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Παγκόσμια Ημέρα
Μουσικής!
Αφιέρωμα:
Μαρία Κάλλας

Toν ἥττω λόγον
κρείττω ποιεῖν

Αποχαιρετίστε την παραλία της Βούλας

Ή την νύκτα, ημέρα!
Και τα μαύρα, άσπρα!

Τροποποίηση των συμβάσεων
Α’ πλαζ και κάμπινγκ Βούλας
από το Δήμο ΒΒΒ,
μέχρι το 2052!!

Και να σκεφθεί κανείς ότι την σοφιστίαν δεν
εσπούδασε, αλλά μάλλον διακατέχει έμφυτον!...
Λέω στον πρόλογο του «Ηγεμόνα» του Μακιαβέλλι που έχω εκδόσει: «...ο “Ηγεμόνας” αποτελεί
έναν χρήσιμο οδηγό για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν ή να κατακτήσουν κάποιαν ηγεμονία
(...) αλλά θεωρώ απαραίτητη
μια διευκρίνιση: Όλες οι “συνταγές” θέλουν προσαρμογή
στον τόπο, στο χρόνο, στις περιστάσεις, στους ανθρώπους»!
Αυτή την τελευταία επισήμανση – προτροπή ορισμένοι
δεν την έλαβαν υπόψη τους κι
γράφει ο
εφαρμόζουν στην εποχή μας
ΚΩΣΤΑΣ
μεθόδους της εποχής του αδίΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ
στακτου αμοραλιστή Αγαθοκλή
του Τσιτσιλιάνου (Σικελού) ή του Ολιβερότου από
το Φέρμο, της εποχής του Καίσαρα Βοργία
(1.501)1!...
Και δεν ομιλώ “γενικά και αόριστα”. Ομιλώ μεν γενικά, αλλά την αφορμή μού την έδωσε και πάλι
«προχθές», συγκεκριμένος καλός μαθητής των
κακών παραδειγμάτων του «Ηγεμόνα», ο Δήμαρχος της ...τρίπολης των Β!
Εν ολίγοις, λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο της
15.6.20, του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ο Δήμαρχος, με μιαν ιδιαίτερη ομολογουμένως δεξιοτεχνία, συνεπικουρούντων και ειδικών
επίλεκτων συνεργατών του, κατάφερε(;) να παρουσιάσει ως «μεγάλη του επιτυχία»(!) την ολέθρια θεσμική ανατροπή προαιώνιων παραδοχών
ως φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου, με την
παράδοσή τους, για 20 ακόμη χρόνια στα βουλημικά ιδιωτικά συμφέροντα, θυσία στην ακόρεστη
«θεά της αγοράς»!!!
Kαι εξηγούμαι, ομιλών όχι μόνον ως αρθρογράΣυνέχεια στη σελ. 2
φος – σχολιαστής,

Δημιουργία Διαδημοτικής Μονάδας
Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων
στην Ανατολική Αττική;
Σελίδα 3

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κάλεσμα για το ΚΕΛ
σελίδα 7

11 προσκλήσεις από
τον Θεοδωρικάκο
για ανάπτυξη
σελίδα 12

Μεγάλες προσφορές
για τα αδέσποτα

“H στρατιωτική ισχύς
των κρατών”

σελίδα 16

σελίδα 14

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

Τον ἥττω λόγον
κρείττω ποιεῖν
Συνέχεια από τη σελ. 1

αλλά και ως αυτοδιοικητικός πρώην Αντιδήμαρχος
της Βούλας (ο πρώτος), με αρμοδιότητα εκπροσώπησης του Δήμου και δημοτικού Συμβούλου, Προέδρου της Νομικής Επιτροπής, που χειρίστηκα
μεταξύ άλλων και το υπό συζήτηση θέμα της εκτάσεως του παράλιου πρώην Κάμπινγκ Βούλας, στο
Α’ αλίπεδο, εφαπτόμενο του ΠΙΚΠΑ.
Η έκταση αυτή εζητήθηκε τον πρώτο επί δημαρχίας
Αντώνη Φαμέλη, από τον ΕΟΤ, για τους ...special
Olympics και για πέντε χρόνια.
Εγώ αρνήθηκα· ο Φαμέλης απεδέχθη, καλοπίστως
πεισθείς περί των... αγαθών προθέσεων του ΕΟΤ

Διαβάστε ακόμη
“A la carte” από το δήμαρχο του
Δήμου ΒΒΒ
Σελ. 7
Ο Καστοριάδης και “η πολιτική ασημαντότητα” της εποχής μας
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Σελ. 8

Σύγχρονες μορφές εργασίας
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σελ. 9

Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα
ανεμογεννήτριες
Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Το ΕΛΚΕΘΕ ελέγχει τα νερά κολύμβησης στην Ανατ. Αττική
Σελ. 12
Σγουρός: Ο μεγάλος περίπατος της
Αθήνας, ξενικάει ανάποδα Σελ. 16
“Στα Δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
Σελ. 17
ΒΒΒ, με τη Ζανέτ Δόγκα
Στο κύλισμα της ...μπάλας Σελ. 23

και της πολιτικής του ηγεσίας. Η συνήθης τακτική
των εκπροσώπων του δημοσίου – δηλαδή της δημόσιας εξουσίας και των ιδιωτικών συμφερόντων,
χάριν προφανώς, ιδιοτελών σκοπών. Η πολιτική του
αείμνηστου Κώστα Βουτσά... «βρε, χώνω εγώ την
κεφάλα μου».
Έτσι, επί επόμενης δημαρχίας, τα 5 χρόνια έγιναν
20 ή 30, αν θυμάμαι καλά - γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μακριά από το αρχείο μου – και ξεκίνησαν
τότε αγώνες μεγάλοι, όλου του παραλιακού μετώπου, μετά την ίδρυση και της Εταιρείας Τουριστικών Ακινήτων (ΕΤΑ Α.Ε.), όπου ο ...εκσυγχρονιστής
Σημίτης την εισήγαγε με νόμο στη Χρηματιστήριο.
Νόμο που είχε καταψηφίσει και η Ν.Δ. – πλην
Κώστα Μητσοτάκη – και που είχε αδρανοποιήσει η
κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή.
Μεγάλο αρωγό στις προσπάθειές μου εκείνες είχα
τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατίας
Μιχ. Δεκλερή και στην αρθρογραφία του στην
ΕΒΔΟΜΗ και στις γνωμοδοτήσεις του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος (που παρεπιπτόντως ειρωνεύθηκε προχθές ο δήμαρχος!), και στην μεγάλη λαϊκή
κινητοποίηση που ακολούθησε, παρουσία δεκάδων

Δημοτολογικές και
ληξιαρχικές πράξεις
με ένα κλικ στους Δήμους
Από 10 Ιουνίου 2020 παρέχεται σταδιακά από το
Υπουργείο Εσωτερικών η δυνατότητα online έκδοσης δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων.
Κάθε πολίτης μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να έχει
στον υπολογιστή του πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, γεννήσεως ή ιθαγένειας μέσω της
ηλεκτρονικής πύλης https://reg.services.gov.gr/ με
τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet.

