ‘“με το γιατί
και το ως πότε του 18ου κεφαλαίου”.
Αντιστρέφω την ροή της παρουσίασης και επανέρχομαι στην αρχή
των σελίδων του βιβλίου και δή στον πρόλογο. Και αντιγράφω
κατά λέξη: «Ο άνθρωπος τμήμα της φύσης που τίποτα πιο θαυμαστό από αυτόν δεν υπάρχει στον κόσμο, προικισμένος με τον αντίχειρα, την αφαιρετική σκέψη και τη γλώσσα, ήρθε κατά την
πορεία της κοινωνικής του εξέλιξης σε διαχρονική σύγκρουση με
την ίδια του τη φύση. Και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες
της επιβίωσής του… κλπ κλπ…..τόλμησε τα πιο τολμηρά πράγματα και μεγαλούργησε, Ανάσκαψε κα όργωσε την υπέρτατη θεά
που τον γέννησε τη Γη, διέσχισε τους τρικυμισμένους ωκεανούς
και τους αιθέρες της, έχτισε πολιτείες και παλάτια, δημιούργησε
πολιτισμό, επιστήμη και τέχνες …… Και γέννησε την ελπίδα πως
η ανθρωπότητα θα περνούσε πλέον από το βασίλειο της ανάγκης
στο βασίλειο της ελευθερίας.»
Επιμένω στον πρόλογο γιατί σε αυτόν γράφεται και το μήνυμα
του συγγραφέα του Γιάννη Λομβαρδά δηλαδή «στην πανανθρώπινη ανάγκη για ένα κοινό βασίλειο ελευθερίας».
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Ταμείο Άμυνας η μόνη λύση για την αντιμετώπιση
των Tούρκων και όλα τα άλλα ...."έπονται"
Η άποψη που υποστηρίζω εδώ και
χρόνια, ότι ο μόνος τρόπος για την
αντιμετώπιση των πάσης φύσεως
τουρκικών προκλήσεων και απειλών
είναι η δημιουργία ενός Ταμείου
Άμυνας (TAM) και όλα τα άλλα ....
"έπονται", είναι γνωστή. Διότι μόνο
με την ύπαρξη ενός τέτοιου Ταμείου
θα μπορέσουν, να καταστούν -εδώ
και τώρα- οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εξοπλιστικά "αστακός", ήτοι
αξιόμαχες και ισχυρές, πραγματικό

νος, που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
πέρυσι είχε υποσχεθεί τη δημιουργία ενός τέτοιου Ταμείου Άμυνας,
χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες
για την δημιουργία του.

φόβητρο για τον Ερντογάν, ο οποίος
άλλη γλώσσα δεν καταλαβαίνει
πλην της ισχύος του "αντιπάλου"
και αυτό έχει πλέον πλήρως αποδειχθεί. Ετσι μέσω αυτού του Ταμείου η Ελλάδα θα καταστεί πολύ
γρήγορα ένα "Ισραήλ" στην περιοχή της, δηλαδή μία ισχυρή στρατιωτική δύναμη, ώστε να είναι
έτοιμη, για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε "θερμό" επεισόδιο και μάλιστα μόνη της χωρίς την βοήθεια
κανενός συμμάχου, όπως αυτό είναι
άλλωστε και το στρατιωτικό "δόγμα"
του Ισραήλ και σε αυτό βασίζεται η
μακροχρόνια επιβίωσή του. Ασφαλώς αυτό δεν σημαίνει, ότι δεν πρέπει, να επιδιώκουμε, να έχουμε
ισχυρές συμμαχίες, αλλά δεν πρέπει, να ξεχνούμε, ότι δεν μπορούμε,
να βασιστούμε μόνο σε αυτές τις
συμμαχίες, αφού είναι δύσκολο, να
εκτιμήσουμε, τι μπορούν, να μας
προσφέρουν σε μία δύσκολη κατάσταση της χώρας. Για τη δημιουργία
του Ταμείου πρότεινα πολλάκις
πολλούς τρόπους (πηγές) για την
εξεύρεση των απαραιτήτων χρημάτων μέχρι και του ποσού των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ και πλέον,
χωρίς να πληρώσει ούτε ένα ευρώ ο
οικονομικά αδύναμος Έλληνας πολίτης. Επ’ αυτού είμαι ικανοποιημέ-

υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός
τέτοιου Ταμείου για δικούς τους λόγους που είναι αδικαιολόγητοι. Επίσης παράξενο είναι, ότι πολλοί
αρθρογράφοι, στρατιωτικοί αναλυτές κλπ, κλπ. και πάσης φύσεως εμπλεκόμενοι με τα ΜΜΕ δεν έχουν
την δημιουργία Ταμείου σαν πρώτη
προτεραιότητα στις προτάσεις τους
και μάλιστα οι περισσότεροι αρκούνται, στο να προτείνουν γενικώς
και αορίστως την αύξηση της μαχητικής ικανότητας της χώρας μας. Η
άμεση όμως δημιουργία του Ταμείου
πρέπει συνεχώς, να προτείνεται,
ώστε το δυνατόν γρηγορότερα να
πραγματοποιηθεί, διότι μόνο μέσω
ενός τέτοιου Ταμείου θα καταστούν -εδώ και τώρα-οι Ένοπλες
Δυνάμεις αρκούντως ισχυρές, ώστε
να προχωρήσουμε χωρίς κανένα
φόβο στον καθορισμό των χωρικών
υδάτων μας στα 12 μίλια ή στον καθορισμό οποιασδήποτε ΑΟΖ που
εθνικά μας συμφέρει και είναι σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο.

Το παράξενο όμως είναι, ότι οι
υπεύθυνοι του Υπουργείου Εθνικής
Αμύνης δεν πιέζουν για την άμεση
υλοποίηση της υπόσχεσής του και
επίσης ούτε τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης, νομίζω, ότι προτείνουν ή

Και για να μη μείνουμε σε θεωρητικό επίπεδο ξεκινώντας -αύριο- με
ένα κεφάλαιο στο Ταμείο των 10
δισ. εκατ. ευρώ που εύκολα μπορεί,
να εξευρεθεί από πολλές πηγές,
μπορούμε με την πρόσληψη του

απαραίτητου προσωπικού και με την
συνδρομή της ελληνικής αμυντικής
βιομηχανίας ή και με άλλων βιομηχανιών συμμάχων κρατών να συντηρήσουμε και να αξιοποιήσουμε
το πάσης φύσεως υπάρχον στρατιωτικό υλικό, ώστε να καταστεί άμεσα
αξιόπιστο και παράλληλα να παραγγείλουμε όσα απαιτούν -βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα- οι
τρεις Κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων για να γίνουν πλήρως αξιόμαχες, δηλαδή φρεγάτες, Α/Α και Α/Τ
όπλα, ελικόπτερα, άρματα, αεροπλάνα κλπ., κλπ. Μάλιστα καλόν θα
ήταν, να εκδηλώσουμε την πρόθεσή
μας για την αγορά των έξι (6) "αόρατων" (stealth) αμερικάνικων αεροσκαφών F-35 που
έχουν
κατασκευαστεί για την Τουρκία και
είναι τώρα σε κάποιο υπόστεγο.
Δηλαδή μία κίνηση με "ψυχολογικό"
περιεχόμενο, αλλά απαραίτητη για
να διαπιστώσουμε πλέον των άλλων
-στην πράξη και όχι με λόγια- τον
βαθμό της πραγματικής φιλίας της
συμμάχου Αμερικής προς την πατρίδα μας και ειδικότερα του Τράμπ
που υποστηρίζει εμφανώς τις ενίοτε
απαράδεκτες ενέργειες του φίλου
του Ερντογάν.
Πάντως προς αποφυγήν πάσης ανησυχίας από τον ελληνικό λαό, βλέποντας πως οι Τούρκοι -χωρίς κανένα
ιδιαίτερο αποτέλεσμα- αντιμετωπίζουν χρόνια τώρα τους "αντάρτες"
Κούρδους και πως μάχονται στη Συρία
και στη Λιβύη, στρατιωτικά είναι εμφανές, ότι παρά την ποσοτική μας
διαφορά σε προσωπικό και πολεμικά
μέσα, σε μία στρατιωτική "εμπλοκή"
θα υποστούν από τους Έλληνες μία
πραγματικά στρατιωτική πανωλεθρία, που θα τη θυμούνται για πολλά
χρόνια. Προσωπικά εκτιμώ, ότι ο ελληνικός λαός έχει αντιληφθεί και πιστεύει ακράδαντα, ότι η σημερινή
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αυτό
που διακηρύττει, θα το πραγματοποιήσει, όταν χρειασθεί. Διότι προφανώς
έχει πλήρη εμπιστοσύνη και είναι βέβαιη, ότι οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις θα εκτελέσουν -με το επιθυμητό
στρατιωτικό αποτέλεσμα- την οποιαδήποτε αποστολή αναλάβουν, άξια
τέκνα, άξιων -ηρώων πολεμιστώνπρογόνων.
* Ο Νικόλαος Ναούμ είναι Aντιστράτηγος εα
(ΤΘ-ΣΣΕ 1960)
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Δήμου (βάσει νόμου) για δημοσίευση σε τοπικό
μέσο που βρίσκεται στη λίστα της Γραμματείας
Τύπου, όπως η εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ, η οποία έχει
έδρα το Δήμο ΒΒΒ και ως εκ τούτου προηγείται
πάσης άλλης τοπικής, ο Δήμαρχος τις στέλνει
εκτός Ανατ. Αττικής για να μας ...τιμωρήσει.

Παρεκτροπές...

Βέβαια, πέρα από το παράτυπο του θέματος, τιμωρεί και τους πολίτες, που δεν γνωρίζουν τους διαγωνισμούς που ανακοινώνει ο Δήμος!

Κατακυρώθηκε, λέει, περίπτερο στην πλατεία
Ελευθερίας στη Βούλα, σε νεότερη θέση από την
προηγούμενη. Ο διαγωνισμός είχε γίνει αρκετούς
μήνες πριν.

Και τέτοιου είδους διαγωνισμοί που έχουν υποχρέωση δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα και δεν δημοσιεύονται στην ΕΒΔΟΜΗ, είναι αίολοι και
μπορούν να εκπέσουν.

Την ανακοίνωση της δημοπρασίας βέβαια δεν την
είδε κανείς, γιατί ενώ υπάρχει υποχρέωση του

Τον αφήνουμε στην κρίση σας, το δήμαρχο, γιατί
κατά πως μεταδίδει, σε λίγο θα μας κλείσει...

εκρός αναβάτης μηχανής στην οδό Ιασωνίδου
στη Βουλιαγμένη. Χτυπήθηκε και εγκαταλείφθηκε... Ντροπή

Ν

ωτιά στο ΠΙΚΠΑ Βούλας προκλήθηκε την Πέμπτη και παρ’ ολίγον να καεί όλη η περιοχή μαζί
με τα Αστέρια της Γλυφάδας λόγω της πυκνής βλάστησης.

Φ

κακός χαμός έχει γίνει με τα σκεπασμένα σήματα στην περιοχή της Ευρυάλης Βούλας.
Πρόκειται για κυκλοφοριακή μελέτη που θα εφαρμόσει ο Δήμος ΒΒΒ, που οι κάτοικοι της Ευρυάλης
για να πάνε στα σχολεία θα κάνουν τον κύκλο της
πόλης. Πολλές και έντονες οι διαμαρτυρίες...

Ο

Αλληλουχία γενεών!
Η αρμονική αλληλουχία μεταξύ δύο ανθρωπίνων γενεών,
αποτελεί την εξέλιξη της ζωής, με σκοπό την δημιουργία,
την δράση, την ανάπτυξη και την παράδοση της σκυτάλης
στην επόμενη γενιά, η οποία προέρχεται από την ίδια και
αποτελεί πιστό αντίγραφό της!!
Η λέξη «αλληλουχία» προέρχεται από τις λέξεις «αλλήλων» και «έχω» (= ουχία) και σημαίνει το σύνδεσμο, ο
οποίος υπάρχει ανάμεσα σε κάτι που προηγείται και σε κάτι
που έπεται, δηλαδή φανερώνει τη σειρά και την ακολουθία
μεταξύ ομοίων πραγμάτων!!
Η ύπαρξη όμως πολλών διαφορών στη διαδοχή των γενεών, δημιουργεί πολλά προβλήματα, όπως κοινωνικά, οικονομικά και βιολογικά και σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε ανθρώπου, έμφυτα ή επίκτητα, εμποδίζει τις καλές σχέσεις μεταξύ των γενεών,
οπότε δημιουργείται το λεγόμενο «χάσμα των γενεών»,
που έχει ολέθριες συνέπειες, τόσο στις ίδιες την γενιές,
όσο και στις κοινωνίες στις οποίες ανήκουν και γενικά στην
ανθρωπότητα!!
Το χάσμα των γενεών προκύπτει κυρίως από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της προηγούμενης και της
επόμενης γενεάς, σχετικά με την αντίληψη του κόσμου, το
νόημα της ζωής, το κύρος των αξιών, τους τρόπους της καθημερινής συμπεριφοράς των ανθρώπων κ.α.! Το φαινόμενο
αυτό είναι τόσο παλιό όσο και η παρουσία των ανθρώπων
πάνω στη Γη!!
Ο Πλάτωνας στις επιστολές του και ο Αριστοτέλης στη
«Ρητορική» του, παρουσιάζουν τις σημαντικές διαφορές
των ηλικιωμένων και των νέων, οι οποίες προέρχονται από
την διαφορά της ψυχοσύνθεσης και της σκέψης των ατόμων των δύο γενεών!!
Ο Αριστοφάνης στην κωμωδία του «Νεφέλαι», πού ανέβασε για πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια του 423 π.Χ.,
όπου απέσπασε το τρίτο βραβείο, σατίριζε την ανάρμοστη
συμπεριφορά των νέων προς τους ηλικιωμένους γονείς
τους και γενικά προς τους μεγαλύτερους, με τρόπο αστείο
και διδαχτικό, γιατί τόνιζε ότι τα προβλήματα προέρχονται
μέσα από την ίδια την οικογένεια και μεταβιβάζονται στους
νέους από την λανθασμένη ανατροφή που παίρνουν από
τους γονείς τους και όχι αποκλειστικά από τον χαρακτήρα
των ίδιων των νέων!!

που έδωσαν στο γιο τους, ήταν βασισμένη στο ψέμα και
στη μεγαλομανία, γιατί ο χωριάτης πατέρας του, τον μεγάλωσα «σαν» αριστοκράτη και είδε να του σπαταλά την
περιουσία του, με την ανοχή φυσικά της γυναίκας του!!
Αργά κατάλαβε ο πατέρας, ότι έπρεπε να σπουδάσει ο γιος
του, για να αποκτήσει καλή συμπεριφορά και τον έστειλε
να μαθητεύσει στο Σωκράτη, αλλά ο κακομαθημένος γιος
δεν θέλησε να κλειστεί στη σχολή και πήρε απόφαση ο πατέρας να φοιτήσει, για να διδαχθεί πώς θα μπορούσε να
συνετίσει τον γιο του, αλλά αποδείχθηκε ανεπίδεχτος για
μάθηση και εκδιώχθηκε από τον Σωκράτη!!
Εύκολη λύση είναι να ρίχνουμε όλα τα στραβά στους
νέους, ενώ τις περισσότερες φορές υπεύθυνοι είναι οι μεγάλοι, που δεν θέλουν να παραδεχθούν τα σφάλματά τους
και την λανθασμένη διαπαιδαγώγηση προς τους νέους, εξ
αιτίας της οποίας, οι νέοι γίνονται ανάγωγοι, αχάριστοι,
ασεβείς και άπονοι προς τους μεγαλύτερούς τους!!
Στην εποχή μας το πρόβλημα παρουσιάζεται με ιδιαίτερη
ένταση με ποικίλες μορφές και με διαφωνίες ανάμεσα
στους νέους και στους ηλικιωμένους, είτε αυτοί είναι γονείς, είτε δάσκαλοι, είτε ξένοι!
Οι διαφωνίες εστιάζονται κυρίως σε θέματα ηθικών αρχών,
πολιτικών πεποιθήσεων και κοινωνικών αντιλήψεων, γιατί
οι μεγάλοι ντύνονται , μιλούν, ψυχαγωγούνται, συμπεριφέρονται και ζουν διαφορετικά από τους νέους και για αυτούς
τους λόγους βρίσκουν αφορμές να αλληλοκατηγορούνται!!