βουλευτών όλου του πολιτικού φάσματος, με αποτέλεσμα την οριακή υπερψήφιση του Νόμου Σημίτη
και τη γενική παραδοχή ή και επικαιροποίηση του
αξιώματος του Ρωμαϊκού – Βυζαντινού Δικαίου,
πως οι παραλίες είναι res nulus, res omnium
(πράγμα κανενός, πράγμα όλων) κοινόκτητο και
κοινόχρηστο και επομένως, εκτός συναλλαγής! Μη
εμπορεύσιμο.
Ο δήμαρχος λοιπόν τώρα, των ΒΒΒ κομπορημονών,
με επίμονο αίτημά του που εξέπληξε ακόμη και την
ΕΤΑΔ (Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων Δημοσίου)
κατάφερε(!) και παρατείνει για άλλα 20 χρόνια την
εκχώρηση της παραλίας και μάλιστα με πλήρη κάλυψη, στα ιδιωτικά συμφέροντα, χάριν της «ανάπτυξης» κι επειδή θα εισπράττει 100 χιλιάρικα
παραπάνω, από τα οποία βέβαια τα μισά θα δίνει
στην ΕΤΑΔ.
Θαυμάστε τον(!) που κατάφερε να ρίξει τους προβολείς του ενδιαφέροντος του Συμβουλίου, όχι
στην καρδιά του θέματος, στο ότι οι παραλίες, η
θάλασσα, ο αέρας, ο ήλιος, το νερό είναι αναφαίρετα κοινά αγαθά, αναγνωριζόμενα από το «φυσικό δίκαιο», αλλά και τον «θεϊκό νόμο (Αγιος
Αυγουστίνος), αλλά σε κάποιες χιλιάδες ευρώπουλα που θα μας «ευγνωμονούν» τα παιδιά μας,
όταν εμείς... (ακολουθεί black χιούμορ του Δημάρχου της ...αξιοποίησης και των ιδιαίτερων επιχειρηματικών επιδιώξεων της ...ανάπτυξης!
Κουβέντες του δήθεν!
«Δήθεν» που εκθέτουν πρόσωπα, θεσμούς, αξίες.
Δήθεν, που εκθέτουν και τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Δημοκρατία.
Και τους πολιτικούς και τους πολίτες.
«Δήθεν» που εκκολάπτουν εκτροπές.
――――――――
1. Ν. Μακιαβέλλι: ¨Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ», εκδ. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, 2017, κεφ.
8, σελ. 165 κ.ε.

Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στη
Γαϊδουρόμαντρα από το Δήμο Λαυρεωτικής
Ο Δήμος Λαυρεωτικής προασπίζει τη δημοτική περιουσία από
αυθαίρετους καταπατητές. Σήμερα το πρωί (19.6.20) συνεργεία
του Δήμου κατεδάφισαν παράγκες που είχαν κατασκευαστεί
στην περιοχή Γαϊδουρόμαντρα
του Λαυρίου.

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

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς
δήλωσε: «Η διαφύλαξη της δημοτικής περιουσίας αποτελεί χρέος
μας. Κινούμαστε άμεσα και μέσα
στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος
σχετικά με τις οικοδομικές και
περιβαλλοντικές
παραβάσεις

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€

ώστε να προστατεύεται και διαφυλάσσεται ο δημοτικός χώρος
συμβάλλοντας στη διατήρηση
της ασφάλειας και της προστασίας του Δήμου μας.»
Θα επιβληθούν άμεσα τα ανάλογα πρόστιμα.

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
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Δημιουργία Διαδημοτικής Μονάδας Επεξεργασίας
Βιοαποβλήτων στην Ανατ. Αττική;
Συνάντηση Περιφερειάρχη με τέσσερις δημάρχους
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης συναντήθηκε με τους Δημάρχους τεσσάρων Δήμων της
Ανατ. Αττικής προκειμένου να εξευρεθεί χώρος για
δημιουργία διαδημοτικής Μονάδας Επεξεργασίας
Βιοαποβλήτων. Συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Ραφήνας
Πικερμίου, Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου και Παιανίας.
Ο Περιφερειάρχης προσπαθεί να επισπεύσει τις διαδικασίες και κρίνει αναγκαίο το έργο για την Ανατ. Αττική προκειμένου να μειωθούν τα απορρίμματα και να
μειωθεί παράλληλα και το κόστος, από 50 ευρώ που
είναι σήμερα στα 30 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων.
Στη συνάντηση συμμετείχε ο Αντιπερι φερειάρχης Οικονομικών Ν. Πέππας, ο επιστημονικός συνεργάτης
του Περιφερειάρχη σε θέματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Α. Μαυρόπουλος, το στέλεχος του ΕΔΣΝΑ Γ.
Χουντής, οι δήμαρχοι Μαρκοπούλου Κ. Αλαγιάννης,
Παιανίας Ι. Μάδης, Σπάτων-Αρτέμιδας Δ. Μάρκου και
Ραφήνας-Πικερμίου Ευαγ. Μπουρνούς και στελέχη
των Δήμων, όπου όλοι συμφώνησαν να ξεκινήσει
άμεσα η διαδικασία υλοποίησης του έργου με την
αξιολόγηση όλων των προτάσεων χωροθέτησης της

ΜΕΒΑ.
Όπvς είπε ο Γ. Πατούλης, η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των αποβλήτων να γίνεται αποκεντρωμένα, σε τοπικό επίπεδο και μέσα από ένα δίκτυο
διαδημοτικών συνεργασιών.

«Στόχος μας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών και
η δημιουργία μιας υποδειγματικής πρότυπης μονάδα
Επεξεργασίας», κατέληξε ο Γ. Πατούλης.
Στη συζήτηση πάντως, δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένος χώρος και δεν “άνοιξε τα χαρτιά του” ο Περιφε-

Σε Ευρωπαϊκή πορεία με το πρόγραμμα Erasmus+
το 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας
Το 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας συνεχίζοντας τις ευρωπαϊκές δράσεις του συμμετέχει σε νέα στρατηγική σύμπραξη
μεταξύ σχολείων με στόχο την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων ΚΑ229 το 1ο
Νηπιαγωγείο Βούλας υλοποιεί καινοτόμες δράσεις στο σχέδιο εργασίας
«Active Start in Kindergarten» και συνεργάζεται ως εκπρόσωπος της Ελλάδας με σχολεία Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης από άλλες έξι χώρες, Λιθουανία, Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία,
Βουλγαρία και Πορτογαλία.
Ο τελικός στόχος του συγκεκριμένου
προγράμματος που έχει διάρκεια μέχρι
το 2021 είναι η έκδοση ενός κοινού βιβλίου, διασκεδαστικού για τα παιδιά και
χρήσιμου για τους δασκάλους, που θα

περιέχει ξεχωριστές καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας. Έτσι οργανώνονται

από όλα τα σχολεία της σύμπραξης πολυποίκιλες εκπαιδευτικές δραστηριότη-

τες, με σκοπό την αναζήτηση σύγχρονων πρακτικών που θα αγγίζουν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των
μαθητών, και θα βοηθούν τα νήπια να
αναπτύξουν γνωστικές, καλλιτεχνικές,
κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες χρήσιμες για την μετέπειτα ζωή
τους.
Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου Βούλας,
αλλά και οι οικογένειες τους συμφωνούν ότι η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
προγράμματα είναι μια συναρπαστική
εμπειρία που διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντές τους. Η ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και καλών πρακτικών,
που εφαρμόζονται ανά την Ευρώπη,
δίνει νέα πνοή στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα
στην προσχολική αγωγή, που αποτελεί
τη βάση της εκπαίδευσης, είναι σημαντικό τα νήπια να βιώνουν τέτοιες δράσεις με ευρωπαϊκό αποτύπωμα, που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας. Άλλωστε οι
σημερινοί μικροί μαθητές θα είναι αύριο
οι ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες, που θα
έχουν μάθει να συμβιώνουν αρμονικά
και να συνεργάζονται.
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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.
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
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.