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

διάφορες καινοτομίες!!
Σημαντική είναι και η εισαγωγή πολλών ξένων στοιχείων
από χώρα σε χώρα με την αύξηση της τεχνολογίας που
προβάλλει διαφορετικούς τρόπους ζωής, σχετικά με την
εμφάνιση, την ψυχαγωγία, τη συμπεριφορά και την ελευθεριότητα των ηθών, τα οποία υιοθετούνται περισσότερο
από τους νέους, που έρχονται σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς τρόπους ζωής και σ αυτό βρίσκουν αντίθετους
τους μεγάλους!!
Για να βρεθεί μια εποικοδομητική λύση στο κοινωνικό αυτό
πρόβλημα, πρέπει να υπάρξει πλήρης ειλικρίνεια και ευθύτητα, πρώτα από τους μεγάλους, που όλα τα καλώς ή τα
κακώς κείμενα της σύγχρονης ζωής ανήκουν στη δική τους
ευθύνη, όπως και η σωστή ή λανθασμένη αγωγή των νέων,
η οποία φέρει την δική τους σφραγίδα!!
Μεγάλο όμως πλεονέκτημα αποτελεί η οποιαδήποτε εμπειρία των μεγάλων και πρέπει να το καταλάβουν και να το
αναγνωρίσουν οι νέοι!!

Η σύγκρουση που εμφανίζεται ανάμεσα στο παλιό και στο
νέο, στο παρελθόν και στο παρόν, στους γέροντες και
στους νέους, παραμένει μέσα στο πέρασμα του ατέρμονα
χρόνου αγιάτρευτη!!

Αυτό άλλωστε το γράφει και ο Αριστοτέλης, ότι η νηφαλιότητα των ηλικιωμένων μπορεί να δώσει σωστές λύσεις αντίθετα με τον αυθορμητισμό των νέων που οδηγεί πολλές
φορές σε επιπολαιότητες!!

Σαν δικαιολογία μπορούμε να δεχτούμε την ίδια την βιολογική διαφορά των δύο οργανισμών δηλαδή του ηλικιωμένου
και του νέου, που οδηγεί σε διαφορετική θεώρηση του κόσμου και σε ανταγωνιστική στάση ζωής!!

Η σωφροσύνη των ωρίμων ανθρώπων δεν πρέπει να ενοχλείται από την ορμή των νέων, αλλά να γεννά τον θαυμασμό προς αυτούς και να θυμούνται οι μεγαλύτεροι πως και
εκείνοι ήταν κάποτε νέοι και σκέφτονταν και ενεργούσαν
παρόμοια με τους νέους και να αναφερθούν στα καλά που
πρόσφεραν στη κοινωνία, στην παιδεία, στο πολιτισμό, στη
πολιτική και όχι μόνο στα χρέη της χώρας, τα οποία κληρονομούν στη καινούργια γενιά, την οποία ίσως να ζηλεύουν
γιατί στερούνται τα νιάτα της, ενώ εκείνοι οδεύουν όλο και
πιο κοντά με την αναπόφευκτη φθορά του χρόνου προς τον
θάνατο!!

Ο νέος με ακέραιες όλες τις δυνάμεις του πιστεύει πως έχει
τη ικανότητα και την υποχρέωση να κατακτήσει τον κόσμο,
που ανοίγεται μπροστά στα έκπληκτα μάτια του και προπάντων πως μπορεί και πρέπει να ζήσει αυτό που λέγεται
ζωή!!

Στο έργο εξιστορούσε την ζωή ενός ηλικιωμένου πλούσιου
Αθηναίου χωριάτη, που είχε νυμφευτεί μια νέα Αθηναία
αριστοκράτισσα και είχαν κατοικήσει στην Αθήνα, αποκτώντας ένα γιο τον Φειδιππίδη, που τον ανέθρεψαν σαν αριστοκράτη!

Παράγοντες που αμβλύνουν το «χάσμα των γενεών»
είναι οι γρήγοροι ρυθμοί των διαφόρων εξελίξεων και των
απότομων αλλαγών στις συνθήκες της ζωής, καθώς και τα
νέα τεχνολογικά επιτεύγματα που εισβάλλουν στη ζωή
μας, αλλά και οι γνώσεις που αναθεωρούνται, οι ιδέες που
αλλάζουν, οι αξίες που καταρρίπτονται από τη μια στιγμή
στην άλλη κ.α.!!

Εύκολα συμπεραίνουμε ότι οι διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, στις οποίες ανήκαν οι σύζυγοι, ήταν δύσκολο να τους
εξασφαλίσουν μια αρμονική έγγαμη ζωή και η ανατροφή

Σ αυτές τις αλλαγές οι νέοι προσαρμόζονται πιο εύκολα
από τους μεγάλους, τους οποίους χαρακτηρίζει κάποια
μορφή δυσκαμψίας και αδυναμίας για να αντιληφθούν τις

Η γέφυρα που θα ενώσει «το χάσμα των γενεών», πρέπει
να κατασκευαστεί από την αναπτυχθείσα εμπιστοσύνη μεταξύ των γενεών και να θεμελιωθεί πάνω σε ειλικρινή
αγάπη, κατανόηση και ανεκτικότητα, ενώ η πολιτεία υποχρεούται να δώσει προτεραιότητα σε μια αληθινή, σωστή
και προσιτή «Παιδεία» (όχι σαν τη σημερινή), με κατάλληλα σχολικά βιβλία και ανοιχτόμυαλους δασκάλους!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Eλεύθερα τα ταξίδια
εντός Σένγκεν
Άρση της ταξιδιωτικής προειδοποίησης αποφάσισαν
οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης από 15 Ιουνίου.
Οι υπουργοί Εσωτερικών των χωρών-μελών της ΕΕ
αποφάσισαν να καταργήσουν τους ελέγχους συνόρων και την καραντίνα στα ταξίδια εντός ΕΕ, αφήνοντας πλήρη ελευθερία στα ταξίδια στην περιοχή
Σένγκεν.
Η πλειονότητα των υπουργών Εσωτερικών τάχθηκε
υπέρ της κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά
σύνορα από τις 15 Ιουνίου, δήλωσε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Μέρκελ,
Horst Seehofer, έπειτα από τηλεδιάσκεψη με τους
ομολόγους του στην ΕΕ.
Ένα μικρότερο ποσοστό υπουργών θα προβούν σε
αυτό στα τέλη Ιουνίου, είπε, χωρίς να διευκρινίσει
για ποιες χώρες πρόκειται.

Oι RAKIBUSTERS σώζουν τον κόσμο:
Η Κρήτη βρήκε το φάρμακο για τον covid-19
Ο λόγος για το νέο βίντεο της
Παγκρήτιας ραδιοφωνικής εκπομπής “Καλοκαίρι στο Νότο” με τον
Γιώργο Μπαλοθιάρη και τη Γωγώ
Βερίγου που έρχεται να μας καθηλώσει με μια ξεκαρδιστική πλοκή

ραγωγοί ρακής) μετά από τις οδηγίες ενός τρελού ομογενή επιστήμονα που ανακάλυψε ένα
δραστικό σγια τον κορονοϊό, πείθονται να ξεκινήσουν να ψεκάζουν όλη την Κρήτη με το διάσημο

γεμάτη γέλιο και δράση:
Τρεις Κρητικοί καναζάρηδες (= πα-

ποτό, τη ρακί, προκειμένου να την
απαλλάξουν από τον κορονοϊό.

Για τις ανάγκες της αποστολής τους
κατασκευάζουν εξοπλισμό, διαμορφώνουν το κατάλληλο όχημα και
μέσα σε 24 ώρες καταφέρνουν να
“απολυμάνουν” όλο το νησί -ραντίζοντάς το με ρακί- υπό τους ήχους
του γνωστού άσματος των Chosibusters σε μια επική Κρητική εκδοχή
με λύρα. Τα νέα διαδίδονται και ανταποκριτές από όλο τον κόσμο μεταδίδουν τις εξελίξεις.
Η ζωή επιστρέφει και ο επιστήμονας
δικαιώνετα. Με γυρίσματα εν μέσω
καραντίνας σε Νέα Υπόκρη, Λονδίνο, Παρίσι αλλά και στο... Σινικό
Τείχος, η εκπομπή στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας σε Ελλάδα
και ομογένεια γεμάτο με χιούμορ και
περιπέτεια που ήδη συγκεντρώνει
χιλιάδες προβολές στα πρώτα λεπτά
της προβολής του.
Μπορείτε να το απολάυσετε
https://www.youtube.com/user/Kalo
kairistonoto?sub_confirmation=1

Ενα γεράνι στη βεράντα σας
Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα να μετατρέψετε τον κήπο, το
μπαλκόνι ή τη βεράντα σας σε έναν παράδεισο γεμάτο
λουλούδια; Το γεράνι αποτελεί την καλύτερη επιλογή για
το καλοκαίρι, γιατί αυτό το όμορφο νοτιοαφρικανικό φυτό
έχει άφθονα και εντυπωσιακά άνθη, δεν απαιτεί πολύ
φροντίδα και μια ευρεία γκάμα χρωμάτων και ποικιλιών.

Αυτό σημαίνει επίσης το τέλος της καραντίνας για
όσους διασχίζουν τα σύνορα μεταξύ των χωρών της
Ευρώπης. Ο Η. Seehofer τόνισε ότι η απόφαση αυτή
θα αποκαταστήσει την ελευθερία στις μεταφορές. Ο
ίδιος θα καταθέσει σχετική πρόταση στο υπουργικό
συμβούλιο της ερχόμενη εβδομάδα.
Οι απαγορεύσεις εισόδου από τρίτες χώρες θα επεκταθούν κατά 14 ακόμη ημέρες μέχρι την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με τους υπουργούς Εσωτερικών της
ΕΕ. Μετά το σημείο αυτό θα δοθεί μια διαφοροποιημένη λύση ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση, δήλωσε ο Horst Seehofer.

εντυπωσιακή παλέτα χρωμάτων και ποικιλία σχημάτων, πλούσια άνθη και πολύ λίγες ανάγκες φροντίδας· σημαντικό!
Ένας κήπος αποτελεί το ιδανικό μέρος για να ξεφύγετε από
τον κουραστικό ρυθμό της καθημερινότητας. Κι αν δεν έχετε
κήπο, βάλτε δυο γλάστρες στη βεράντα σας! Τα χρωματιστά
λουλούδια θα σας κάνουν να αφήσετε πίσω το στρες.
Όταν αποφασίσετε να το φυτέψετε θυμηθείτε ότι το γεράνι αγαπάει τον ήλιο.
πηγή: Pelargonium for Europe

Αποστάγματα facebook...
3 Χειρότερο από το να µην έχεις χιούµορ είναι να νοµίζεις ότι
έχεις...
Χάρη στην προσαρμοστικότητά τους, τα γεράνια ταιριάζουν άριστα σε κάθε χώρο και στυλ διακόσμησης, είτε
αυτό είναι κλασικό, ρομαντικό ή μοντέρνο.
Ο «βασιλιάς» των καλοκαιρινών λουλουδιών έχει μια εντυπωσιακή παλέτα χρωμάτων και ποικιλία σχημάτων.
Είναι ο «βασιλιάς» των καλοκαιρινών λουλουδιών, έχει μια

3 Λουκέτο λέει σε beach bar στον
Άλιµο. Καλά όλους αυτούς που
φωτογραφίζονται ο ένας κολληµένος στον άλλον δεν τους βλέπουν;
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Να δοθεί λύση ΤΩΡΑ για το
αντιπλημμυρικό έργο της
κεντρικής λεωφ. Κορωπίου
Εδώ και αρκετούς μήνες η πόλη του Κορωπίου έχει κοπεί
στα δύο λόγω των έργων για την κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων. Έργα που γίνονται στην κεντρική λεωφόρο,
Βασ. Κωννου, για ένα τμήμα περίπου 1,5 χλμ με τραγικές
συνέπειες για όλη την πόλη λόγω των καθυστερήσεων που
υπάρχουν στην ολοκλήρωση αυτού του αναγκαίου έργου.
Οι μαγαζάτορες του τμήματος αυτού της κεντρικής λεωφόρου βρίσκονται σε μία μόνιμη «καραντίνα» καθώς είτε με
μαγαζιά ανοιχτά είτε κλειστά η πρόσβαση σε αυτά είναι
αδύνατη.
Οι εργαζόμενοι της βιομηχανικής ζώνης αναγκάζονται να
κάνουν ολόκληρες παρακάμψεις για να πάνε στις δουλειές
τους.
Η ίδια η κίνηση των κατοίκων της πόλης είναι δύσκολη αφού
για να διασχίσουν κάποια λίγα χιλιόμετρα αναγκάζονται να
περιπλανιούνται μέσα στα στενά.
Το έργο αυτό θα έπρεπε να είχε παραδωθεί πριν τα Χριστούγεννα αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί με ολέθριες
συνέπειες για τα μαγαζιά της περιοχής.
Το έργο είναι ευθύνη της περιφέρειας, σταμάτησε. Ξεκίνησε, ξανασταματησε και ξαναξεκίνησε κάμποσες φορές.
Μάλιστα ο ίδιος ο περιφερειάρχης, κ. Πατούλης ήρθε για να
επιθεωρήσει και να δώσει το έναυσμα επανεκκίνησης του
έργου πριν λίγες εβδομάδες.
Ήταν αρκετή μια καλοκαιρινή μπόρα να αναδείξει το πρόβλημα της περιοχής. Όλο το κομμάτι της Κεντρικής λεωφόρου, όπου πραγματοποιούνται τα έργα και οι γύρω δρόμοι
μετατράπηκαν σε ένα ορμητικό χείμαρρο θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, μαγαζιά, λαϊκές περιουσίες.
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, για
το πώς γίνεται ένα έργο, πως δρομολογείται και πως ολοκληρώνεται. Για παράδειγμα ένα αναγκαίο αντιπλημμυρικό
έργο της περιοχής σέρνεται εδώ και χρόνια ενώ όταν ξεκινάει η κατασκευή του προσκρούει στα παιχνίδια εργολάβων
και στην αδιαφορία των αρμοδίων. Από την άλλη για παράδειγμα για να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης για την επέκταση του εκπτωτικού χωριού στα Σπάτα με ευθύνη και της
περιφέρειας χρειάστηκαν κάποιες εβδομάδες. Είναι κατανοητό με ποιον είναι και η διοίκηση της περιφέρειας και ο
Δήμος και η ίδια η κυβέρνηση.
Είναι κατανοητό ότι δυστυχώς για τις αναγκαίες υποδομές
που έπρεπε να υπήρχαν εδώ και χρόνια υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες σε σημερινές και παλιότερες διοικήσεις
δήμων και περιφέρειας, στο βαθμό που αντιστοιχεί στο καθένα.
Είναι λογικό όταν όλα γίνονται στην λογική του κέρδους και
όχι με βάση τις ανάγκες να υπάρχουν τέτοιου είδους καθυστερήσεις από τους διάφορους εργολάβους που αναλαμβάνουν την κατασκευή του κάθε έργου. Για παράδειγμα για
την κατασκευή της παραλιας και την ολοκλήρωση του φαληρικού όρμου και λεφτά υπήρχαν και το έργο ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ γιατί εκεί δεν ήταν να ικανοποιηθούν
οι ανάγκες των εμπορικών καταστημάτων και της πόλης συνολικότερα του Κορωπίου αλλά να υπηρετηθούν οι ανάγκες
των μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην παραλιακή ζώνη.
Είναι ανάγκη τώρα περιφέρεια, δήμος και κυβέρνηση να πάρουν από την μεριά τους ο καθένας τα αναγκαία και στοιχειώδη μέτρα.
ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΑΪΡΗ
Ποτέ δεν έπαψε να απασχολεί τα
«ανήσυχα» πνεύματα η περίπτωση
Καΐρη, όταν ζούσε και όταν πέθανε,
αλλά ακόμη και σήμερα που μια ομάδα
δικηγόρων της Σύρου ζητάει να τον
«αποκαταστήσει» νομικά.
Άλλοι επιθυμούν να μάθουν για τη ζωή
και τις ιδέες του, άλλοι «υποφέρουν»
από την καταδίκη του, άλλοι «πνίγονται» από την αδικία και άλλοι τον αναθεματίζουν ως εραιτικό.
Απασχολεί και τους φοιτητές μου, που
περιέργως ζητούν να εξετάζονται γι’
αυτόν παρά για όποιονδηποτε άλλον
Νεοέλληνα φιλόσοφο ή λόγιον!
Οι σπουδές και η διδασκαλία του Ανδριώτη λογίου, η φιλοπατρία του, η
ενεργός συμμετοχή του στην Επανάσταση, η κοινωνική προσφορά του
στην μετεπαναστατική Ελλάδα, η
«θυσία» του απασχόλησε τους μελετητές και κάποιοι τον ονόμασαν «Νέον
Σωκράτη».
Την «συνθέτη» μορφή του Καΐρη ως
φιλοσόφου, ως φιλολόγου, δασκάλου
και τη θέση του στην Νεοελληνική φιλοσοφία ανέλαβαν ορισμένοι μελετητές να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν
την περίεργη και πρωτόγνωρη για την
εποχή εκείνη μορφή, όχι στο σύνολο
της, αλλά στην πιο δύσκολη πλευρά
της φιλοσοφικής ψυχολογίας του και
της θεοσεβικής ηθικής του.(1)
Ο αείμνηστος Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος δίδασκε ότι η ψυχολογία έχει
σχέση με την ψυχή, την φιλοσοφική
της προσέγγιση και την περιγραφή της