ΕΒΔΟΜΗ

Online Συναυλίες από όλη την Ευρώπη
Σε συνεργασία με την ECHO
Μια συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με το European Concert
Hall
Organisation
(ECHO).
Μένουμε σπίτι!
Σε όλη την Ευρώπη, όπως και στην
Ελλάδα, οι αίθουσες συναυλιών παραμένουν προσωρινά κλειστές, παίρνοντας
μέρος
στη
συνολική
προσπάθεια για την αποφυγή της
εξάπλωσης του ιού Covid-19.
Η Μουσική και η Τέχνη όμως είναι
πάντα παρούσες, περισσότερο σήμερα, στους δύσκολους αυτούς καιρούς, είτε μέσα από τα συγκινητικά
τραγούδια των Ιταλών στα μπαλκόνια ή μέσα από τις online ερμηνείες
πολλών καλλιτεχνών από το σπίτι,
που φέρνουν τη χαρά της μουσικής
σε όλους όσους την έχουμε ανάγκη.
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής,
συμμετέχει στη συντονισμένη προσπάθεια να σας προσφέρουμε υπέροχη μουσική από τις μεγαλύτερες
συναυλιακές αίθουσες της Ευρώπης
στην ασφάλεια και τη θαλπωρή του
σπιτιού σας.
Σας προσκαλούμε να ταξιδέψετε ψηφιακά σε μερικούς από τους πιο ιστορικούς συναυλιακούς χώρους σε
διάφορες πόλεις της Ευρώπης, μέσα

από μια σειρά καταπληκτικές συναυλίες που θα προβάλλονται μέσω facebook κάθε βράδυ στις 21:00.
Δεν έχετε παρά να χαλαρώσετε και
να απολαύσετε!

Το πρόγραμμα από 22/6 έως 25/6:
Δευτέρα 22 Ιουνίου, 21:00
Elbphilharmonie – Αίθουσα Φιλαρμονικής του Αμβούργου
Σ. Ραχμάνινοφ: Συμφωνία αρ. 2 σε μι
ελάσσονα, έργο 27
Ε. Γκρηγκ: Πρώτη ορχηστρική
σουίτα από τον «Πέερ Γκυντ», έργο
46:
Ο χορός της Ανίτρας & Στο παλάτι
του Βασιλιά του Βουνού, Φιλαρμονική
Ορχήστρα του Όσλο
Βασίλι Πετρένκο, μουσική διεύθυνση

Τρίτη
23
Ιουνίου,
21:00
Μέγαρο
Μουσικής
Αθηνών
Γ. Χάυντν Τρίο: «Gypsy» για πιάνο,
βιολί και τσέλο σε σολ μείζονα, αρ.
39, Hob. XV/25
Ν. Σκαλκώτας: 8 Παραλλαγές πάνω
σε ένα ελληνικό θέμα για πιάνο, βιολί
και
τσέλο
Φ. Σούμπερτ: Τρίο για πιάνο, βιολί
και τσέλο αρ. 2 σε μι ύφεση μείζονα,
έργο 100, D. 929 Trio el Greco
Φαίδων
Μηλιάδης,
βιολί
Αλέξης Καραϊσκάκης-Νάστος, βιολοντσέλο
Θοδωρής
Ιωσηφίδης,
πιάνο
Πέμπτη
25
Ιουνίου,
21:00
Αίθουσα της Φιλαρμονικής της Κολωνίας
Ρ. Βάγκνερ Πένθιμο εμβατήριο από
Το
λυκόφως
των
θεών
Ντ. Σοστακόβιτς Συμφωνία αρ. 5 σε
ρε ελάσσονα, έργο 47
Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μονάχου
Βαλέρι Γκέργκιεφ, μουσική διεύθυνση
Εις το επανιδείν στις Αίθουσες του
Μεγάρου!

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΕΤΟΣ
"Europium"
Το 2015, οι RootlessRoot κατασκεύασαν μια σχεδία
και χόρεψαν για το άγνωστο μέλλον της Ευρώπης
στο Europium, την παραγωγή της Στέγης που παρουσιάστηκε σε διεθνή φεστιβάλ και οργανισμούς.
H παράσταση χορού, πιο επίκαιρη από ποτέ, επιστρέφει στις 24 Ιουνίου στο YouTube του Ιδρύματος
Ωνάση.
Το χορευτικό δίδυμο της Λίντα Καπετανέα και του
Γιόζεφ Φρούτσεκ μιλούν για τη νέα του παραγωγή,
με τίτλο "Europium": «Πριν από δύο χρόνια, όταν αρχίσαμε την προετοιμασία αυτής της παράστασης, ψάξαμε πολύ την ιστορία και τη μυθολογία που
σχετίζονται με το όνομα της Ευρώπης. Πιστεύοντας
ότι μια λέξη σχετίζεται άμεσα με την πραγματικότητα
που περιγράφει, υποθέσαμε ότι οι σημασιολογικές
και ετυμολογικές μελέτες για τη λέξη «Ευρώπη» θα
μπορούσαν να μας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες

για τους θεμέλιους ευρωπαϊκούς μύθους και την ευρωπαϊκή ταυτότητα και, ταυτόχρονα, θα μπορούσαν
να θέσουν το ερώτημα σχετικά με το όραμα της ευρωπαϊκής κοινότητας και τη σημασία του για τη γενιά
μας.
Αργότερα, περίπου πριν από ένα χρόνο, ανακαλύψαμε τον τίτλο της παράστασης, "Europium", το
οποίο είναι το χημικό στοιχείο ευρώπιο (EU63) που
πήρε το όνομά του από την Ευρώπη. Ένα στοιχείο
χωρίς κανένα σημαντικό βιολογικό ρόλο. Ένα στοιχείο ασταθές που μεταβάλλεται εύκολα και το φαινόμενο της ανταλλαγής ιόντων του ονομάζεται
«ανωμαλία αρνητικού ευρωπίου».
Όμως, όσο ενδιαφέρουσες ή συμβολικές κι αν είναι
οι πληροφορίες για το όνομα της Ευρώπης ή τις παράγωγες λέξεις της, κυρίως σε σχέση με το σήμερα,
εμείς θέλουμε να είμαστε πρακτικοί και να εργαζόμαστε με απλά και απτά υλικά.

ΕΒΔΟΜΗ
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Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής με Μαρία Κάλλας
Στο Μετρό της Αθήνας
Η Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της και με

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, παρουσιάζει την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020 ένα πρωτότυπο
μουσικό δρώμενο που θα μεταδοθεί σε όλους τους
σταθμούς του μετρό των Γραμμών 2 & 3 αφιερωμένο
στην κορυφαία Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας.
Μέσω της ενέργειας «Το μετρό πλημμυρίζει με μουσική – Αφιέρωμα στην Μαρία Κάλλας», οι επιβάτες
των γραμμών 2 & 3 του μετρό θα έχουν την ευκαιρία
για πέντε ολόκληρες ώρες να απολαύσουν κατά τη
διάρκεια των διαδρομών τους έργα της εμβληματικής Ελληνίδας καλλιτέχνιδας.
Το μουσικό αυτό ταξίδι θα ξεκινήσει στις 10:00 το
πρωί, θα διαρκέσει έως τις 15:00 το μεσημέρι και θα
έχει «όχημα» τα ηχεία των σταθμών του μετρό.

21 ΙΟΥΝΙΟΥ:
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
Με τον Λάμπρο Λιάβα

«Πέντε μουσικές παρέες για την
Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής!»
Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00 στην
ΕΡΤ1, ο Λάμπρος Λιάβας και το «Αλάτι της Γης» τιμούν την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, προσκαλώντας
ομάδες που αποτελούνται από ταλαντούχους νέους
μουσικούς. Πρόκειται για μικρά μουσικά σχήματα (κυρίως τρίο), που με πολλή αγάπη και γνώση εμπνέονται, ερευνούν και προβάλλουν στο σήμερα διάφορες
πτυχές από τη μουσική μας παράδοση: δημοτική, ρεμπέτικη, λαϊκή, ακόμη και καντάδες!

#snfccAtHome: music
Ανοιξαν οι πύλες
του ΚΠΙΣΝ
Ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδοποιός Διονύσης
Σαββόπουλος έρχεται το Σάββατο 20 Ιουνίου στις
21.00 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στο πλαίσιο της διαδικτυακής σειράς συναυλιών #snfccAtHome: music.

“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

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

Πέντε εξαιρετικές μουσικές παρέες εκπροσωπούν τις
νεότερες γενιές των μουσικών, που διακρίνονται για
τις συστηματικές σπουδές, το ανήσυχο ερευνητικό
πνεύμα, την υπέρβαση στα στεγανά ανάμεσα στα
μουσικά είδη, καθώς και για την πολύπλευρη παρουσία τους στα μουσικά πράγματα.
Στην εκπομπή μιλούν για την πορεία και τις αισθητικές
τους επιλογές, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο.
Συμμετέχουν τα μουσικά σχήματα: «Μπαμ Τρίο»: Χαρούλα Τσαλπαρά (ακορντεόν-πιάνο-τραγούδι), Θεοδώρα Αθανασίου (κιθάρα-τραγούδι), Γλαύκος
Σμαριανάκης (βιολί-τραγούδι).

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ

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...

Παρακολουθήστε τη συναυλία live σε αυτήν τη σελίδα, καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC τo Σάββατο 20/06 στις 21.00.

Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου χωρίς
προκρατήσεις η είσοδος
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος είναι και πάλι ανοιχτό για όλους, χωρίς ηλεκτρονική προκράτηση, τηρώντας, όμως, όλα τα
μέτρα ασφαλείας.
Οι διεθνείς εξελίξεις καθώς και η σταδιακή επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα, σε συνδυασμό με τη συνέπεια των επισκεπτών μας στην
τήρηση των μέτρων προστασίας, μας επιτρέπει να
προχωρήσουμε στην επόμενη φάση του σχεδίου
μας. Είμαστε πλέον αισιόδοξοι ότι μπορούμε να επιστρέψουμε σταδιακά στην κανονική λειτουργία του
Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και των υπαίθριων χώρων,
έτσι ώστε οι επισκέπτες να έρχονται χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική προκράτηση.
Πρωταρχικό μέλημά μας, εκτός από μια άριστη εμπειρία επίσκεψης, είναι η προστασία της υγείας των
επισκεπτών αλλά και των εργαζομένων μας. Εφαρμόσαμε και συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με σχολαστικό τρόπο τα μέτρα προστασίας και τήρησης
αποστάσεων σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΟΔΥ.
Επίσης, το προσωπικό και οι φύλακές μας θα βρίσκονται τόσο μέσα στο Πάρκο όσο και στις πύλες
εισόδου και εξόδου, ώστε να αποθαρρύνεται τυχόν
συνωστισμός. Παράλληλα, θα αξιολογούμε συστηματικά το επίπεδο της επισκεψιμότητας στο Πάρκο
και, σε περίπτωση που παρατηρηθεί συνωστισμός,
δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε νέους επισκέπτες
ούτε θα υπάρχει η δυνατότητα αναμονής.
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Τροποποίηση των συμβάσεων Α’ πλαζ και κάμπινγκ
Βούλας από το Δήμο ΒΒΒ, μέχρι το 2052!!
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
ΒΒΒ, τη Δευτέρα 15.6.20, θα μείνει στην ιστορία, για
το πώς “το κρέας βαφτίζεται ψάρι”.
Οι παραλίες της Βούλας Α’ και Κάμπινγκ θα γίνουν
απρόσιτες στον πολίτη, αφού οι συμβάσεις που έχει
υπογράψει ο Δήμος με τους αναδόχους είναι τόσο εμπορικές, που η ίδια η Εταιρία Τουριστικών Ακινήτων
Δημοσίου (ΕΤΑΔ) απόρησε.

λειφομένου του όρου της εξ ολοκλήρου συγχρηματοδότησης του έργου.
4...
5. Προτείνεται δυνατότητα επιπλέον παράτασης της
παραχώρησης, κατά τροποποίηση του όρου 3.3 της
σύμβασης παραχώρησης, ως εξής: Η παραχώρηση να
δύναται να παραταθεί για επιπλέον 25 χρόνια, με μίσθωμα που θα προσδιορισθεί από δύο αναγνωρισμένες εταιρίες εκτιμητών».

μετά τον 3ο χρόνο λειτουργία του...
Το θέμα λοιπόν «Τροποποίηση της από 11.4.2017
σύμβασης παραχώρησης μετ’ ανταλλάγματος μεταξυ
του Δήμου ΒΒΒ και της ΕΤΑΔ» συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ελάχιστο χρόνο στις παρατάξεις μειοψηφίας, για ένα τόσο μείζον θέμα για την
πόλη και τους δημότες τους, που θα χάσουν το κοινό
δημόσιο αγαθό της θάλασσας και του ήλιου.

Αποχαιρετίστε τις παραλίες της Βούλας

Βούτυρο στο ψωμί τους
Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει θα κάνουμε μία μικρή
αναδρομή στο χρόνο ξεκινώντας από το 2016 όταν η
ΕΤΑΔ (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Δημοσίου) παραχώρησε το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης στο
Δήμο ΒΒΒ των παραλιακών εκτάσεων και των έμπροσθετων αυτών αιγιαλών της Α’ Βούλας και κάμπινγκ. Μία έκταση 61,700 περίπου στρέμματα.
Τον Απρίλιο του 2017 (11.4.17), υπεγράφη η σύμβαση
παραχώρησης με χρονική διάρκεια 15 χρόνια με χρηματικό αντάλλαγμα 20,75% επί όλων των εσόδων
αφαιρώντας φόρους και τέλη, που θα εισπράξει ο
Δήμος (μισθώματα και εκμετάλλευση) με αντάλλαγμα
45.000 € ετησίως.
Στη συνέχεια ο δήμος υπομίσθωσε τις εκτάσεις σε
δύο αναδόχους. Την Ακτή Α Βούλας στην εταιρεία
(ΒΔ Επενδυτική) με 365.000 € ετησίως και το κάμπινγκ στην εταιρεία “Τάουν σίνεμας μάνατζμεντ Α.Ε..
με 55.000 € ετησίως.
Το 2019 ο Δήμος ΒΒΒ κατέθεσε τη μελέτη για το
χώρο κάμπινγκ προκειμένου να πάρει τη σύμφωνη
γνώμη της ΕΤΑΔ.
Εκεί, η ΕΤΑΔ διαπίστωσε ότι ο Δήμος “υπερβαίνει τις
προβλέψεις της αρχικής σύμβασης” παραχώρησης και
αντέδρασε.
Ο Δήμος ισχυρίστηκε (σε ανταλλαγές επιστολών
ένθεν και ένθεν) το «δικαίωμά του για πλήρη αξιοποίηση της έκτασης του κάμπινγκ».
Η ΕΤΑΔ δεν επείσθη, και ξεκίνησε ένας δρόμος αντιπαραθέσεων, με την ΕΤΑΔ να οδεύει σε δικαστική επίλυση του θέματος, το οποίο κοινοποιεί στο Δήμο.
Ο Δήμος απαντάει με το υπ. αρ. 13817/7.5.20 έγγραφο στην ΕΤΑΔ, ότι μάλλον κάνετε λάθος, γιατί «ο
Δήμος ουδέποτε απεμπόλησε το δικαίωμα πλήρους
αξιοποίησης της ζώνης 2γ (κάμπινγκ) τα τετραγωνικά στα οποία αναφέρετε αφορούν μόνον τα υφιστάμενα, για τα οποία διατυπώνονταν η επιθυμία
χωροθέτησής τους σε διαφορετικά σημεία της έκτασης. Παρά ταύτα, όμως και προκειμένου να αποφευχθούν δκαστικές εμπλοκές που θα δημιουργήσουν
καθυστερήσεις ... προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:
1...., 2...
3. Πέραν της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας της
παραχώρησης και των παρατάσεών της προτείνεται
επιπλέον δυνατότητα παράτασης για άλλα 20 χρόνια,
κατά το άρθρο 3.2 της σύμβασης παραχώρησης, απα-