και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που
ονομάζουν σήμερα ψυχολογία και
είναι λόγια-λόγια, κάποτε ανόητα και
δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί αυτοτελείς επιστήμη.
Κάτι παρόμοιο πίστευε ο Καΐρης. Ο
λόγος του περί ψυχής έχει σχέση με
την έννοια του Θεού και σηματοδοτείται με βάση τα θεολογικά δόγματα.
Παρότι η ψυχολογία του Καΐρη είναι
σαφώς θεολογίζουσα εν τούτοις αναφέρεται και στην έννοια της ψυχής ως
ουσίας, στις εξωτερικές εκφάνσεις
της, στις ψυχικές δυνάμεις και λειτουργίες αλλά και στις σχέσεις ψυχής
και σώματος.

Τον απασχολεί το πρόβλημα της Αθανασίας, οι γνωστικές λειτουργίες, η
συνείδηση, το δέον γενέσται, αλλά και
το πρόβλημα του εγκεφάλου και του
νευρικού συστήματος.
Προσπάθησε να συγκεράσει την τάση
του Διαφωτισμού για την επιστημονική
γνώση της ψυχής μέσω της ορθολογικής περιγραφής των παρατηρησίμων
λειτουργειών της με τις μεταφυσικές
διατυπώσεις περί της ηθικής της ψυχικής ζωής.

Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας ΑΚΚΕΛ

Καταδικάζει το ρατσισμό του
Γιάννη Λάτσιου κατά των αγροτών
Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας ΑΚΚΕΛ καταδικάζει με οργή τις ρατσιστικές δηλώσεις του Γιάννη Λάτσιου, γνωστού προωθητή του lifestyle μέσα από τη δουλειά
του σε μεγάλα καθεστωτικά κανάλια, ο
οποίος έκανε δηλώσεις για την πρώην
σύζυγό του Ελένη Μενεγάκη όπου
λίγο-πολύ την κατηγορεί ... ότι κατάντησε αγρότισσα!
Ενημερωθήκαμε για δημοσίευμα στο
οποίο ο Γιάννης Λάτσιος φέρεται να οργίστηκε για την απόφαση της Ελένης Μενεγάκη να σταματήσει την τηλεόραση για την επόμενη τηλεοπτική περίοδο
και να της λέει ότι εκείνος την άφησε βασίλισσα και εκείνη
κατάντησε αγρότισσα. Αντί να πάει ο ίδιος να κοιταχτεί σε
κανέναν καθρέφτη.
Πόσο διαβρωμένος μπορεί να είναι ένας πράκτορας του
lifestyle και πόσο φαντασμένος μπορεί να είναι για να θεωρεί ότι είναι κατάντια να είναι κάποιος αγρότης; Προφανώς
ο Γιάννης Λάτσιος οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τους
αγρότες για αυτή τη ρατσιστική δήλωση.

Γι’ αυτόν η έννοια της ηθικότητας
απορρέει από τον Θεόν και δεν νοείται
ηθική πράξη ή ενέργεια ανεξάρτητη
του Θείου. Ο βίος πρέπει να ρυθμίζεται
σύμφωνα με την ευσέβεια προς τον
Θεόν. Κάθε συγγραφέας για τον Καΐρη
πρέπει να έχει μελετήσει καλά και τις
επιρροές που δέχτηκε η καϊρική φιλοσοφική παρουσία. Εκτός από τον ορθολογικό Ευρωπαϊκό διαφωτισμό έκδηλα
είναι τα στοιχεία, οι συγγένειες του
πυθαγορισμού, του γνωστικισμού, της
θεοσοφίας, του νεο-πλατόνισμού, του
μυστικισμού, του Εκλεκτικισμού γενικότερα στο έργο του. Το κυριότερο εγκόλπιο της θεοσεβικής ηθικής του
κυκλοφόρησε ανώνυμο. Η βαθύτατη
θρησκευτικότητα του, η ευρύτητα της
παιδείας τον κάνουν άλλοτε να ρέπει
προς τον μυστικισμό και την ασκητικότητα και άλλοτε στην ορθολογική
κρίση και διδασκαλία.
Το θέμα είναι αρκετά μεγάλο και δεν
εξαντλείται με ένα μικρό άρθρο.
Πολλά πονήματα για τον Καΐρη διδάσκουν εκτος των άλλων και τον τρόπο
της αντικειμενικής μελέτης ενός πολύπλοκου θέματος και της έντιμης έκθεσης και επιστημονικής ανάλυσης μιας
έντονα παρεξηγημένης φιλοσοφικής
μορφής της Νεότερης Ελλάδας.
Βούλα Λαμπροπούλου
Καθηγήτρια πανεπιστημίου Αθηνών.
(1). Ως επι το πλείστον βασίστηκαν στο σπουδαίο έργο του που είναι το: «θεοσεβών Προσευχαί και Ιερά Άσματα».

Παράδοση του Εξωτερικού Υδροδοτικού
Συστήματος (ΕΥΣ) Αθήνας στους επιχειρηματικούς ομίλους
Την παράδοση σε επιχειρηματικούς ομίλους του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) Αθήνας (φράγματα και
ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, Υλίκης, γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου υδραγωγεία, δίκτυα
μεταφοράς, αντλιοστάσια) που προωθεί η κυβέρνηση της
ΝΔ καταγγέλλει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ
με ερώτησή που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του Κόμματος
Κώστας Παπαδάκης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πρόκειται για πολύ επικίνδυνη εξέλιξη που ιδιωτικοποιεί
ζωτικές υποδομές της ύδρευσης της πρωτεύουσας, που
αφορά το 40% του πληθυσμού της χώρας, βάζει σε κίνδυνο
τις διαδικασίες ασφαλούς υδροληψίας και μεταφοράς του
αδιύλιστου νερού με το οποίο τροφοδοτούνται οι μονάδες
επεξεργασίας νερού και το δίκτυο διανομής του.
H ελληνική κυβέρνηση βαδίζει στο δρόμο που έστρωσαν
όλες διαχρονικά οι διαδοχικές κυβερνήσεις, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και
ΣΥΡΙΖΑ, επιβάλλοντας τη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ με κριτήριο την κερδοφορία της για να γίνει «ελκυστική» για τους
«επενδυτές», ενώ στην επιζήμια τροχιά ιδιωτικοποίησης
του νερού οδήγησε τόσο η ένταξή της στο Yπερταμείο
(TAΙΠΕΔ) όσο και η περαιτέρω προώθηση των ΣΔΙΤ.

12 ΣΕΛΙΔΑ - 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΒΔΟΜΗ

Σύγχρονα απορριμματοφόρα και καφέ κάδους
παρέδωσε η Περιφέρεια Αττικής στους
Δήμους Διονύσου, Μαραθώνα και Αχαρνών
H Περιφέρεια Αττικής μέσω του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη παρέδωσε 9.6.20 στους Δήμους Διονύσου,
Μαραθώνα
και
Αχαρνών,
σύγχρονα
απορριμματοφόρα, καφέ κάδους συλλογής βιοαποβλήτων και κάδους εσωτερικής ανακύκλωσης, στο
πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας για την
ενίσχυση και διάδοση της ανακύκλωσης στην Αττική.

ριφέρεια Αττικής έτος ανακύκλωσης και σ΄αυτό το
πλαίσιο συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική το οδοιπορικό της ανακύκλωσης σε όλους τους Δήμους της Αττικής, με στόχο να αλλάξουμε την όψη της Αττικής
μας και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της».

Στο Δήμο Μαραθώνα
«Παρέχουμε στους Δήμους σύγχρονα εργαλεία προκειμένου να εφαρμόσουν το πρόγραμμα της ανακύκλωσης ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά. Στην
προσπάθεια να κάνουμε την Αττική πιο «πράσινη», είμαστε σύμμαχοι», επισήμανε ο Γ. Πατούλης απευθυνόμενος στους Δημάρχους.

Στο Δήμο Διονύσου
Ειδικότερα αρχικά μετέβη στο Αμαξοστάσιο του
Δήμου Διονύσου, όπου παρέδωσε στο Δήμαρχο
Γιάννη Καλαφατέλη, ένα απορριμματοφόρο σύγχρονης τεχνολογίας, 100 καφέ κάδους συλλογής βιοαποβλήτων και κυτία εσωτερικής ανακύκλωσης οι
οποίοι θα τοποθετηθούν, κατά προτεραιότητα, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε Λαϊκές Αγορές.

Ο Δήμαρχος Διονύσου Γ. Καλαφατέλης σε δηλώσεις
του τόνισε μεταξύ άλλων: «...Η σημερινή του πρωτοβουλία για την ενίσχυση του δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μία νέα
εποχή περιβαλλοντικής υπευθυνότητας σε σχέση με
τα απορρίμματα. Επίσης, στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα
στους πολίτες ότι Δήμοι και Περιφέρεια είμαστε
αποφασισμένοι να μη συμβιβαστούμε με την υπάρχουσα κατάσταση αλλά να συνεργαστούμε εποικοδομητικά, προκειμένου να αλλάξει ριζικά το μοντέλο
διαχείρισης των απορριμμάτων με ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή».
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε:
«...Όπως έχουμε εξαγγείλει, το 2020 είναι για την Πε-

Στη συνέχεια μετέβη στο Δήμο Μαραθώνα, όπου παρέδωσε στον Δήμαρχο Σ. Τσίρκα 1 απορριμματοφόρο
και 100 καφέ κάδους συλλογής βιοαποβλήτων.
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μαραθώνα τόνισε μεταξύ άλλων: «.... Εμείς από την πλευρά μας θα επιδιώξουμε να ανταποκριθούμε και να συνδράμουμε την
προσπάθεια που γίνεται, με όλες μας τις δυνάμεις.
Πρόκειται για μία πρωτοπόρα και καινοτόμα πρωτοβουλία για όλη την Αττική, η οποία αξίζει τα συγχαρητήρια μας. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω ότι
κληρονομήσαμε και κληρονομήσατε κ. Πατούλη, από
τις προηγούμενες διοικήσεις, ένα άδικο έργο στο
Γραμματικό. Είμαι βέβαιος ότι μαζί θα κάνουμε ότι
είναι καλύτερο».

Ο Γ. Πατούλης συνεχάρη τον Δήμαρχο για την προσπάθεια που καταβάλλει να αλλάξει την εικόνα
σ΄έναν «ιστορικό» Δήμο, και τόνισε μεταξύ άλλων: ...
παραδίδοντας το σύγχρονο απορριμματοφόρο και
τους κάδους σηματοδοτούμε έμπρακτα την αταλάντευτη πρόθεση μας να αλλάξουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα και γνωρίζω πως σε
αυτή τη διαδικασία ο Δήμαρχος Μαραθώνα, θα είναι
αρωγός. Το ερώτημα πλέον δεν είναι πού θα θάβουμε
τα σκουπίδια, αλλά πως θα σταματήσουμε να τα θάβουμε, βάζοντας τέλος στις παθογένειες των προηγούμενων χρόνων. Αποτελεί πεποίθηση μου πως το
2020 εκτός από έτος ανακύκλωσης, είναι και η χρονιά
που αντιμετωπίζουμε με ώριμο και σύγχρονο τρόπο
το ζήτημα».

Στο Δήμο Μαραθώνα
Τελευταίος σταθμός του Περιφερειάρχη Αττικής ήταν
ο Δήμος Αχαρνών όπου παρέδωσε στον Δήμαρχο Σ.
Βρεττό κυτία εσωτερικής ανακύκλωσης, μετά το
απορριμματοφόρο που είχε δοθεί στο Δήμο από την
Περιφέρεια, πριν από λίγο χρονικό διάστημα.
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Σ. Βρεττός σημείωσε
μεταξύ άλλων: «Στα πλαίσια της πολύ στενής συνεργασίας που έχουμε με την Περιφέρεια παραλαμβάνουμε
σήμερα
τους
κάδους
εσωτερικής
ανακύκλωσης..
Η ανάπτυξη συνείδησης ανακύκλωσης είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Επιτέλους η Αττική θα πρέπει να
κάνει βήματα προόδου στη διαχείριση των απορριμμάτων και να κάνει προτεραιότητά της την ανακύκλωση».

Ο Γ. Πατούλης συνεχάρη τον Δήμαρχο για την ευαισθησία που έχει επιδείξει στο ζήτημα της ανακύκλωσης και σημείωσε: «Στόχος μας είναι μέσα από την
αξιοποίηση των βιοαποβλήτων, να μειωθεί το σύμμεικτο σκουπίδι που καταλήγει στη Φυλή. Με το Δήμαρχο Αχαρνών, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε.
Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με συνέπεια σε όλη
την Αττική».
Και στους τρεις Δήμους ο Περιφερειάρχης συνοδευόταν, από διαφορετικούς σε κάθε Δήμο συνεργάτες και
αντιπεριφερειάρχες, όπως Νίκος Πέππας, Βασίλης
Κόκκαλης, καθώς επίσης και συνεργάτες της εκάστης
Δημοτικής Αρχής, αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων και διοικητικοί υπάλληλοι.
Ας ελπίσουμε ότι σ’ αυτή την περιφερειακή αρχή θα
προχωρήσει το θέμα της αξιοποιησης των απορριμμάτων για να σταματήσουν οι ...χωματερές.
Θέλει πολύ δουλειά και στους αιρετούς και στους πολίτες για να γίνει μία καθημερινή συνήθεια η ανακύκλωση.
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Υπεγράφη η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ
μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας
Υπεγράφη η ιστορική συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας την Τρίτη 9
Ιουνίου 2020, στο υπουργείο Εξωτερικών. Τη “σφράγισαν” ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον
Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι Ντι Μάιο, ο οποίος βρέθηκα στην Αθήνα γι’ αυτό το σκοπό.
«Είναι σήμερα μια ιστορική μέρα. Πρόκειται για μια

σημαντική εξέλιξη, καθώς η προηγούμενη χρονολογείται το 1977, επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, και πάλι
με την Ιταλία.
Σταθερή επιδίωξη της χώρας μας παραμένει η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με όλους τους γείτονές μας, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Για το
σκοπό αυτό, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το
Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία, ως γνωστόν, αντανακλά εθιμικό δίκαιο στο σύνολό της και όχι επιλεκτικά
και αυθαίρετα, όπως ορισμένοι επιχειρούν να τη χρη-

Κατά την παράδοση παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Νίκος Πέππας, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας &
Περιβάλλοντος και Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Βασίλης
Κόκκαλης, οι Αντιδήμαρχοι Γιούλα Λακαφώση, Στέφανος Κριεμάδης, Γιάννης Φωτάκης, Χρήστος Παπαβασιλείου και Χρήστος Τσεβάς καθώς και ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας
Γιώργος Κόκκαλης.

σιμοποιούν, προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία.
Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών επιτυγχάνεται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, με έγκυρες συμφωνίες.
Όχι με ανυπόστατες συμφωνίες, όπως η συμφωνία
Τουρκίας-Sarraj. Και βέβαια, όχι με μονομερείς καταθέσεις συντεταγμένων», διεμήνυσε ο υπ. εξωτ. Ν.
Δένδιας.
Επεσήμανε δε ότι "Σταθερή επιδίωξη της χώρας μας
είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με όλους τους
γείτονές μας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αποδεικνύεται περίτρανα ο αποσταθεροποιητικός ρόλος
της Τουρκίας στη Μεσόγειο".
Επίσης, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών πραγματοποίησαν συνάντηση όπου συζητήθηκαν διμερή θέματα

ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος.
Είναι μία ιστορική συμφωνία και ένα πρώτο καλό
βήμα, που πρέπει να αξιοποιηθεί.
Η Ελλάδα είναι το 133ο κράτος στον κόσμο που διαθέτει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Αυτό τερματίζει
μια πολυετή αποχή της Ελλάδας από άσκηση δικαιωμάτων που της εκχωρεί το δίκαιο της θάλασσας. Σε
πολλές περιπτώσεις η κήρυξη ΑΟΖ δεν προηγείται
μίας συμφωνίας οριοθετήσεως αλλά προκύπτει εξ αντικειμένου (π.χ. Ισραήλ κατά τη συμφωνία οριοθετήσεως με την Κύπρο το 2010), όπως σημειώνει ο
καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου Αγγ. Συρίγος.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ ΑληθοΙστοριοΚρισίας
ἄρχεσθαι
&
ΨευδοΙστοριοΚαπηλίας*
παύεσθαι
Ο καινοπηγής και καινοσχήμων όρος “ΨευδοΙστοριοΚαπηλία” πλάσθηκε από εμάς, διότι ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα και φωτογραφίζει πιστά την εποχή μας,
όπου κάποιοι νεόκοποι ιστορικοί μιας σύγχρονης σχολής
του “Αποδομητισμού” προσπαθούν να πρωτοτυπήσουν,
πρωτοστατήσουν και πρωτοπορήσουν παραχαράσσοντας
τα ιστορικά γεγονότα, προσβάλλοντας την ιστορική
μνήμη και συνείδηση, αψηφώντας τα ιερά και όσια της
φυλής μας, υποτιμώντας τη γνώση, τη νοημοσύνη και την
κρίση του ελληνικού λαού. Όλοι αυτοί “πρωκτοτηρούν” (=
φυλάσσουν, φρουρούν και προστατεύουν αφεδρώνες).
Αγνοούν ότι όσοι έπαιξαν με τις εθνικές και ιστορικές παραδόσεις, τις τύχες και τις καταβολές του λαού τέθηκαν
οριστικά στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας.
Μου θύμισαν την αξιοθαύμαστη φράση των Σπαρτιατών
“ἐξέστω Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν”, όταν αυτοί, οι Κλαζομένιοι, μουντζούρωσαν με ασβόλη (= καπνιά) τους θρόνους των εφόρων στη Σπάρτη. Το απόσπασμα μάς το
διέσωσε ο Κλαύδιος ο Αιλιανός, (175-235), ο επονομαζόμενοις “Σοφιστής”, δάσκαλος της ρητορικής, στο περίφημο 14τομο έργο του “Ποικίλη Ιστορία”, βιβλίο Β΄, 15,9.
Σήμερα, ως είθισται για τα έργα των σπουδαίων συγγραφέων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας σώζονται ολόκληρα μόνο τα δύο πρώτα βιβλία του και αποσπάσματα
από τα υπόλοιπα.
Οι Κλαζομένιοι δεν διέπραξαν κάτι το καινοφανές και καινόσπουδο, αντίθετα ήταν αναμενόμενο να συμπεριφερθούν άσχημα λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους!
Εμείς, παραλλάσσοντας τη φράση του Αιλιανού, διαδηλώνουμε: “ἐξέστω Ἐθνομηδενισταῖς καί Ἐθνοαποδομηταῖς ἀσχημονεῖν”!!!
Όσοι επιδιώκουν να αμαυρώσουν τη φήμη - δόξα - αίγλη
- τιμή των ελληνικών πεπρωμένων της φυλής μας, στο
τέλος μαυρίζονται, καταδικάζονται στη συνείδηση του ελληνικού λαού, και δεν εκλέγονται. Καταψηφίζονται, καταποντίζονται στα Τάρταρα της Λήθης και της Απαξίωσης.
Ας μην ξεχνούν πως ο καιρός έχει γυρίσματα και οι πολιτικοί κατρακυλίσματα/αναποδογυρίσματα (= ανατροπές)!
«Τῷ µὲν γὰρ ἀληθεῖ πάντα συνᾴδει τὰ ὑπάρχοντα, τῷ
δὲ ψευδεῖ ταχὺ διαφωνεῖ».
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ”, 1098b, 13-15)

(= Γιατί η πραγματικότητα στο σύνολό της συμφωνεί με την
αλήθεια, ενώ αμέσως αυτή συγκρούεται με το ψεύδος).

«’Οποιος τα ψέματα λαλεί, δίχως αντρειά λογάται”.
(Βιτσέντζος Κορνάρος, 1553-1613, “ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ” στ. 888)

«Σε εποχές όπου βασιλεύει το ψέμα, η διάδοση της αλήθειας είναι πράξη επαναστατική».
Το απόφθεγμα αυτό αποδίδεται χωρίς να έχει αποδειχθεί
στο Βρετανό συγγραφέα George Οrwell, 1903-1950, και
κυκλοφορείται στο διαδίκτυο· εμείς πιστεύουμε ότι είναι
αγνώστου πατρότητος (το διερευνούμε).

ΕΒΔΟΜΗ

«ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΚΥΒΕΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ, ΤΟΣΟ
ΑΝΥΠΟΛΗΠΤΟΣ /ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΦΗΜΟΣ ΓΙΝΕΣΑΙ» (του ιδίου)
Αν και μερικοί άνθρωποι, νομίζουμε, εκ γενετής πάσχουν
από “οσφυοκαμψία” και αρέσκονται να κάνουν τεμενάδες.
Ένας από τους σοφότερους σοφούς της αρχαιότητας,
που δικαίως και επαξίως θα έπρεπε να ανήκει στους επτά
σοφούς, είναι ο Ανάχαρσις Γνούρου ο Σκύθης, 630-565.
“Δεν μάσαγε τα λόγια του” αλλά έλεγε πικρές αλήθειες
αντί να δίνει κοινότυπες και προφανείς παραινέσεις.
Ήταν μέγας Ελληνολάτρης, με όρους σημερινούς Φιλέλλην. Από τη μητέρα του έφερε ελληνική καταγωγή και
επηρεασμένος απ’ αυτήν θαύμαζε τον Ελληνικό Πολιτισμό. Την Ελληνολατρία του την πλήρωσε με τη ζωή του,
αφού δολοφονήθηκε από τον αδελφό του Σαύλιο με τόξο,
γιατί ήθελε να εισαγάγει τον Ελληνικό Πολιτισμό και τα
Ελευσίνια Μυστήρια στη Σκυθία. Είναι ο πρώτος ξένος (=
μέτοικος, σήμερα μετανάστης) που πολιτογραφήθηκε
Αθηναίος πολίτης με όλα τα δικαιώματα.
Όταν το 589 π.Χ. επισκέφθηκε την Αθήνα, ο Σόλων τον
εισήγαγε στην Εκκλησία του Δήμου. Τότε ο Ανάχαρσις
έκανε την εξής καίρια διαπίστωση:
Ἀνάχαρσις ἔφη τούς Ἕλληνας ἁμαρτάνειν, ὅτι παρ'
αὐτοῖς οἱ μὲν τεχνῖται ἀγωνίζονται, οἱ δ' ἀμαθεῖς κρίνουσιν». (Γνωμολόγιον Βατικανόν, Γνώμη 14,1)
(= Ο Ανάχαρσις ισχυρίστηκε πως οι Έλληνες διαπράττουν
σφάλμα/αποτυχαίνουν, γιατί σ’ αυτούς δίνουν αγώνα οι
ικανοί/κατάλληλοι/έμπειροι για να πείσουν τους άλλους
αλλά τελικά τις αποφάσεις τις παίρνουν οι χειρότεροι, οι
άπειροι, οι αμόρφωτοι, οι επιτήδειοι).
«῾Ο αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, τί ἐστι πολέμιον
ἀνθρώποις, εἶπεν· “αὐτοὶ ἑαυτοῖς».
(Γνωμολόγιον Βατικανόν, Γνώμη 18,1)

(= Ο ίδιος ο Ανάχαρσις, όταν τον ρώτησαν, τί είναι εχθρικό/ενάντιο στους ανθρώπους, απάντησε: “ο ίδιος τους
ο εαυτός”).
Εμείς αντικαθιστώντας τη λέξη “ἀνθρώποις” με την
“Ἕλλησιν”, νομίζουμε ότι αποδίδουμε σωστά το πνεύμα
της εποχής μας, το οποίο απ’ ό,τι φαίνεται δεν θέλουμε
να το χωνέψουμε.
«Εχθρός των Ελλήνων είναι ο ίδιος τους ο εαυτός»!
Αυτό που διαπιστώνει ένας οξυδερκής και αποπροσωπόληπτος παρατηρητής και όχι οπαδός είναι ότι από τα μεταπολιτευτικά χρόνια και δώθε (1974-2020) διαπιστώνεται
μια παντελής αδιαφορία για την Ελλάδα και μια εντελής
έγνοια για προσωπική, συντεχνιακή και παραταξιακή προβολή και διάκριση.
Όποιος αγωνίζεται για την Ελλάδα στοχοποιείται - ελληνιστί μπαίνει στο κάδρο - καδροποιείται αντί να καρδιοτονώνεται και να καρδαμώνεται, και γενικώς βρίσκει τον
μπελά του.
Ενώ όποιος αγωνίζεται για την πολιτική ή κομματική του
παράταξη, αυξάνει τα χρήματά του. Ποτέ άλλοτε στην
ιστορία της χώρας μας οι άνθρωποι που μπήκαν στην πολιτική δεν βγήκαν τόσο πλούσιοι (δείτε το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
των πολιτικών και όχι το ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΣΧΕΣ!)
Η Μεταπολίτευση μπορεί να μην ανέδειξε Ναπο-λέοντες,
ανέδειξε όμως Χαμαι-λέοντες (= έρποντες λέοντες! γυμνοσάλιαγκες) ή Ταλλεϋράνδους, Για τον Ταλλεϋράνδο
(1754-1838), Γάλλο διπλωμάτη, ειπώθηκε το ακόλουθο:
«Τον αγόρασαν όλοι, μα τους πούλησε όλους. Μόνο τη
μάνα του δεν πούλησε και τούτο γιατί ήταν ορφανός ή
επειδή δεν έβρισκε αγοραστή». Είχε πει ακόμη ότι: «Τίποτε δεν φτιάχνεται τόσο εύκολα όσο τα γεγονότα».
Ο “μαιτρ” της διπλωματίας, ο δαιμόνιος Ταλλεϋράνδος
μας άφησε ένα διαχρονικό και επίκαιρο δίδαγμα: «Ο Θεός
μας έδωσε τη γλώσσα για να μπορούμε να... κρύβουμε
την Αλήθεια»! Η οποία δεν βρίσκεται πάντα σ’ αυτά που
λέγονται ή γράφονται, συχνότατα βρίσκεται κάτω απ’ την
καλύπτρα των λέξεων.

Αυτό που μπορεί να διδαχθεί ο καλοπροαίρετος αναγνώστης είναι αυτό το απλό και συνάμα δύσκολο: να μη βλέπει πρόσωπα και πράγματα μέσα από ένα πρίσμα.
Ασφαλώς όμως επίσης, και τίποτε δεν γράφεται τόσο δύσκολα, όταν σέβεσαι τα γεγονότα. Κι αυτό ο ελληνικός
λαός άρχισε να το εκτιμά, αμφιβάλλω όμως για την Επιτροπή που έχει συσταθεί για τον επετειακό εορτασμό της
διακοσιετηρίδας, “ΕΛΛΑΔΑ 2021”. Εξ ου και η δραστηριότητα της Επιτροπής επιμερίζεται σε (4) διαφορετικούς
άξονες, ένας μόνο απ’ τους οποίους αφορά το 1821 ως
ιστορικό γεγονός (ακριβέστερα, όλη την περίοδο 17701832). Οι υπόλοιποι είναι “Η Ελλάδα σήμερα”, “Έλληνες
που αφήνουν το αποτύπωμά τους στον κόσμο τα τελευταία 200 χρόνια” και “το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος».
Συνοπτικά από το σύνολο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο «Ελλάδα 2021» - ΜΟΝΟ - το 25%
θα αφορά σε αμιγώς εορταστικά δρώμενα, ενώ το 75% θα
αφορά σε δράσεις που θα έχουν “ένα χειροπιαστό αποτύπωμα ή θα έχουν αναπτυξιακή διάσταση”.
Ετοιμαστείτε λοιπόν να εορτάσετε την εθνεγερσία με μια
«ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΙΧΩΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ»!
Έχουμε υποφέρει και κορεσθεί από τους πολλούς και ποικίλους Διχασμούς. Δεν αντέχουμε έναν καινούργιο, με
Εθναμύντορες απ’ τη μια και Εθνομηδενιστές απ’ την
άλλη, φτάνουν/αρκούν πια οι διαχωρισμοί και οι διαρέσεις
σε Πατριώτες και Προδότες.
Ας αφήσουμε στην άκρη τις θεωρίες της κατασκευής
(constructionism) και ας καταπιαστούμε με κάτι πιο σοβαρό και εποικοδομητικό, και αυτό να προβάλουμε, να
αναδείξουμε και να διαδώσουμε. Ποιο ήταν το κύριο αίτημα - πρόταγμα της Ελληνικής Επάναστασης του ‘21: «Η
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
Ένας ξυπόλυτος, ρακένδυτος και άοπλος λαός ξεσηκώθηκε και διεκδίκησε το απαραβίαστο και αναφαίρετο φυσικό του δικαίωμα, «να ‘ναι Λεύτερος», από μια
πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία και την κατατρόπωσε, διδάσκοντας τους λαούς πώς ένα μικρό Έθνος γίνεται ΜΕΓΑ. Ο Έλλην ραγιάς σήκωσε κεφάλι, κορέσθηκε
από τους αποκεφαλισμούς και τους απαγχονισμούς και τελικά το έσωσε με μεγάλο φόρο αίματος πετυχαίνοντας την
πολύπαθη και πολύποθη αποραγιαδοποίησή του.
Αυτό που σήμερα μας ενδιαφέρει και μας συμφέρει είναι
να μη χάσουμε την αγωνιστικότητά μας και το θάρρος
μας, να μην ξεχάσουμε τους αγώνες, τις θυσίες και τους
ποταμούς αίματος που έχυσαν οι πρόγονοί μας για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι.
Όλα στην ιστορία είναι πολυπρισματικά και πολυσήμαντα.
Εμείς οφείλουμε να είμαστε νηφάλιοι και να θυμόμαστε
πάντα ότι πρέπει να δυσπιστούμε για ό,τι μας περιβάλλει,
κυρίως δε για ό,τι ακούμε από τους ανθρώπους της εξουσίας! Ο νους, ήτοι είναι η Νηφαλιότητα και η Αμφισβήτηση.
Χωρίς αυτά είμαστε φερέφωνα του κάθε επιτήδειου.
Να εφαρμόζουμε πιστά και να τηρούμε απαρέγκλιτα τη
ρήση - δίδαγμα του κωμωδιογράφου και φιλόσοφου από
την Κω, Επιχάρμου, (περ. 540-448): Νᾶφε καὶ μέμνασ’
ἀπιστεῖν· ἄρθρα ταῦτα τᾶν φρενῶν».
(Επίχαρμος, 540-448, Fragment 13,2)

(= Να είσαι νηφάλιος και να θυμάσαι να δυσπιστείς· αυτές
είναι οι αρθρώσεις του νου και οι συνάψεις του εγκεφάλου).
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής ΦΙλόλογος
―――――――――
* ΨευδοΙστοριοΚαπηλία = Αθέμιτη και ανήθικη, κακοήθης/
φαύλη/αχρεία εκμετάλλευση ιστορικών γεγονότων και γνώσεων
καθώς και αρχών και ιδανικών/ιδεωδών με συνειδητή παραποίηση
της αλήθειας για κατασκευή ψευδολογημάτων προς αποκόμιση
ιδίου οφέλους και επίτευξη ιδιοτελών σκοπών.