Οπως αντιλαμβάνεστε η ΕΤΑΔ αποδέχεται την πρόταση του Δημάρχου, 25 χρόνια επιπλέον είναι αυτά
και απαντά άμεσα: «Σε απάντηση της υπ. αρ. πρ.
13817/07.05.2020 (απ. ΕΤΑΔ: 3607/8.5.20) επιστολή
σας, με την οποία ζητάτε τροποποίηση της από
11.4.2017 μεταξύ μας σύμβασης παραχώρησης για
την περιοχή του κάμπινγk Βούλας, ώστε να ανταποκρίνεται στην επικαιροποιημένη μελέτη διαμόρφωσης....

ΕΤΑΔ: Συμφωνούμε και αποδεχόμαστε

1. Συμφωνούμε και αποδεχόμαστε...
2....το ελάχιστο εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα των
45.000 ευρώ πρέπει να ανέλθει στα 71.000 € και να
αναπροσαρμοστεί αναλόγως και η εγγύηση (αρθ. 6)
για την κατασκευαστική περίοδο.
Αντ αυτού προτείνουμε να καταβάλλετε στην ΕΤΑΔ
ποσοστό 50% από τα πάσης φύσεως έσοδα που θα
εισπράττει ο Δήμος από την έκταση, αφαιρουμένων
φόρων και τελών.
3. Συμφωνούμε να τροποποιηθεί η σύμβαση (αρ. 3.2)
αλλά αντιπροτείνουμε δυνατότητα παράτασης για
επιπλέον 10 χρόνια και μέχρι το 2052, για σύνολο 30
ετών μετά το πέρας της κατασκευής του έργου (σ.σ.
βάλε και τα χρόνια κατασκευής),
5. Επίσης αντιπροτείνουμε για τη δυνατότητα επιπλέον παράτασης της παραχώρησης, να υλοποιηθεί
ως εξής η πρότασή σας: Η παραχώρηση να δύναται
να παραταθεί για επιπλέον 30 χρόνια...
6. Οσον αφορά το αρχικό ποσό που πρέπει να λαμβάνουμε από κοινού Δήμος και ΕΤΑΔ, από τον επενδυτή
του κάμπινγκ θα επιθυμούσαμε να ανέλθει σε 300.000

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημ. Δαβάκης, αναφέρθηκε στη σύμβαση τονίζοντας ότι πρέπει
να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός, διότι αλλάζουν οι
τρεις βασικοί όροι της σύμβασης, όπως η διάρκεια της
μισθώσεως, το αντίτιμο της μισθώσεως, δηλαδή τρεις
βασικοί όροι. Δεν μιλάμε για σύμβαση πια. Αυτό είναι
“απευθείας ανάθεση”», είπε χαρακτηρστικά.
Ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ, Θ. Ματόπουλος δήλωσε για
την ΕΤΑΔ: Ήτανε στραβή παρέμεινε στραβή και τώρα
βγάζει δόντια. Η ΕΤΑΔ χρησιμοποιεί το μέγιστο δυνατό κέρδος. Αφού εμείς θα έχουμε πεθάνει, τα παιδιά μας θα τη βλέπουν κλειστή την παραλία. Εμείς
αξιολογούμε ότι η παραλία δεν θα είναι προσβάσιμη,
παρά μόνο στα χαρτιά.
Το ΠΙΚΠΑ θα βρεθεί σε συμπληγάδες ευρισκόμενο
ανάμεσα σε δύο μεγαθήρια...
Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κ. Πασακυριάκος έθεσε ερωτήσεις προς την νομική εκπρόσωπου του Δήμου, σημειώνοντας:
― «Στο έγγραφο 27.1.2020 αναφέρεται “με το υπ. αρ.
6.3.18 έγγραφο, ο Δήμος σας, ζήτησε πλήρη αξιοποίηση της έκτασης και αυτό κινείται τελείως εκτός των
όρων της σύμβασης”».
Δεν σας το είχαμε ζητήσει εμείς, αλλά δεχόμαστε να
συζητήσουμε αυτή την τροποποίηση, διάβασε επίσης
ο Κ. Πασακυριάκος και συνέχισε λέγοντας ότι η ΕΤΑΔ
το 2016 ήταν συνοδοιπόρος και άλλα, αλλά στα ψιλά
γράμματα υπήρχαν όλα. Και φαίνεται ότι σε όλες τις
απαιτήσεις της ΕΤΑΔ, ο Δήμος λέει ΝΑΙ. Και μάλιστα
στο 40% η ΕΤΑΔ απαντάει “ζητάμε 50% και παίρνει
50%”!!
Κατέληξε δε λέγοντας ότι: Διαβάζοντας κάποιος την
αλληλογραφία καταλαβαίνει ότι η ΕΤΑΔ μυρίστηκε
ψητό και ζητάει ό,τι θέλει. Ο δε Δήμος δεν μπορεί να
πει όχι.
Η απόλυτη εμπορευματοποίηση του κάμπινγκ και της
Α΄πλαζ Βούλας, είναι μπροστά μας και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα είναι απροσπέλαστα για το κοινό,
με 5άστερα κάμπινγκ και σουίτες...
Σιγά - σιγά ο πολίτης απομονώνεται από το δημόσιο
αγαθό, και χωρίς να κερδίζει ουσιαστικά ο Δήμος σχεδόν τίποτα, αν αναλογιστεί κανείς ότι από τα “κέρδη”
του θα δίνει το 50% στην ΕΤΑΔ.
Αννα Μπουζιάνη

ΕΒΔΟΜΗ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ MAΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ιστός στις δεσμεύσεις του ο δήμαρχος
Μαρκοπούλου Κ. Αλλαγιάννης, καλεί
τους πολίτες του Δήμου για να ενημερωθούν και να συναποφασίσουν για τις παραπέρα ενέργειες όσον αφορά την υποδοχή
των λυμάτων του Δήμου Σαρωνικού στο
ΚΕΛ Χαμολιάς στο Μαρκόπουλο, όπως γράφαμε σε προηγούμενο φύλλο.

τωπίζει 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 Συνέ-

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

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.

Π

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ

Κυριακή 21/6 και ώρα 19:00,
στο ανοιχτό θέατρο Σάρα
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Μαρκοπούλου αντιμε-

Κυριακή 21/6 και
ώρα 19:00, στο ανοικτό χώρο του Θεάτρου
στη Σάρα.
λευση για το θέμα αυτό, την

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.