ΕΒΔΟΜΗ
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Διαγραμμίσεις σε οδικές αρτηρίες
από την Περιφέρεια Αττικής
Εργασίες διαγράμμισης οδών σε κρίσιμους κόμβους διέλευσης πεζών στην
Αττική, πραγματοποιήθηκαν από την
Περιφέρεια Αττικής.
Τα έργα εκτελέστηκαν, υπό το συντονισμό της αρμόδιας εντεταλμένης περιφερειακής συμβούλου Ε. Κοσμίδη, το
διάστημα από 5 Ιουνίου έως και την
νύχτα της περασμένης Δευτέρας του
Αγίου Πνεύματος (ημέρες αργίας για
την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακής συμφόρησης).

Στον προγραμματισμό της Περιφέρειας
είναι η συνέχιση των έργων αυτών και
σε άλλους κρίσιμους κόμβους διέλευσης πεζών της Περιφέρειας Αττικής για

την βέλτιστη και ασφαλή κυκλοφορία
των πολιτών.
Ειδικότερα οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στους παρακάτω κόμβους:
- Λ. Μεσογείων – στην Εθνική Άμυνα
- Λ. Μεσογείων – Κατεχάκη
- Οδοί Σταδίου – Οδός Αιόλου
- Οδοί Σταδίου – Δραγατσανίου (Δ.
Αθηναίων)
- Λ. Ποσειδώνος και οδός Δημ. Αγγέλου Μεταξά (Δ. Γλυφάδας - Βούλας)
- Λ. Ποσειδώνος και οδός Σάκη Καρά-

γιωργα (Δ. Γλυφάδας - Βούλας)
- Λ. Κων/νου Καραμανλή και Λ. Βασιλέως Παύλου (Δ. Βούλας)
Με αφορμή τις εργασίες που εκτελέ-

στηκαν ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης
επισήμανε:
«Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για
την προστασία της ζωής των πολιτών
είναι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε
έμφαση με στοχευμένες παρεμβάσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζουμε τις
απαιτούμενες εργασίες διαγραμμίσεων

σε διαβάσεις πεζών σε κρίσιμες οδικές
αρτηρίες και θα συνεχίσουμε με γρήγορους ρυθμούς σε όλους τους δρόμους
του λεκανοπεδίου, που είναι στην αρμοδιότητά μας. Ζητούμενό μας είναι
ένα ασφαλές και λειτουργικό οδικό δίκτυο, που δεν θα κρύβει κινδύνους για
τους πεζούς και τους οδηγούς».

Ανακύκλωση των βιοαποβλήτων
στον Δήμο Μαραθώνος με τη
συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής
Ένα απορριμματοφόρο κι εκατό (100) καφέ
κάδους συλλογής βιοαποβλήτων, ήταν η
δωρεά της Περιφέρειας Αττικής προς τον
Δήμο Μαραθώνος, στα πλαίσια της στενής
συνεργασίας και συντονισμένης προσπάθειας μεταξύ των δύο Αυτοδιοικητικών
Αρχών, με κοινό στόχο τη δραστική ποσοτική μείωση του σύμμεικτου σκουπιδιού που
καταλήγει στη Φυλή και γενικότερα, την
εφαρμογή σύγχρονων εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης των απορριμμάτων.
Το 2020 είναι έτος - αφετηρία για την Ανακύκλωση στην Αττική, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο
οποίος παρέδωσε τη νέα αυτή δωρεά, στον
χώρο της Αφετηρίας του Μαραθωνίου Δρόμου, όπου ο Δήμαρχος Μαραθώνος Στέργιος
Τσίρκας υποδέχτηκε τον Γ. Πατούλη και τους
Αντιπεριφερειάρχες, Βασίλη Κόκκαλη και Νίκο
Πέππα, από κοινού με τους Αντιδήμαρχους,
Χρήστο Στάμο και Γιώργο Ζορμπά, καθώς και
τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Ανακύκλωσης Νίκο Καραγιάννη.
Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Γιώργου
Πατούλη στην περιοχή, ο δήμαρχος κάλεσε
τον Περιφερειάρχη να περπατήσουν τα λίγα

μέτρα, από την Αφετηρία ως τον χώρο που
είχε ξεκινήσει η κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου - Δημαρχείου, προκειμένου
για μία επιτόπια ενημέρωση σχετικά με την
ατυχή πορεία και κατάληξη του έργου

αυτού, την απένταξή του δηλαδή, από τη
χρηματοδότηση της Ε.Ε. και το πρόστιμο
του ενός εκατομμυρίου ευρώ που καλούνται να πληρώσουν τώρα οι πολίτες του Μαραθώνα!
Ο Περιφερειάρχης έδειξε έκπληκτος από τη
δυσάρεστη εξέλιξη ενός τόσο σπουδαίου
έργου κι ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την
ενημέρωση.
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Θεοδωρικάκος:
Είμαστε εδώ και για
τα δύσκολα

ΕΒΔΟΜΗ

υφίσταται κάτι τέτοιο. «Η Ελλάδα έχει ένα οργανωμένο και
συνεκτικό σχέδιο ανασυγκρότησης του κράτους και της οικονομίας και αυτό θα εφαρμόσουμε για να εγγυηθούμε την
ασφάλεια και την προοπτική της ελληνικής κοινωνίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη για να κάνει πράξη την ανάπτυξη της χώρας. Αυτό είναι το ζητούμενο και πάλι, σε
συνθήκες ασφαλώς πιο δύσκολες, λόγω του κορωνοϊού,
αλλά χάρις στην ύπαρξη αυτού του πρωθυπουργού και
αυτής της κυβέρνησης έχουμε μια πολύ σημαντική επιτυχία. Δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ που οι σύμμαχοί μας

Ο Υπουργός Εσωτερικών Π. Θεοδψρικάκος,
έδωσε ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά
90,1» από την οποία αντλούμε στοιχεία για
την οικονομία, τις εκλογές, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών.
«Η κυβέρνηση έχει σχέδιο συνεκτικό για το κράτος
και την οικονομία και θα το εφαρμόσει. Και είμαστε
εδώ και για τα δύσκολα, όχι μόνο για τα εύκολα, για
να τα αντιμετωπίσουμε και να τα φέρουμε εις πέρας»,
τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκος,
αναφερόμενος στις δυσκολίες που έχουν προκύψει
στην οικονομία, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του
κορωνοϊού.

Δεν βλέπει πρόωρες εκλογές
Σε ερώτηση αν οι δυσκολίες αυτές θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές ο Π. Θεοδωρικάκος επανέλαβε ότι για το
θέμα έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός και δεν

στην Ευρώπη έχουν προβλέψει να πέσουν στην Ελλάδα,
προκειμένου να συμβάλουν στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας».

Πρόγραμμα καινοτόμο και δυναμικό
Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», μπορεί να συμβάλλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας, εξήγησε
ο Π. Θεοδωρικάκος. Είναι ύψους 2,5 δισ., αφορά
όλους τους δήμους, υπολογίζεται ότι θα χρηματοδοτηθούν 5.000 έργα και θα δημιουργηθούν 40.000 θέ-

Η διαχείριση απορριμμάτων χρειάζεται
συνεργασία και διαφάνεια
Aπό το Γραφείο Τύπου του Δήμου ΒΒΒ ελάβαμε το παρακάτω κείμενο, που αφορά τη
διαχείριση των απορριμμάτων και τις χρεώσεις, που πάει να επιβάλλει ο ΕΔΣΝΑ και δη
αναδρομικά.

ε περισσή χαρά αλλά και μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε την απάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη της 2/6/2020
σχετικά με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών. Χαρά, γιατί επιτέλους επικράτησε η λογική και
μετά τις μεγάλες αντιδράσεις που υπήρξαν, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ ανακάλεσε εν τέλει την
έγγραφη εισήγηση που πρότεινε για υπερψήφιση στο
Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ, για αναδρομική χρέωση από
1/1/2019 των βιοδιασπώμενων απορριμμάτων δηλαδή
βιοαποβλήτων και φυτικών απορριμμάτων (η εισήγηση βρίσκεται στην διάθεσή σας). Όπως και ο ίδιος
αναφέρει στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Περιφέρεια, δεν υπάρχει καμία απόφαση για αναδρομική
χρέωση των Δήμων. Υπήρχε όμως η εισήγηση της διοίκησης (Εκτελεστική Επιτροπή ΕΔΣΝΑ) που ρητώς

Μ

αναφέρει την αναδρομική χρέωση από 1/1/2019.
Θεωρούμε ότι η χρέωση της διαχείρισης βιοαποβλήτων είναι λογική και πρέπει και μπορεί να γίνει φυσικά μετά από σχετική μελέτη, κάτι που εμείς ως
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κάνουμε ήδη 3
χρόνια τώρα και μάλιστα με μεγαλύτερο κόστος ανά
τόνο από την προτεινόμενη χρέωση του ΕΔΣΝΑ,
αφού το τελικό προϊόν που παράγουμε θέλουμε να
είναι υψηλότατης ποιότητας. Θυμίζω δε ότι ο Δήμος
μας για το έτος 2019 προσεγγίζει το 30% σε ποσοστό
εκτροπής από την ταφή με κύριο βραχίονα την διαχείριση βιοαποβλήτων. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται
με αιφνιδιασμούς, όπου οι Δήμοι αλλά και μέλη του
Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ δεν έλαβαν καν γνώση για την εισήγηση της αναδρομικής αύξησης από 0 € σε 27 € τον
τόνο βιοαποβλήτων.
Πράγματι, από τις 14 Απριλίου 2020 ο ΕΔΣΝΑ απέστειλε σχέδιο πρότασης στους Δήμους μέλη του,
αυτό όμως το οποίο δεν ισχύει είναι ότι οι εισηγήσεις
των θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου της 29ης
Μαΐου 2020 απεστάλησαν σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.
του ΕΔΣΝΑ από την Τρίτη, 26 Μαΐου το μεσημέρι.
Έχουμε στη διάθεσή μας και θέτουμε στη διάθεση του

σεις εργασίας. Στόχος δε του υπουργείου Εσωτερικών είναι «έργα πνοής παντού».
Αναφερόμενος στην ψηφιοποίηση του δημοσίου ο Π.
Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι οι πολίτες έχουν πλέον
τη δυνατότητα των πολιτών να λαμβάνουν με ένα
«κλικ» πιστοποιητικά από δήμους και ληξιαρχεία και
τόνισε ότι στόχος είναι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις
να απαλλαγούν από ένα μεγάλο βάρος.
Στο ερώτημα αν η ψηφιοποίηση του δημοσίου σημαίνει και περιορισμό των θέσεων στο δημόσιο ο Π. Θεοδωρικάκος απάντησε: «Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο
τομέα μπορούν εφ’ όσον οι θέσεις που κάλυπταν έως
τώρα δεν είναι αναγκαίες στο μέλλον να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις εργασίας. Είναι εργαζόμενοι
του ελληνικού κράτους. Πιστεύω ότι ο συνολικός
αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, εδώ που είμαστε,
ύστερα από τη δεκαετία της κρίσης, είναι ένας φυσιολογικός αριθμός».
ρωτοβουλία για το αντιπλημμυρικό έργο του
παραλιακού μετώπου ανέλαβε ο υπ. εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος σε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και τους τρείς δήμους που εμπλέκονται
σημειώνοντας ότι «πρόκειται για το μεγαλύτερο
έργο στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Πρόκειται για ένα
έργο πνοής, ποιότητας ζωής και ασφάλειας που
αφορά άμεσα τους κατοίκους της Καλλιθέας, του Μοσχάτου και του Ταύρου, αλλά και ολόκληρης της Αττικής. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή.
Το έργο αυτό έχει το απεριόριστο προσωπικό ενδιαφέρον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Π

κ. Περιφερειάρχη το από 26 Μαΐου 2020 στις 11:25
ηλεκτρονικό μήνυμα με τις εισηγήσεις των θεμάτων
της 2ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ και τη λίστα
αποδεκτών, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο
Δήμος ή ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
και το οποίο μας απεστάλη παραμονή της συνεδρίασης από άλλο μέλος του Δ.Σ.
Σε περίπτωση που ο κ. Περιφερειάρχης έχει κάτι άλλο
στη διάθεσή του που μπορεί να αποδείξει την αποστολή των εισηγήσεων σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., δεσμευόμαστε να του ζητήσουμε δημοσίως συγνώμη.
Τέλος, μεγάλη έκπληξη αισθανόμαστε όταν ακόμη και
μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη απόφαση που δημιούργησε τόσες εντάσεις στα συλλογικά όργανα αλλά και
σε πάρα πολλούς Δήμους της Αττικής, δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα 12 μέρες από την εν λόγω εκ περιφοράς (λάθος επιλογή κατά την άποψη μας) συνεδρίαση
του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ (26 Μαΐου 2020).
Επίσης, αντίστοιχη έκπληξη μας έχει δημιουργήσει το
γεγονός ότι για λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ ανακοινώνει
ζητήματα ο κ. Πατούλης και η Περιφέρεια Αττικής και
όχι ο ΕΔΣΝΑ δια του Προέδρου του ή των λοιπών επισήμων οργάνων του.
Με την ίδια λογική θα έπρεπε να κάνει ανακοινώσεις
για λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ και ο κ. Μαρκόπουλος
Πρόεδρος της ΠΕΔΑ ως εκπρόσωπος του 60% της διοίκησης του και του 100% του προϋπολογισμού του.
Ίσως πρέπει τουλάχιστον να κρατάμε τα προσχήματα.
Από το Γραφείο Τύπου
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Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες, από την οικονομική επιτροπή
10-6 σας ενημερώνουμε για τα εξής:
-Για τους υποψήφιους δικαιούχους περιπτέρων και την
θέση επί της πλ. Ελευθερίας, Βούλα έγινε η κλήρωση
και το θέμα έκλεισε.
-Σχετικά με την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο για
ενέργειες εκ μέρους του δήμου κατά των εταιρειών
energa και Hellas power σημειώνουμε ορισμένους λόγους εξαιτίας των οποίων καταψηφίσαμε.
1. Ο δήμος εισέπραξε στις 10-1-2020 το ποσό 216.428
ευρώ κατόπιν αμετάκλητης απόφασης. Ο εξωτερικός
δικηγόρος, στις 28-5-2020, ζητά αμοιβή 1.860 ευρώ
προκειμένου να διεκδικήσει τόκους συνολικά μόλις
1.240 ευρώ!
2. Στην εισήγηση και πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο
μέρος αιτείται ποσού 620 € (μέρος των 1.860 €) για
λήψη ασφαλιστικών μέτρων αλλά στη συνέχεια και
μετά την λήξη της συνεδρίασης μάς απάντησαν ότι
πρόκειται για αγωγή ηθικής βλάβης.
Κοντολογής και σε αυτή την περίπτωση θα πούμε:
"κάλλιο πέντε κ στο χέρι..." Το να διεκδικήσει κανείς
ποσό χωρίς να έχει σίγουρη την είσπραξή του αλλά να
δαπανά παραπάνω, μας φαίνεται παράλογο.
- Η εισήγηση επί συμβιβαστικής αποζημίωσης, ύστερα
από αίτηση κυρίας τραυματισθείσας, εξαιτίας βιδών
που εξείχαν στο οδόστρωμα, αποσύρθηκε μετά πολλών επαίνων!
Η κυρία τραυματίστηκε και ζήτησε από τον δήμο αποζημίωση καθώς, ως υποστήριξε, υπήρχε κακοτεχνία με
υπαιτιότητα του δήμου. Υπήρχαν φωτογραφίες των