Φαίνεται πως η «a la carte» επίκληση της επιστημονικής επάρκειας φορέων, είναι το αγαπημένο χόμπυ πολλών και διαφόρων στο
Δήμο μας.
Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας,
κρίθηκε επαρκέστατο να συνεισφέρει στο
Ο Κώστας Πασακυριάκος, επικεφαλής της αναρωτήθηκε για το «τι γράμματα γνωρίζει δήμο μας το 2015 για την περίπτωση της
Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο ΒΒΒ, στη συ- αυτός ο άνθρωπος» και «έρχεται ως ...πανε- Υδρούσας, ενώ τώρα, είναι ...αγράμματος ο
νεδρίαση της Δευτέρας 15 Ιουνίου, ζήτησε πιστήμων», αναφερόμενος στον πρόεδρο νυν πρόεδρός του.
το λόγο ακριβώς για ένα λεπτό, προκειμένου του Επιμελητηρίου, δεν θα παραθέσουμε το Δεν εξηγείται αλλιώς, ότι η συνεισφορά του
να απαντήσει στους υπαινιγμούς του Δημάρ- βιογραφικό του.
Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος περιλαμβάνεχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου για την επιται στον απολογισμό της Διοίκησης Κωνστημονική επάρκεια του πρόεδρου του
σταντέλλου, το 2017. Ο ίδιος ο Δήμαρχος
Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος, νομικού, κ.
τότε στις 4 Μαρτίου δήλωσε σε εκδήλωση
Γιώργου Χριστοφορίδη, ο οποίος υπέεπί λέξει: «Ολοκληρώθηκε μελέτη από το
γραψε τη γνωμοδότηση για τη Μελέτη ΠεΕπιμελητήριο Περιβάλλοντος, για τη δασοριβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Μαρίνα
τεχνική αξιολόγηση των αδόμητων πευκόφυτης Βουλιαγμένης.
των περιοχών της Δημοτικής Ενότητας
Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό από το προΒουλιαγμένης η οποία αποτελεί ένα σημανεδρείο, αν και ο Κώστας Πασακυριάκος, εξήτικό εργαλείο για την προστασία τους»...
γησε πως, ακόμα και κατά παρέκκλιση του
κανονισμού, πρέπει να δοθεί μία απάντηση
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα σοβαρό
όταν πλήττεται το κύρος και η επιστημονική
θέμα ακόμα κι όταν εκδηλώνονται με αιχμηρό
άποψη ενός ανθρώπου, ο οποίος μάλιστα
τρόπο, είναι απολύτως θεμιτές. Η κριτική με
δεν είναι παρών. Κάτι με το οποίο συμφώεπιχειρήματα για την άποψη της μίας ή της
νησε ακόμα και ο Δήμαρχος. Ελπίζουμε η
άλλης επιστημονικής πλευράς (μελετητές του
στάση αυτή να οφείλεται απλά σε παρεξήέργου, επιμελητήριο περιβάλλοντος ή άλλοι
γηση της στιγμής από την πλευρά του κυρίου
φορείς που ενδέχεται να εμπλακούν στο μέλΕτσι κι αλλιώς, έχει τη δυ- λον) είναι επίσης θεμιτές.
προέδρου.
νατότητα να τοποθετηθεί ο ίδιος αν το κρίνει Όμως, η προσπάθεια απαξίωσης προσώπων,
σκόπιμο.
O K. Πασακυριάκος απαντά
επειδή δεν μάς γουστάρει η άποψή τους, είναι
Σε απάντηση λοιπόν του Δημάρχου, ο οποίος Θα αναφέρουμε όμως το εξής:
μια τακτική που δεν αρμόζει σε κανέναν.

«Α LA CARTE» ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
από το Δήμαρχο του Δήμου ΒΒΒ
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Κύριε Καστοριάδη, μιλήσατε για πολιτικό λόγο. Τον
πολιτικό λόγο βέβαια τον εκφέρουν οι πολιτικοί. Εσείς
λοιπόν τι έχετε να πείτε για τους σημερινούς επαγγελματίες πολιτικούς γενικά;

γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Ο Καστοριάδης
και “η πολιτική
ασημαντότητα’’
της εποχής μας
Τον Δεκέμβριο του 1996 ο Κορνήλιος Καστοριάδης
έδωσε στην κυκλοφορία το βιβλίο του “La montee de l’insignifiance”edition Seuil, που σε ελληνικό τίτλο μεταφράζεται ”Η άνοδος της ασημαντότητας”. Αναφερόταν στην
πολιτική και τους πολιτικούς με βάση τα όσα στα χρόνια
του συνέβαιναν στη Γαλλία.
Τον άλλο χρόνο σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της
France Inter, ο Καστοριάδης παρουσίασε από ανοιχτότερο τώρα βήμα τα σχετικά με τις θέσεις του.
Σήμερα έστω και χρόνια μετά, ξαναδιαβάζομε τα λόγια
του και πιο κάτω δανειζόμαστε κάποιες από τις σκέψεις
του που παρουσιάζομε υπο τον τύπο των ερωταποκρίσεων κατά περικοπές σε ελεύθερη απόδοση.
Αρχίζομε λοιπόν.

Ποιά γνώμη έχετε για τη σημερινή αριστερά;
Ποιά αριστερά; Σήμερα τόσο η σοσιαλιστική Αριστερά
όσο και η Δεξιά του Κεφαλαίου μάς λένε τα ίδια πράγματα. Έχουν βέβαια σαν ξεχωριστό τους όπλο και κάτι
περισσότερο να πούν για να ζωντανέψει ο πολιτικός
λόγος της αντιπαράθεσης και για να τροφοδοτηθεί μια
σοβαρή ιδεολογική διαμάχη, αλλά και αυτό πια έχει
χάσει το νόημά του, καθώς καμιά αλλαγή δεν φαίνεται
προς το παρόν να είναι δυνατή.
Και αυτό γιατί σήμερα οι πολιτικές ιδεολογίες στην
εξουσία μετακυλίονται και εναλλάσσονται με άκαρπες
υποσχέσεις και χωρίς καμιά αισθητή διαφορά.
Οι ιδεολογίες με δυό λόγια φαίνεται να έχουν χάσει ήδη
το κύρος τους και έπαψαν να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις των καιρών. Η ιστορική εμπειρία δεν τους
φτάνει για να αισθανθούν (στον μονόλογό τους;) την
κατάσταση της κοινωνίας και τις ουσιαστικές ανάγκες
που την περιζώνουν.
Και από την άλλη μεριά η κατάρρευση του κομμουνισμού και η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, είναι ένα
κεφαλαιώδες – ιστορικό - γεγονός, που προβλημάτισε
και δεν μπορεί να μένει στη γωνιά. Τι συνέβη τελικά,
και γιατί αυτή η πορεία προς τον ολοκληρωτισμό, και
γιατί αυτή η ανατροπή της λαϊκής ιδεολογίας, και ποιός
πολιτικός της αριστεράς έσκυψε με σοβαρότητα και
τόλμη στα συμπεράσματα και στα διδάγματα από την
καταβύθιση αυτών των υπεσχημένων για την ανατροπή;
Να σε ποιο προβληματισμό, σε σκεπτικισμό μπαίνει ο
μέσος πολίτης που μένει άναυδος, όταν ακούει τον πολιτικό λόγο να κουδουνίζει το αυτί του με ιδεολογίες.