βιδών που εξείχαν, υπήρχε ιατρική γνωμάτευση, δεν
υπήρχαν όμως τιμολόγια ιατρικής περίθαλψης. Αντί
λοιπόν η υπηρεσία του δήμου να επικαλεστεί αυτή την
έλλειψη, πρότεινε την απόρριψη λόγω μη επίσημης καταγραφής του περιστατικού (από την αστυνομία ή την
υπηρεσία του δήμου). Προφορικά ειπώθηκε, ότι ο
δήμος δεν δίνει τέτοια ποσά... Απορούμε, γιατί τότε
ήρθε το θέμα στην επιτροπή, για ν' αποσυρθεί;
Με αφορμή το συγκεκριμένο θα θυμίσουμε, τί πρέπει
να κάνετε όταν έχετε κάποιο ατύχημα και θέλετε ν'
αποζημιωθείτε.
*Καλείτε την αστυνομία ή την δημ. αστυνομία ή πηγαίνετε να το αναφέρετε στον δήμο εγγράφως εν ανάγκη
με εξουσιοδότηση σε κάποιον άλλο.
*Προσκομίζετε αποδεικτικά, φωτογραφίες του σημείου, αναφορά (αντίγραφο) της αστυνομίας ή της δημοτικής αστυνομίας εφ'όσον επιληφθούν.
*Προσκομίζετε ιατρικές γνωματεύσεις και τιμολόγια
για την ιατρική σας περίθαλψη.
*Προτείνετε εξώδικο συμβιβασμό επί του ποσού αποζημίωσης για το οποίο αιτείσθε, διαφορετικά, αν δεν
συντρέχει οποιοδήποτε από τα άνωθεν, δεν θα λάβετε
καμία αποζημίωση, δηλαδή τίποτα.
Σε αυτό το σημείο θ' αναφερθούμε στο χρονικό μιας
προαναγγελθείσης αναβολής. Οπως μας ενημέρωσε ο
τοπικός μας σύμβουλος κ. Κλήμης, η πρόσκληση για
το τοπικό συμβούλιο εστάλη, η υπόσχεση της έγκαιρης
εισήγησης δόθηκε, η ώρα της συνεδρίασης παρήλθε
και δύο ώρες αργότερα η συνεδρίαση αναβλήθηκε
"Δεν ισχύει", έγραφε η νέα ηλεκτρονική ειδοποίηση
Καταλάβατε; Πώς, όχι; Ούτε εμείς... Αυτό το ίδιο θέμα
παρουσιάστηκε εντέλει στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής και λάβαμε γνώση από τον κ. Πέτροβιτς (επισήμως πλέον μέλος) και αφορά πεζοδρομήσεις τμημάτων. Πιο συγκεκριμένα προσωρινά μετρα κυκλοφορίας
και ρυθμίσεις για την αύξηση χώρου πεζών, απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων για την βελτίωση κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων μέχρι 30-11-2020.

Στην Δ.Ε.Βουλιαγμένης επί της οδού Αγ.Παντελεήμονος μεταξύ των οδών Νυμφών και Ορφέως, τις Κυριακές από 6π.μ. έως 02π.μ. της Δευτέρας. Επιτρέπονται
μόνο οχήματα έκτακτης ανάγκης (οχ.εκ.αν.) και για
ΑΜΕΑ.
Επέκταση πεζοδρομίων επί της οδού Ηλίου στο Καβούρι μεταξύ οδ. Ιφιγενείας και Κρόνου. Προβλέπεται
η χρησιμοποίηση ελαστικών κυλίνδρων για την οριοθέτηση της επέκτασης των διαδρόμων κίνησης
πεζών!!;
Στην Δ.Ε.Βάρης στο τμήμα μεταξύ Β. Κωνσταντίνου
και Αρτέμιδος για ΟΛΕΣ τις ημέρες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
η διέλευση, στάση/στάθμευση οχημάτων επί της οδού
Εστίας στο συγκεκριμένο τμήμα με εξαίρεση τα
οχ.εκ.αν.,ΑΜΕΑ, ταξί και τα οχήματα ιδιωτικών χώρων
στάθμευσης επί της οδ. Εστίας.
Το ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα,156-2020 στις 8 το βράδυ με 22 θέματα στην ημερήσια
και πάλι κεκλεισμένων των θυρών. Και εις άλλα με
υγεία προσοχή και σύνεση στην μεταβατική περίοδο
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι. Δόγκα, Δημοτική Σύμβουλος μείζονος παράταξης
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Δημοτική Συνεδρίαση στο Δήμο ΒΒΒ χωρίς ακροατήριο
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
ΒΒΒ συγκαλείται στην 7η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση με μία πλειάδα
θεμάτων, χωρίς ακροατήριο, τη
Δευτέρα 15η Ιουνίου και ώρα
20:00, για λήψη απόφασης στα 22
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
Κάποια από τα θέματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως
οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθίσεις και στις τρεις Κοινότητες
του Δήμου.
Επίσης ένα σημαντικό θέμα η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του πρ. κάμπινγκ Βούλας, η
δημοπράτησης 10 τ.μ. στο μόλο
μπροστά από το κατάστημα “ΕΝ
ΠΛΩ” , η παραχώρησης της απλής
χρήσης αιγιαλού – παραλίας στον
όρμο Μαλτσινιώτη
2. Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσω-

ρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για
την βελτίωση της κινητικότητας
πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε. Βάρης.
3. Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για
την βελτίωση της κινητικότητας
πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε. Βούλας.
4. Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για
την βελτίωση της κινητικότητας
πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης",
για
την
Δ.Ε.
Βουλιαγμένης.
5.Τροποποίηση της από 11.4.2017
σύμβασης παραχώρησης μετ´ανταλλάγματος μεταξύ του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και της ΕΤΑΔ
ΑΕ που αφορά στην έκταση του Κάμπινγκ Βούλας.
6.Κίνηση της διαδικασίας για την σύν-

ταξη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου
στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης σύμφωνα με τον
Ν.4447/16, άρθρο 7 παράγραφος 6,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Νόμο 4685/2020 άρθρο 99 παρ. 5α.
7.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού
Α’ τριμήνου 2020.
8. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Α. Παπαρηγόπουλου) κατ΄
άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.
9.Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης για την
παράταση υλοποίησης της πράξης με
τίτλο “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης”.
...
11. Λήψη απόφασης περί της σκοπιμότητας δημοπράτησης 10 τ.μ. στο
μόλο μπροστά από το κατάστημα “ΕΝ
ΠΛΩ” για την εκμίσθωση θαλασσίων
μέσων αναψυχής.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Και τέτοια διάβαση
2. Επαγγελματικός κωδικός - Γνωστός από την ηθοποιία Άλαν
3. Απώλεσαν την ηρεμία τους αυτές (καθ)
4. Πρόθεμα υποδιαίρεσης δεκαδικού συστήματος - Κατάστημα επίπλων μπάνιου της Θεσσαλονίκης
5. Συχνά χαρακτηρίζεται έτσι ο ΕΝΦΙΑ (αντίστρ)
6. .... εν τω πολλώ το εύ - Οικοδομικό τετράγωνο - Κομμένο σόι
7. Ζει πολλά χρόνια αυτό
8. Πολλά σκεύη της κουζίνας είναι τέτοια (γεν, χωρίς τελικό ν)
9. Ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων - Συνώνυμο με το Πάσχα
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αγκάθι στην καθαρεύουσα (αιτ)
2. Και την Αθηνά λέμε έτσι - Γράμματα από τη λέξη "υπάγουν"
3. Κατηγορία αριθμών (αιτ)
4. Εκπέμπεται σε ώρα ανάγκης - Λειψή "λάβα
5. Και τέτοιος φιλοσοφικός ...ισμός (αντιστρ) - Αξέχαστος
Πήτερ Ο'....
6. Εμπορευματικό stock συνήθως πλανόδιου
7. Η Κριστίν Λαγκάρντ τη διευθύνει - Σύμφωνα από το Ταίναρο
8. Για να περνούν με ασφάλεια οι πεζοί αυτές (γεν)
9 Πασίγνωστο άγαλμα του Μουσείου των Δελφών
H λύση βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.
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ιστός στις δεσμεύσεις του ο δήμαρχος ώρα 19:00, στο ανοικτό χώρο του Θεάτρου Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει απερίφραστα και με κατηγορηματικό τρόπο ότι διαφωνεί με τον προτεινόΚ. Αλλαγιάννης, καλεί τους πολίτες στη Σάρα.
μενο σχεδιασμό - επιλογή της ΕΥΔΑΠ και των
του Δήμου για να ενημερωθούν και να
όμορων Δήμων Σαρωνικού, Κρωπίας και Παιανίας , οι
συναποφασίσουν για τις παραπέρα ενέροποίοι δεν ενημέρωσαν, ούτε απευθύνθηκαν στο
γειες όσον αφορά την υποδοχή των λυμάΔήμο μας για συνεννόηση στα πλαίσια της καλής γειτονίας και της εξεύρεσης κοινά αποδεκτών λύσεων
των του Δήμου Σαρωνικού στο Κελ
που
απαιτεί η κοινωνία μας…» έχει ήδη αποσταλεί
Χαμολιάς στο Μαρκόπουλο, όπως γράφαμε
στους εμπλεκόμενους φορείς και έχει δημοσιευτεί
στο προηγούμενο φύλλο.

Π

στα ΜΜΕ.
Εμμένουμε ρητά και κατηγορηματικά στην θέση ότι
κάθε Δήμος οφείλει και πρέπει να φέρει ο ίδιος τα
βάρη της ανάπτυξής του και να διαχειρίζεται την αποχέτευση εντός των διοικητικών του ορίων, με όποιο
εύλογο συνεπακόλουθο πολιτικό κόστος.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ MEΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΛΑΪΚΉΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ
Αγαπητοί Συμπολίτες,
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Μαρκοπούλου αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα
το θέμα της μεταφοράς των ακαθάρτων του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού στο ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας, με τελικό αποδέκτη την θαλάσσια
περιοχή της Χαμολιάς. Μετά το πρόσφατο μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο, πιστή στη δέσμευσή της,
σας ενημερώνει ότι προγραμματίζει Λαϊκή Συνέλευση για το θέμα αυτό, την

Κυριακή 21/6 και

Δυνατότητα συμψηφισμού ΦΠΑ με
άλλους φόρους ή ρυθμίσεις οφειλών
Τα ποσά του ΦΠΑ τα οποία οι φορολογούμενοι μπορούν να
συμψηψίσουν με άλλους φόρους ή δόσεις ρυθμίσεων τους
επόμενους μήνες εμφανίστηκαν στον λογαριασμό τους στο
Taxisnet στην κατηγορία προσωποποιημένη πληροφόρηση. Τα
ποσά αυτά αφορούν το 25% του ΦΠΑ (Μαρτίου ή πρώτου τριμήνου 2020 για διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία αντίστοιχα) τον οποίο επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενοι εξόφλησαν εμπρόθεσμα έως τις 30

Απριλίου. Προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί ο συμψηφισμός είναι οι φορολογούμενοι να δηλώσουν μέσω
e-mail στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τη βούλησή τους.
ΑΔΑ:6ΣΦΠΩΞ9-ΑΩ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάση
τιμής(μεγαλύτερο ποσοστό % έκπτωσης ) του προϋπολογισμού και για τα
δυο έτη, για την προμήθεια “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
(CPV: 50110000-9 εκτιμώμενης αξίας
σύμβασης 274.193,54 € πλέον Φ.Π.Α.
65.806,44 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 339.999,98€.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος
αρ:
92646
την
12/06/2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών ορίζεται η 13/07/2020 και
ώρα 10:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι για
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό,
πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία προ
ΦΠΑ, δαπάνης των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
υπ΄αριθμ: 1/2020 μελέτης της Τ.Υ..
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε
όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, δια
της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και στο site του Δήμου
Παιανίας www.paiania.gov.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
μπορούν να απευθύνονται στο
Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Βασιλείου Δ. τηλ.: 213 20 30
721).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

Τηρώντας τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα για τον
κορωνοϊό, καλούμε όλους τους συμπολίτες να παρευρεθούν, ώστε να ενημερωθούν σφαιρικά και
υπεύθυνα πάνω σε ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο για την περιοχή θέμα. Παράλληλα θα αναφερθούν και όλες οι μέχρι τότε επαφές της Δημοτικής
Αρχής με τους αρμόδιους φορείς.
Στη Λαϊκή Συνέλευση θα κληθούν να παραστούν
Βουλευτές όλων των πολιτικών κομμάτων της Ανατολικής Αττικής, Περιφερειακοί Σύμβουλοι όλων των
παρατάξεων, Δήμαρχοι των Δήμων που εμπλέκονται
στο έργο, επίσημοι φορείς, τοπικοί σύλλογοι κ.α.
Η ομόφωνα ψηφισμένη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που αναφέρει μεταξύ άλλων πως «Το

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΑ στο έργο:
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
Το ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014 - 2020», υλοποιεί, ως Δικαιούχος,
την Πράξη με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο
του Φαρμάκου» και κωδικό ΟΠΣ 5002487. Βασικός
Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του
επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα
έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της
επαγγελματικής τους ικανότητας. Για περισσότερες
πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην Πράξη

Αύξηση μέγιστου αριθμού
μεταφερόμενων επιβατών
στα ΜΜΜ
Αυξάνεται από το 50% στο 65% ο μέγιστος αριθμός
των μεταφερόμενων επιβατών σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα ΚΤΕΛ, με ΚΥΑ που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Ιωάννης Κεφαλογιάννης.

Με βάση αυτή τη θέση θα κινηθούμε με κάθε τρόπο
(πολιτικό, τεχνικό, νομικό) ενωμένοι και μαζικά, για
την αποτροπή οποιασδήποτε περαιτέρω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του Δήμου μας.
Τονίζουμε ότι η Δημοτική Αρχή έχει πάντοτε γνώμονα το συμφέρον των Συμπολιτών μας και ενεργεί
με σύνεση και αποφασιστικότητα. Οι όποιες μικροπολιτικές αντιπολιτευτικές δηλώσεις που ως στόχο
έχουν την δημιουργία εντυπώσεων δεν ωφελούν τον
Δήμο και έχουν ήδη διαψευστεί οικτρά.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η απόφαση έχει ισχύ από τις 14 Ιουνίου και
αφορά τα λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ
ή ΚΤΕΛ ΑΕ, τα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, τα
λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, τα
μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως
επίσης και τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
Τη διαδικασία για να λάβουν φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής όσοι δικαιούνται την παράταση προθεσμιών
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα και δόσεων ρυθμίσεων και έχει ανασταλεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, ή και τυγχάνουν
του ευεργετήματος της έκπτωσης του 25%, δίνει με οδηγίες της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σε εγκύκλιο
προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι μπορούν εναλλακτικά:
- Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση dilosi.services.gov.gr,
- Να την αποστείλουν ταχυδρομικά συστημένη
- Να την υποβάλλουν ψηφιακά, μέσω e-mail στη ΔΟΥ
- Να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της αρμόδιας ΔΟΥ.