Οι επαγγελματίες πολιτικοί κατά κανόνα δεν έχουν κανένα πρόγραμμ . Και σαν άτομα γενικά είναι ανίσχυροι
και αφήνονται να τους πηγαινοφέρνει “το ρεύμα” της
εποχής σε μια άσκηση. μηδαμινής πολιτικής.
Στόχος τους απώτερος είναι η ψηφοθηρία. Και αυτή
βλέπεται σαν το αναγκαίο σκαλοπάτι για να ανέβουν ή
και να κρατηθούν στην εξουσία. Σφυγμομετρούν λοιπόν και ταυτίζονται με τα “θέλω” και τα όποια συνθήματα, και όχι με τα “πρέπει” και τα πραγματικά
συμφέροντα του λαού.
Και έτσι μια εικόνα που υπακούει στο “παντελώς μη γίγνεσθαι” δίνει αφορμές για να απλώνεται καθημερινά
προς μια ευρύτερη ασημαντότητα, που μολύνει την
τέχνη, τον πολιτισμό και εν ολίγοις το πνεύμα.
Στη φιλοσοφία τώρα όλα έρχονται και υπηρετούν την
ευτέλεια της εφημερότητας, καθώς παρασύρονται από
τα σαλπίσματα της εποχής που τρέχει και από ό,τι εκπέμπεται από τα μοντέρνα μέσα μαζικής επικοινωνίας,
όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, ποικιλότροπη διαφήμιση,
μαζικές συναθροίσεις τύπου γηπέδου κ.λπ.
Παντού όλα δείχνουν την απιέρωση και την ανάδυση
μιας κυριαρχίας που εύλογα βαφτίζεται ασημαντότητα.

Aυτό που ζούμε σήμερα στην κοινωνία
του Κεφαλαίου που τίποτα δεν μπορεί
να αυτοπεριοριστεί οπωσδήποτε οδηγεί
στην αυτοκτονία του όποιου συστήματος.
Επιμένω στο πρόσωπο του πολιτικού σαν άτομο και
ερωτώ πώς και με ποιό μάτι τον βλέπομε και ποια τα
εφόδια ζωής που περιμένομε από αυτόν να διαθέτει.
Θεωρητικά είναι πιστευτό πως για να καταφέρει κάποιος
να μπει στην πολιτική πρωτίστως πρέπει να έχει ιδέες,
τις οποίες ιδέες να μπορεί και να προβάλλει. Δεύτερον, αυτές τις ιδέες να είναι ικανός να τις πραγματοποιήσει και να τις εκμεταλλευτεί, ούτως ώστε να
φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Τρίτον να ξέρει να κολακεύει την κοινή γνώμη και τέταρτο να φαίνεται ωραίος
στο ενεργητικό του τη φωτογένεια.
Βέβαια όλα αυτά ισχύουν ιδίως για σήμερα και με τα κελεύσματα του καιρού μας, γιατί στο παρελθόν αρκούσε
το “να σε θέλει ο βασιλιάς” ή τουλάχιστον “η μαντάμ
Πομπαδούρ”. (και σήμερα γιατί “όχ”;)

Νομίζεται ότι το υπάρχον σύστημα υπηρετεί την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Και αν όχι ο εκλεγμένος
από το λαό βουλευτής, τότε τί νομίζετε αντιπροσωπεύει;
Μα φυσικά και αφού μιλάμε για το υπάρχον σύστημα,
σήμερα ο βουλευτής κατ’ αρχήν αντιπροσωπεύει μοναχά τον εαυτό του, έπειτα κάποια από τα προσωπικά
του συμφέροντα, ή και όσα ενδιαφέρουν τα φιλικά προς
αυτόν λομπυ. Συνήθως βέβαια λέμε πως αυτός «αντιπροσωπεύει εμένα» δηλαδή εμένα που τον ψήφισα.
Γιατί εμένα; Εγώ εκφράζω τη γνώμη μου μόνο κατά τη
στιγμή της ημέρας της “κάλπης”. Αυτός αρπάζει τη θετική ψήφο μου στην κάλπη μου, και την εκμεταλλεύεται
κατά το δοκούν και επι τέσσερα χρόνια. Ενίοτε δεν
τηρεί τα υπεσχημένα προς εμένα, αλλά ελίσσεται για
τα ατομικά του συμφέροντα.
Σε τι λοιπόν ο βουλευτής μπορεί να με αντιπροσωπεύει;

Και από την άλλη μεριά τι μπορεί να προσφέρει στο σύνολο, όταν στατιστικά το 60% των Γάλλων βουλευτών
δεν έχει ιδέα από οικονομία.
Στηρίζονται απλά στη φωνή των ειδικών συμβούλων.
Είναι υποχείριοι σε αυτούς και “καλή τή πίστη” καλή σε
ό,τι τους σερβίρουν. Και στο τέλος ποιός είναι αυτός
που κυβερνά, και ποιός που αποφασίζει;
Στην αρχαία Αθήνα τα πράγματα κυλούσαν διαφορετικά.
Υπήρχε ένα σταθερό και από όλους αποδεκτό πρωτόκολλο για όλα αυτά. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία χωρίς να
ήταν και η τέλεια είχε χαράξει γραμμές και έβαλε αρχές.
Οι βουλευτές έβγαιναν όχι με ψήφο αλλά με κλήρο. Για
τις βαρειές ευθύνες των πραγμάτων της πολιτείας μοναχά οι αιρετοί και οι επιλεγμένοι και οι ικανοί.

Δηλαδή τι θα πρέπει να γίνει;
Πρώτα πρέπει να γίνει διόρθωση της βάσης και βάση
είναι ο ίδιος ο πολίτης. Γιατί αυτός είναι που εκλέγει,
και ως εκ τούτου αυτός πρέπει και να γνωρίζει τι επιλέγει. Για να γνωρίζει όμως πρέπει κατ’ αρχήν να έχει
την αναγκαία γνώση, πράγμα που εμπίπτει στα καθήκοντα και στη μέριμνα της πολιτείας και που πραγματοποιείται στο σχολείο. Τη σωστή δε γνώση τη δίνει ο
δάσκαλος όχι ο τύποις και στο όνομα δάσκαλος, αλλά
ο εμφορούμενος από την ιερότητα της αποστολής του
με πίστη για το έργο του.
Η πίστη είναι μεγάλη δύναμη. Δένει τη θρησκεία, δένει
την ιδεολογία, δένει το εργατικό κίνημα, και τελικά
δίνει και το νόημα της θυσίας. Αρκεί όλα αυτά τα “δεσίματα” να γίνονται σε κέρδος του συνόλου.

Σήμερα κάνομε κατάχρηση της λέξης ‘“ελευθερία”.
Εσείς σε αυτή τη λέξη, ποιά έννοια δίνετε.
ΟΣήμερα περπατάμε σε μια περίοδο που στοχεύει στην
κατάργηση των φραγμών των ορίων και των περιορισμών των δικαιωμάτων και προβάλλεται το δικαίωμα
του απεριόριστου.
Το απεριόριστο συνεπάγεται το είναι, το πέραν των
ορίων. Πρέπει όμως εμείς ως άτομα με σύνεση να αυτοπεριοριζόμαστε. Αλλά αυτό που ζούμε σήμερα στην
κοινωνία του Κεφαλαίου που τίποτα δεν μπορεί να αυτοπεριοριστεί οπωσδήποτε οδηγεί στην αυτοκτονία
του όποιου συστήματος.
Ας δούμε για παράδειγμα με το πώς συμπεριφερόμαστε
στο περιβάλλον. Καταστρέφομε τον πλανήτη ενώ θα
έπρεπε να είμαστε οι κηπουροί του.
Ο Αριστοτέλης έλεγε πως ο άνθρωπος είναι «ζώον αλλά
ζώον οκνηρόν». Αλλά ο Θουκυδίδης συμπλήρωνε ότι
«οκνηρόν μεν, αλλά κατ ΄επιλογήν οκνηρόν», αφού διαθέτει και το χάρισμα της ελεύθερης βούλησης, ο δε Περικλής στον “Επιτάφιο” προς τους Αθηναίους λόγο του,
«Ναι ελεύθεροι, αλλά σαν θέλετε να είστε ελεύθεροι
πρέπει και να εργάζεστε».
Και τελικά η ελευθερία είναι αυτή που δίνει στον άνθρωπο την επιλογή στο να κάνει ή να μην κάνει αυτό
που πρέπει.
Και εδώ σε αυτόν τον προβληματισμό γίνεται η σύγκρουση της δημοκρατικής ελευθερίας του συνόλου με
την ατομική που υπόκειται στο προσωπικό συμφέρον.
Ξαναέφερα στην επικαιρότητα τις αρχές και τις θέσεις τού
Καστοριάδη γιατί όταν τις ξαναδιάβασα, δεν ξέρω εσάς
αλλά εμένα με έβαλαν σε ένα βαθύτερο σκεπτικισμό.