Η ΕΒΔΟΜΗ συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και
τοπικού τύπου του άρθρου 2 του
ν. 3548/2007 (Α’68)
για δημοσιεύσεις του Δημοσίου.
ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης
Α.Π.Ε./310/11/12/2019
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στα πεταχτά
Διαδικτυακός κόμβος μάθησης
διαχείρισης κρίσεων
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελήτηριο Αθηνών
κάνει γνωστό, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στο πλάισιο υποστήριξης δεκάδων χιλιάδων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (MME), οι οποίες βρίσκονται
αντιμέτωπες με την πρόκληση της πανδημίας του κορωνοϊού, δημιούργησε ένα διαδικτυακό κόμβο μάθησης διαχείρισης κρίσεων, ο οποίος σχεδιάστηκε
ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι
οποίες χρειάζονται, τώρα περισσότερο από ποτέ,
πρακτική βοήθεια στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων
του κορωνοϊού.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 28 Μαΐου 2020, ταυτόχρονα σε τριάντα οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιείται η EBRD και μπορείτε να επισκεφτείτε το
διαδικτυακό κόμβο μάθησης στο www.ebrdknowhowacademy.com και να παρακολουθήσετε την
πρώτη ενότητα σχετικά με τους Πελάτες και Προμηθευτές. Διατίθεται εξ ολοκλήρου δωρεάν προς όλους
και είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Αραβικά, Ρωσικά,
Ουκρανικά και Τουρκικά.
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»
Τηλ. – Fax: 2108991154

Α.Φ.Μ.: 090086358

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από
30/03/2020 και ειδικά το άρθρο 60 ( παράταση θητείας καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων και ενώσεων ) και σύμφωνα
με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 29/06/2020 και
ώρα 19:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Βούλας (κάτω
από την γέφυρα της Λ. Βουλιαγμένης) για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέως Γ.Σ, & Εφορευτικής επιτροπής.
2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας αθλητικής περιόδου.
4. Υποβολή και ανάγνωση έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.
5. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά
με την οικονομική διαχείριση της παρελθούσας χρήσης.
6. Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 2020 – 2021
7. Απόφαση διαγραφής ή όχι μέλους του συλλόγου
8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μελών για
εκπροσώπηση του συλλόγου στην ΕΦΟΕΠΑ και την ΕΠΣΑΝΑ
9. Εκλογή 11 τακτικών μελών και 3 αναπληρωματικών για το Δ.Σ.

10.Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τρίτη 30 /06/2020, την ίδια ώρα,
στον ίδιο χώρο με τα ίδια ως άνω θέματα.
Βούλα 17/05/2020
ΤΟ Δ.Σ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μόνο αν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για τη μη διασπορά του κορωναϊού COVID 19.
Διαφορετικά θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.
Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΒΟΥΛΑ 166 73ΤΗΛ.:210-8991154
E-MAIL:info@arisvoulas.gr

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει πέντε ενότητες οι
οποίες θα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα σταδιακά:
― Πελάτες και Προμηθευτές,
― Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης,
― Χρηματοδότηση της Επιχείρησής σας,
― Ανθρώπινο Δυναμικό: το βασικό περιουσιακό στοιχείο της Επιχείρησης σας
― Προκλήσεις Διοίκησης και Ηγεσίας.

«Μάθε πώς να… εν μέσω κρίσης»
Ο διαδικτυακός κόμβος μάθησης «Μάθε πώς να… εν
μέσω κρίσης» προσφέρει διαδραστική εκπαίδευση,
βίντεο από κλαδικούς εμπειρογνώμονες και ζωτικές
πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμους πόρους για
MME, πόροι οι οποίοι παρέχονται από κυβερνήσεις
και τοπικές τράπεζες και θα είναι συγκεκριμένοι για
κάθε χώρα.
Το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό της πλατφόρμας θα διευρύνεται και θα αναπτύσσεται συνεχώς
κατά τους επόμενους μήνες, με τις εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων ΕΥ και PwC να είναι ανάμεσα
στους οργανισμούς που θα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στο πρόγραμμα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νοσοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απασχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
στη Βάρη.
Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο
jobs@aktios.gr

H ΛΥΣΗ του σταυρολέξου,
από τη σελίδα 17

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών. Τηλ. 6949630593.
ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες
σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις.
Πληροφορίες κ. Γιώργο 6949095440, 6934555559
Eλληνίδα συνταξιούχος, ΖΗΤΑΕΙ κυρία ως εσωτερική, για βοήθεια - δεν υπάρχουν οικιακά ζώα- και
παρέχεται δικό της δωμάτιο.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6945414425, ή
2108952269. Περιοχή Βούλας.

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

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

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη
ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6987156655, 6907102078
ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ
μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτοχος
αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική
για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν
κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ μεταλλική δεξαμενή πετρελαίου μέγεθος 1Χ1Χ2 σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 210 8955.763 ώρες 13:00 έως 15:00
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα
Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου.
Πληροφορίες 6946019849.

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, ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση,
Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7 κιλ., ΤΕΝΤΕΣ
ΒΕΡΑΝΤΑΣ, ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING ( Περιφραγμενο / Φυλασομενο)

κος ΜΙΧΑΛΗΣ 698-144-25-44

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

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD
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

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

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

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.
ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

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

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

Επέκταση συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού και Γε. Επ. Στρατού

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

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

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

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

Μετά την επωφελή συνεργασία
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
με το Γενικό Επιτελείο Στρατού
(ΓΕΣ), από τον Μάιο του
2017, ανανεώθηκε σήμερα η εν λόγω συνεργασία.
Συγκεκριμένα, 9 Ιουνίου
2020, ο Πρόεδρος του
Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός μετέβη στη Διεύθυνση Υγειονομικού
του ΓΕΣ, όπου συναντήθηκε με τον Υπαρχηγό
του ΓΕΣ, Αντιστράτηγο
Ευάγγελο Λύκο και τον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΣ, υποστράτηγο Παναγιώτη Τάκο, για
την υπογραφή του νέου Μνημονίου Συνεργασίας.
Αντικείμενο του Μνημονίου είναι
η από κοινού συνεργασία για την
εκπαίδευση στελεχών του Στρατού Ξηράς στην ειδικότητα "Διασώστη"
και
η
παροχή
Υγειονομικής υποστήριξης στο

Στρατό Ξηράς, στο πλαίσιο δράσεων που σχετίζονται με τις προσφυγικές ροές στον Έβρο, τα

νησιά του Αιγαίου και την ηπειρωτική χώρα. Επίσης, κατά τη διάρκεια των Εθνικών Διακλαδικών
Ασκήσεων, καθίσταται δυνατή η
συμμετοχή, μετά από έγκαιρη
ενημέρωση και συντονισμό των
άμεσα εμπλεκομένων, προσωπικού και μέσων του Ε.Ε.Σ, στο
πλαίσιο της εξέτασης σεναρίων
για τη συνδρομή και επικουρία του

έργου της Στρατιωτικής Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ο
Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.
δήλωσε: "θέλουμε να
είμαστε δίπλα στον
στρατό, οποτεδήποτε
μας χρειαστεί και αυτό
πηγάζει από καρδιάς
και είναι αίσθημα και
καθήκον των εθελοντών, αλλά και του μόνιμου
προσωπικού.
Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συνάπτουμε
αυτή
την
επέκταση του Μνημονίου".
Από την πλευρά του, ο Υπαρχηγός του ΓΕΣ, Αντιστράτηγος
Ευάγγελος Λύκος, τόνισε τη σημαντικότητα αυτής της ημέρας,
διότι, όπως χαρακτηριστικά είπε:
"μία συνεργασία, η οποία ξεκίνησε
προ τριετίας, εδραιώνεται και προάγεται περαιτέρω".
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...για την υγειά μας
H ζάχαρη στη διατροφή σας
Με την παγκόσμια αύξηση και ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, η ζάχαρη πλέον αποτελεί ένα από τα πιο
άφθονα και φθηνά αγαθά στον πλανήτη. Η παγκόσμια κατανάλωση ζάχαρης το 2018-2019 ανήλθε σε 173,95
εκατομμύρια τόνους και έως το 20192020 προβλέπεται να αυξηθεί σε περίπου 176,45 εκατομμύρια τόνους.
Συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι κάθε
άτομο καταναλώνει κατά μέσο όρο 57
κιλά ζάχαρη το χρόνο, ενώ κανονικά η
πρόσληψη δεν θα έπρεπε να ξεπερνά
τα 25-38 γραμμάρια την ημέρα.
Τι κρύβεται όμως πίσω από την υπέρμετρη κατανάλωση ζάχαρης; Ποια ποσότητα θεωρείται ασφαλής και ποια όχι;
Υπάρχουν τρόποι να ελαχιστοποιήσουμε ή ακόμη να αφαιρέσουμε τη ζάχαρη από τη διατροφή μας;

νονται το γλυκό φαγητό σαν κάτι ευχάριστο.

Μείωση Μνήμης - Γνωστικής
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο μας Ικανότητας
όταν τρώμε γλυκά;
Συγκεκριμένα η αφθονία της φρουκτόΌταν καταναλώνουμε κάτι ευχάριστο
στη γεύση όπως τα γλυκά, παράγεται
ντοπαμίνη, ένας νευροδιαβιβαστής που
προκαλεί ευφορία και εγρήγορση. Όταν
αυτή υπερπαράγεται (αν για παράδειγμα καταναλώνουμε υπερβολικές
ποσότητες γλυκών) τότε ο οργανισμός
μας αποκτά ανοχή και θέλει να την παράγει όλο και περισσότερο για να μας
ευχαριστήσει. Αυτό λειτουργεί σαν
φαύλος κύκλος κι έτσι έχουμε την
ανάγκη να τρώμε όλο και περισσότερα
γλυκά τρόφιμα για να ικανοποιήσουμε
τον εγκέφαλό μας. Η ζάχαρη δηλαδή
λειτουργεί σαν ναρκωτικό και εθιζόμαστε σε αυτή.

Γιατί έχουμε την τάση να τρώμε
γλυκές τροφές;
Λόγοι για να μειώσετε τη ζάΈνα εύλογο ερώτημα είναι αυτό. Γιατί χαρη. Τι προβλήματα προκαλεί;

μας ελκύει τόσο πολύ η γλυκύτητα ενός
τροφίμου; Ο Ντάνιελ Λίμπερμαν, καθηγητής εξελικτικής βιολογίας του Χάρβαρντ
κάποτε είχε πει: “H ζάχαρη είναι μια
βαθιά αρχαία λαχτάρα”. Πράγματι, η λαχτάρα αυτή έχει βαθιά τις ρίζες της στα
προϊστορικά χρόνια. Από τη στιγμή που
οι πρόγονοί μας έπρεπε να επιβιώσουν
σε περιόδους με σπανιότητα τροφής αλλά και με αφθονία - και δεδομένου ότι
η γλυκόζη ήταν και είναι μια βασική πηγή
ενέργειας, η εξέλιξη δημιούργησε σαν
μηχανισμό επιβίωσης αφενός την αναζήτηση τροφής που παρέχει άμεσα ενέργεια – δηλαδή τη γλυκόζη – και αφετέρου
την τάση να αποθηκεύουμε λίπος ως
απόθεμα καυσίμων. Αυτός είναι και ο
λόγος που από μικρή ηλικία, έχουμε την
τάση να μας αρέσουν πιο πολύ οι γλυκές
τροφές. Η γλυκόζη είναι το καύσιμο που
χρησιμοποιεί ο εγκέφαλ;oς μας για να
παράγει έργο, οπότε ο οργανισμός μας
είναι προσαρμοσμένος έτσι ώστε να αναζητά τις γλυκές τροφές για να αποκτήσει
άμεσα ενέργεια. Οι γευστικοί κάλυκες
των περισσότερων ανθρώπων αντιλαμβά-

σης χρόνιας φλεγμονής στο σώμα.

Καθώς η κατανάλωση της ζάχαρης έχει
αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, φαίνεται να υπάρχει μια ξεκάθαρη σχέση ανάμεσα στη μεγάλη
κατανάλωση ζάχαρης και την παγκόσμια αύξηση νοσημάτων όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Όπως
αποδεικνύεται όμως κρύβονται κι άλλοι
πολλοί κίνδυνοι πίσω από την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης. Ποιοι είναι
αυτοί;

Γήρανση του Δέρματος
Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ζάχαρης, μειώνει την παραγωγή και την
ποιότητα κολλαγόνου και ελαστίνης
στο δέρμα, δύο πρωτεΐνες που βοηθούν
στην αναγέννηση των κυττάρων. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα τον πρόωρο σχηματισμό ρυτίδων, και μαύρων κύκλων.

Χρόνια Φλεγμονή
Η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να αποτελέσει παράγοντα εμφάνι-

ζης στη διατροφή έχει συσχετιστεί με
χαμηλότερη γνωστική απόδοση, προσοχή, ενώ παράλληλα παρατηρείται έκπτωση της γνωστικής, λεκτικής και
οπτικής μνήμης.

Πως καταλαβαίνουμε ότι έχουμε
εθιστεί στη ζάχαρη;
Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι που τους
αρέσουν τα γλυκά εθισμό στη ζάχαρη.
Σημεία που μπορούν να μας θορυβή-

σουν είναι όταν έχουμε την ανάγκη να
τρώμε γλυκά κάθε μέρα, εκλιπαρούμε
για γλυκό, χάνουμε τον έλεγχο και
τρώμε ασυναίσθητα και πολύ παραπάνω από ό,τι έχουμε υπολογίσει. Αν
τρώμε κάθε μέρα γλυκά, ο εγκέφαλος
μας μαθαίνει στη ζάχαρη και τη ζητάει
πιο συχνά!

Κρυφές πηγές ζάχαρης..
Με τον όρο “κρυφές πηγές ζάχαρης”,
φυσικά δεν αναφερόμαστε μόνο στη
ζάχαρη που περιέχεται στα γλυκά και
στα αναψυκτικά ή αυτή που προσθέτουμε στον καφέ μας, αλλά και στη ζάχαρη που περιέχεται σε αρκετά
τυποποιημένα τρόφιμα.
www.mednutrition.gr
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Γιάννης Αντετοκούνμπο:
«θέλουμε δικαιοσύνη και
αυτό θα κάνουμε»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έμεινε μόνο στην ξεκάθαρη δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Συμμετείχε σε
διαδήλωση στο Μιλγουόκι, ενώνοντας τη φωνή του
κατά του ρατσισμού, της καταστολής και της ωμής
αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, φορώντας μπλούζα που
έγραφε «I can’t breathe» («δεν μπορώ να αναπνεύσω»
– η φράση που επανέλαβε 16 φορές ο Φλόιντ όταν οι
αστυνομικοί πατούσαν πάνω του).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διαδήλωσε μαζί με τα
αδέρφια του, Θανάση και Αλέξανδρο, τη μητέρα τους
Βερόνικα, τη σύντροφό του Μαράια Ρίντλσπριγκερ
και το γιο τους, Λίαμ.
Στο πλευρό τους ήταν και αρκετοί παίκτες των Μπακς,
όπως οι Μπρουκ Λόπεζ, Φρανκ Μέισον, Στέρλινγκ
Μπράουν και Ντόντε Ντι Βιντσέντζο.
Νίκος Γεωργόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Σύσσωμη η οικογένεια του Τένις αμφισβητεί
το πρόγραμμα «ΧΙΛΩΝ»
Για αδικία από το σύστημα «Χίλων» και για διαμαρτυρία πολλών σωματείων κάνει λόγο η Ελληνική Φίλαθλη ομοσπονδία Αντισφαίρισης με αφορμή την
απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει τις αθλητικές
επιχορηγήσεις.
Σε ανακοίνωση αναφέρει, μεταξύ άλλων πως «το
Τένις αδικείται από το σύστημα “Χίλων”. Πολλά Σωματεία-Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α. τις τελευταίες τέσσερις
ημέρες διαμαρτύρονται για το αποτέλεσμα.
Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού που το επεξεργάστηκε και εισηγείται στον Υφυπουργό Αθλητισμού
κ. Λευτέρη Αυγενάκη και στον ΓΓΑ κ. Γιώργο Μαυρωτά θα πρέπει να δει τι φταίει και να μετρήσει καλύτερα το αποτέλεσμα της εφαρμογής του
προγράμματος “Χίλων”.»
Προσθέτει ότι «το μέγεθος με τον αριθμό ΣωματείωνΜελών, η δραστηριότητα με 725 διοργανώσεις κάθε
χρόνο, εκ των οποίων 70 διεθνείς όλων των κατηγο-

Ο Αθλητικός Οργανισμός του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
«Η ΑΡΤΕΜΙΣ» και η Ένωση
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σπάτων Αρτέμιδος
προκηρύσσουν το 7ο Σχολικό
Ατομικό Πρωτάθλημα Σκάκι.
Το πρωτάθλημα αφορά μαθητές και μαθήτριες των δημόσιων
Νηπιαγωγείων,
Δημοτικών, Γυμνασίων και
Λυκείων του Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος καθώς και μαθητές
που μένουν στο Δήμο.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 διαδικτυακά.
Το σκάκι είναι επιτραπέζιο
παιχνίδι και πνευματικό
άθλημα για δύο παίκτες. Το
σκάκι δεν είναι τυχερό. Το
παιχνίδι βασίζεται αποκλειστικά στην τακτική και στην
στρατηγική. Όμως οι δυνατότητες του παιχνιδιού είναι
τόσο μεγάλες και περίπλοκες
που είναι αδύνατο να συλλογιστεί κανείς όλα τα ενδεχόμενα και αυτό παρόλο που το
παιχνίδι ουσιαστικά καθορίζεται από 32 κομμάτια σε 64 τετράγωνα.
Οι
δυνατές
παρτίδες υπερβαίνουν μακράν σε πλήθος τα άτομα του
σύμπαντος.

ριών που μετρούν στη παγκόσμια κατάταξη, οι διακρίσεις με Στέφανο Τσιτσιπά, Μαρία Σάκκαρη, Μικαέλα

Λάκη, Φίλιππο Αστρεινίδη και άλλους νεότερους
αθλητές και η διακυβέρνηση της Ε.Φ.Ο.Α. δεν αμφισβητούνται» και θα ζητήσει συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.
Νίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Νέες αντιδράσεις από τις Ομοσπονδίες
Τη σύγκληση της ΕΟΕ ζητά
ο Γ. Βασιλακόπουλος.
Απάντηση της ΚΟΕ στον γγΑ
Νέο γύρο αντιδράσεων από τις Ομοσπονδίες προκάλεσαν οι
πρόσφατες τοποθετήσεις του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και του γγΑ Γιώργου Μαυρωτά, οι οποίοι υπεραμύνθηκαν των επιλογών της κυβέρνησης στο θέμα των
αθλητικών επιχορηγήσεων. Υπενθυμίζεται πως αυτές για μια
ακόμη χρονιά ήταν σημαντικά μειωμένες για το σύνολο των
Ομοσπονδιών, με την κυβέρνηση της ΝΔ να συνεχίζει την πολιτική μείωσής τους, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Γ. Βασιλακόπουλος: Στόχος ο ασφυκτικός έλεγχος
του αθλητισμού
Την άμεση δραστηριοποίηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μέσω έκτακτης συνεδρίασης της Ολομέλειας, ζήτησε με σχετικό έγγραφό του ο πρόεδρος της ΕΟΚ Γιώργος
Βασιλακόπουλος, με αφορμή τη νέα τοποθέτηση του Λ. Αυγενάκη. Ανάμεσα στα άλλα ο πρόεδρος της ΕΟΚ κάνει λόγο
για «ανεπίτρεπτες και πρωτοφανείς για το αθλητικό κίνημα
δηλώσεις του υφυπουργού Αθλητισμού (...) Αποδεικνύεται
ότι στόχος των νομοθετικών παρεμβάσεων είναι ο ασφυκτικός έλεγχος των αθλητικών ομοσπονδιών, των σωματείων
και γενικότερα της αθλητικής κοινωνίας». Εστιάζει δε στην
τελευταία παράγραφο της δήλωσης του υφυπουργού, την
οποία χαρακτηρίζει ενδεικτική των προθέσεών του, ζητώντας
την άμεση σύγκληση της ΕΟΕ για την αντιμετώπιση του θέματος. Στο επίμαχο κομμάτι ο υφυπουργός συνδέει το υπό
κατάθεση στη Βουλή νέο αθλητικό νομοσχέδιο με τις επίσης
επικείμενες εκλογές στις αθλητικές ομοσπονδίες.

ΚΟΕ: Αμφισβητεί τα στοιχεία του γγΑ
Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας με ανακοίνωσή της
απαντά στον Γιώργο Μαυρωτά σχετικά με τα όσα υποστήριξε
για την αξιοπιστία του προγράμματος «Χίλων» στην κατάρτιση των ποσών για τις επιχορηγήσεις στις ομοσπονδίες για
το 2020.
Η ΚΟΕ αμφισβητεί τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα
την περασμένη Πέμπτη ο γγΑ, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε
έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό τα πριμ αθλητών
και προπονητών. Απορρίπτει επίσης τον συμψηφισμό με τα
χρήματα από το πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης στα
σχολεία, τα οποία δεν καταβλήθηκαν στους προπονητές,
εξαιτίας της διακοπής του προγράμματος λόγω κορονοϊού.
Σημειωτέον, η ΚΟΕ έχει υποστεί μείωση 8% (ή 183.000 ευρώ)
σε σχέση με την περσινή επιχορήγηση.

ΕΟΦΑ: Βολές κατά του συστήματος «Χίλων»
Την αξιοπιστία του «Χίλων» αμφισβητεί και η Ομοσπονδία
Τένις (ΕΟΦΑ), η οποία με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για αδικία του αθλήματος και έντονες διαμαρτυρίες σωματείων του
χώρου. «Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, που το επεξεργάστηκε και εισηγείται στον υφυπουργό Αθλητισμού κ.
Λευτέρη Αυγενάκη και στον γγΑ κ. Γιώργο Μαυρωτά, θα πρέπει να δει τι φταίει και να μετρήσει καλύτερα το αποτέλεσμα
της εφαρμογής του προγράμματος "Χίλων"», αναφέρει μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία.

Οι απαντήσεις υφυπουργού και γγΑ
Σε απάντηση προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ Γ. Βασιλακόπουλο,
ο Λ. Αυγενάκης απορρίπτει τις κατηγορίες για έλεγχο του
αθλητισμού και επαναλαμβάνει τη θέση της κυβέρνησης ότι

με το «Μητρώο Αθλητικών Φορέων» «διασφαλίζεται η διαφάνεια στον αθλητισμό».
Απαντώντας εκ νέου, ο Γ. Βασιλακόπουλος έκανε λόγο για
«μείζον θέμα που επιχειρείται να δημιουργηθεί για το αθλητικό κίνημα», επαναλαμβάνοντας παλιότερη φράση πως «τη
δημοσιότητα πρέπει να την προκαλείς όσο την αντέχεις».
Με τη σειρά του ο Γ. Μαυρωτάς απάντησε στην ανακοίνωση
της ΚΟΕ, παραθέτοντας στοιχεία που αναλύουν την επιχορήγηση της Ομοσπονδίας.

SUPER LEAGUE 1 - ΠΛΕΪ ΟΦ
Αγκάλιασε τον τίτλο ο Ολυμπιακός
Με νίκη τίτλου για τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, που παράλληλα αυξάνει το ενδιαφέρον για τη μάχη της 2ης θέσης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, άνοιξε η αυλαία των πλέι οφ της
Super League 1 (θέσεις 1 - 6 της βαθμολογίας).
Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός με την αποφασιστική νίκη 1-0 επί
του ΠΑΟΚ στην Τούμπα ανέβασε στους 17 τους βαθμούς της
διαφοράς στην κορυφή και έφτασε ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου για 45η φορά στην ιστορία του. Οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίστηκαν η καλύτερα προετοιμασμένη από
τις δύο ομάδες για επιστροφή στη δράση μετά την τρίμηνη
διακοπή και πήραν τη νίκη χάρη στο γκολ του Ελ Αραμπί
(23').
Στο ΟΑΚΑ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στο 1-1, με τους
γηπεδούχους να πιάνουν τον ΠΑΟΚ στη 2η θέση και τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Οι «πράσινοι», παρά τα πολλά εξωαγωνιστικά προβλήματα, ήταν
καλύτεροι στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα και προηγήθηκαν με τον Μακέντα (65'). Η «Ενωση», αρκετά συντηρητική
μέχρι εκείνο το σημείο, στη συνέχεια πίεσε - ανεβασμένη
επιθετικά χάρη και στην είσοδο του Ολιβέιρα - και ισοφάρισε
με τον Λιβάγια (75').
Προβάδισμα για την κατάκτηση της 5ης θέσης πήρε ο Αρης
μετά τη νίκη του επί του ΟΦΗ με 3-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι Ηρακλειώτες προηγήθηκαν με τον Σακόρ (21'), οι
«κιτρινόμαυροι» όμως έκαναν την ανατροπή με τους Γκάμα
(42', 73') και Κορχούτ (80').
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 69, ΠΑΟΚ 52, ΑΕΚ 52, ΠΑΟ 45,
Αρης 37, ΟΦΗ 34.
Ο ΠΑΟΚ είναι τιμωρημένος με -7 βαθμούς.

Πλέι άουτ: Ανάσα για τον Πανιώνιο
Με νίκη - ανάσα στη μάχη του για την παραμονή ξεκίνησε τα
πλέι άουτ ο ουραγός Πανιώνιος, επικρατώντας 1-0 του
Βόλου στη Νέα Σμύρνη. Σε δύσκολη θέση παραμένει ο Παναιτωλικός, που ηττήθηκε 2-0 στη Λαμία. Νίκη με ανατροπή
πήρε ο Αστέρας στην Τρίπολη, 2-1 επί της ΑΕΛ. Αναβλήθηκε
το Ξάνθη - Ατρόμητος λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στην
περιοχή της Ξάνθης.
Η βαθμολογία: Ατρόμητος 32, Λαμία 30, ΑΕΛ 30, Βόλος 27,
Ξάνθη 18, Παναιτωλικός 17, Πανιώνιος 14.
Η Ξάνθη είναι τιμωρημένη με -12 βαθμούς.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Εξελίξεις στον ΠΑΟ
Στο δρόμο σημαντικών εξελίξεων μπαίνει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός,
μετά την ανακοίνωση από τον μεγαλομέτοχό της Δ. Γιαννακόπουλο, σε χτεσινή συνέντευξη Τύπου, ότι αποχωρεί και προτίθεται να πουλήσει την ΚΑΕ για 25 εκατ. ευρώ. Μέχρι να βρεθεί
αγοραστής, διευκρίνισε, την ομάδα θα «τρέξουν» διοικητικά οι
Μάνος Παπαδόπουλος και Τάκης Τριαντόπουλος.
Αλλα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε ο Δ. Γιαννακόπουλος
ήταν το γηπεδικό της ΠΑΕ με την περίπτωση του Βοτανικού,
η κατάσταση στον Ερασιτέχνη και οι τεταμένες σχέσεις με
την Ευρωλίγκα. Σε σχέση δε με το τελευταίο, τάχθηκε υπέρ

της «μετακόμισης» της ομάδας μπάσκετ στο Champions
League της FIBA.
Την ίδια στιγμή, τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση
της μεταγραφής του Νικ Καλάθη στην Μπαρτσελόνα.

ΣΕΓΑΣ

Ψήφισμα για σύγκληση
της Ολομέλειας της ΕΟΕ
Σε ψήφισμα, με το οποίο ζητάει από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρο Καπράλο, την άμεση
σύγκληση της Ολομέλειας προχώρησε το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ με
αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στον Αθλητισμό. Σημειώνεται πως κάτι αντίστοιχο έχει ζητήσει με προσωπική επιστολή ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης,
Γιώργος Βασιλακόπουλος.
Στο ψήφισμα η Ομοσπονδία Στίβου αναφέρεται στις νέες
μειώσεις στις αθλητικές επιχορηγήσεις ενώ κάνει λόγο για
πρόθεση του υφυπουργού Αθλητισμού για παρέμβαση στην
εκλογική διαδικασία των Ομοσπονδιών μέσω επικείμενων
νομοθετικών παρεμβάσεων. Ο ΣΕΓΑΣ καλεί τον πρόεδρο
της ΕΟΕ να συγκληθεί η Ολομέλεια της Επιτροπής με κύρια
θέματα τα μέτρα στήριξης του Αθλητισμού και την υπεράσπιση του αυτοδιοίκητου των αθλητικών φορέων.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Επιστολή αποχώρησης
από τον Παναθηναϊκό
Την απόφασή του να αποχωρήσει από τη διοργάνωση της
Ευρωλίγκας επισημοποίησε ο Παναθηναϊκός, με σχετική
επιστολή της ΚΑΕ προς τον ισχυρό άνδρα της πρώτης,
Τζόρντι Μπερτομέου. Η ελληνική ομάδα ζητά να λυθεί το
10ετές συμβόλαιο συνεργασίας των δύο πλευρών και να καταθέσει στη Λίγκα τις μετοχές που έχει στον οργανισμό. Ας
σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στην 20ετή ιστορία
της διοργάνωσης που μια ομάδα δηλώνει επίσημα την πρόθεση αποχώρησής της από αυτή.
Θυμίζουμε πως παρότι ο Παναθηναϊκός περιλαμβάνεται στις
11 ομάδες της διοργάνωσης με εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μόνιμη σχεδόν κόντρα
με τη διοίκησή της και προσωπικά με τον Μπερτομέου. Ο ίδιος
ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δ. Γιαννακόποπουλος, είχε απειλήσει πολλές φορές με αποχώρηση, ενώ και προ ημερών, στη
συνέντευξη Τύπου όπου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ΚΑΕ, τάχθηκε υπέρ της «μετακόμισης» της
ομάδας στο Champions League της FIBA.

ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
Στις «Συμπληγάδες» οικονομικών
ανταγωνισμών το γήπεδο του ΠΑΟ
Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του γηπέδου
του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ
του ΚΚΕ και επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» δήμου
Αθήνας, με δήλωσή του επισημαίνει πως για μια ακόμη
φορά το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται στις «Συμπληγάδες» των επιχειρηματικών και οικονομικών ανταγωνισμών.
Καλεί δε τη δημοτική αρχή να ενημερώσει άμεσα για τις
ενέργειες και τις συμφωνίες της μέχρι τώρα.
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Φωτιά στα όρια του ΠΙΚΠΑ Βούλας έφερε συναγερμό
Πέμπτη 11 Ιουνίου πρωί, μία δυσάρεστη οσμή
κάλυψε την περιοχή του παραλιακού μετώπου
της Κάτω Βούλας, στα όρια του ΠΙΚΠΑ.
Καπνοί ανέβαιναν από το παραλιακό μέτωπο.
Αρχικα σκεφθήκαμε ότι καίγεται η Α΄πλαζ Βούλας, στη συνέχεια ο νους μας πήγε στο πρ. κάμπινγκ, αλλά τελικά ήταν στα πρανή κοντά στην
παραλία του ΠΙΚΠΑ.
12 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούσαν και η
φωτιά έσβησε γρήγορα.
Ερωτηματικά εγείρονται πάντως για τα αίτια της
φωτιάς, σε μια τέτοια ώρα.
Και βέβαια όλη η περιοχή είναι γεμάτη ξερά
χόρτα...
Μην ξεχνάμε ότι η νησίδα του ΠΙΚΠΑ είναι ένα
“φιλέτο” για τα ιδιωτικά αδηφάγα συμφέροντα
και όλα μπορούν να παίζουν στο μυαλό μας.
Αλλωστε έχουμε παραδείγματα, όπως το Πανόραμα Βούλας, που αφού κάηκε οικοδομήθηκε
πλήρως.
Aς έχουμε το νου μας.
Αννα Μπουζιάνη

ΦΩΤΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