―――――――
Βοηθήματα
1) R. Cohen : ‘’La Democracie Ancienne’’
2) Κ.Καστοριάδη: “Αρχαία ελληνική Δημοκρατία”.
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Μπακαλίστικα...
Το αλαλούμ με τις παλινωδίες στον τουρισμό πλήρωσαν χιλιάδες Σέρβοι και άλλοι τουριστες, που
αποφάσισαν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα και ξεκίνησαν για τον προορισμό τους, στις
15 Ιουνίου, που άνοιξε -υποτίθεται- ο δρόμος με
απόφαση του Υπ. Τουρισμού. Λογάριαζαν όμως

χωρίς τον ...υπουργό που ακριβώς την προηγούμενη ημέρα, είδε κακό όνειρο και δημοσίευσε σε
ΦΕΚ την Κυριακή το βράδυ(!) την απαγόρευση εισόδου τουριστών από χώρες εκτός Ε.Ε.
Έτσι, ούτε οι τουρίστες το έμαθαν ούτε καν οι τουριστικοί πράκτορες για να ενημερώσουν τους πελάτες τους!
Τη Δευτέρα 15/6 ένα ατελείωτο κομβόι αυτοκινήτων με επιβάτες χαρούμενους που ξεκινούσαν τις
διακοπές τους, περιμένοντας ώρες ατελείωτες,
μόλις έφταναν στο τελωνείο μάθαιναν ότι πρέπει
να επιστρέψουν στη χώρα τους! αφήνοντάς τους
σύξυλους. Και βέβαια μία οικονομική ζημία στα καταλύματα που είχαν κλειστεί και περίμεναν.
Κατά τα άλλα το μεγάλο εμπορικό μας ατού είναι
ο τουρισμός μας.

Αντί για ΠΕΔΑ, ΠΕΔΚ
Λοιπόν, να δείτε που ο δήμαρχος των ΒΒΒ θα μεταναστεύσει στην Κρήτη. Μαθαίνουμε ότι ο Πρόεδρος
της ΠΕΔ Κρήτης, Ιωάννης Κουράκης με τον Πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας
(ΕΟΕΣ) «Εύξεινη Πόλη», Γρηγόρη Κωνσταντέλλο,
προωθούν την προσέλκυση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων πρός όφελος των Δήμων της Κρήτης.
Θα μου πείτε, γιατί στην Κρήτη και όχι στην Αττική;
Στην Αττική ως φαίνεται και με την ΠΕΔΑ (Περιφερειακή Ενωση Δημων Αττικής) και με την Περιφέρεια Αττικής έχει προβλήματα, οπότε είπε να ρίξει το βάρος
του στην Κρήτη, μια που διαθέτει εδαφοκαλλιέργειες,
που έχει ως στόχο τη διαχείριση έργων εδαφικής συνεργασίας.

Σύγχρονες μορφές εργασίας!!
Ο άνθρωπος γεννιέται με κάποιες βασικές ανάγκες, οι
οποίες προσδιορίζονται από τον χαρακτήρα του και εκδηλώνονται με την συμπεριφορά του, ενώ κάποια από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα είναι έμφυτα και άλλα
αποκτώνται από τις γνώσεις και τις εμπειρίες του και σχετίζονται με τους στόχους που βάζει για να ικανοποιήσει τις
βιολογικές ανάγκες του και την ασφάλεια του!!
Το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στις ανάγκες κάθε
ανθρώπου, όπως οι επιτυχίες και οι αποτυχίες, τις οποίες
αντιμετωπίζει στη ζωή του!!
Οι επιτυχίες τον ενθουσιάζουν και του δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για να προγραμματίσει το μέλλον του, ενώ
οι αποτυχίες δημιουργούν αρνητική επίδραση στο χαρακτήρα του και στη μελλοντική πρόοδό του, γιατί τις κρίνει
σαν τιμωρίες και τις αισθάνεται σαν εμπόδια στις ελπιδοφόρες και αισιόδοξες προοπτικές του!!
Οι άνθρωποι συνήθως επιθυμούν σταθερότητα και ισορροπία στις προσωπικές τους ανάγκες και μόνιμη επαγγελματική απασχόληση, για να μην έρχονται αντιμέτωποι με την
ανεργία, η οποία δημιουργεί αισθήματα δυσφορίας, θλίψης, ανασφάλειας και απελπισίας, τόσο στου ίδιους όσο
και στο οικογενειακό τους περιβάλλον!
Ένας ανασταλτικός παράγοντας για την ομαλότητα και την ισορροπία στη ζωή του ανθρώπου αποτελεί ο συναισθηματικός του κόσμος, ο οποίος δεν συμβαδίζει πάντοτε με την λογική!!
Η συμπεριφορά του ανθρώπου συνδέεται απόλυτα με τα
προσόντα του, όπως είναι η επιδεξιότητα, η ζωτικότητα, η
ευγένεια, η αισιοδοξία, η τόλμη, η οξυδέρκεια κ.α. τα οποία
προβάλουν την προσωπικότητά του και επιδρούν στην εξέλιξη της ζωής του!!
Αυτά τα γνωρίσματα και τις συμπεριφορές των ανθρώπων,
μελέτησαν, ανέλυσαν και ταξινόμησαν ειδικοί επιστήμονες,
με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από επίδοξους επιχειρηματίες, για την λειτουργία σύγχρονων μεγάλων και οργανωμένων επιχειρησιακών οργανισμών, με την προοπτική της
αλματώδους αύξησης των κερδών τους!!
Η προσπάθεια αυτή είχε αρχίσει πριν πολλές δεκαετίες στις
καταναλωτικές κοινωνίες των λεγομένων προηγμένων
χωρών, οι οποίες εκμεταλλεύονταν τα αγαθά ξένων χωρών
για δικό τους πλουτισμό, όπως έκανε η Αγγλία με το τσάι των
Ινδιών και άλλων προϊόντων και το ίδιο έκαναν και άλλες
χώρες της λεγόμενης «πολιτισμένης» Δύσης, όταν άρμεγαν
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των αναπτυσσόμενων χωρών,
εξασκώντας συμπεριφορά κατακτητή με καταπάτηση όλων
των δικαιωμάτων των φτωχών λαών της Ασίας, της Αφρικής
και της Λατινικής Αμερικής, εφαρμόζοντας καθεστώτα δουλείας, υπό την μορφή σκληρής αποικιοκρατίας!!
Για την σωστή διαχείριση των μεγάλων επιχειρήσεων, χρειάστηκε εξειδικευμένο προσωπικό για να τις διευθύνει και
να εξασφαλίσει τον πακτωλό των κερδών τους!!

Έτσι προέκυψε η ανάγκη για την εκπαίδευση ατόμων που
θα υπηρετούσαν στους μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς και θα προϊσταντο των εργατών, των τεχνιτών, των
υπαλλήλων, που θα εργάζονταν για λογαριασμό μιας επιχείρησης και θα εκτελούσαν χρέη προϊσταμένων, τους
οποίους συνηθίζουν να τους αποκαλούν Μάνατζερ!!
Πολλοί οργανισμοί σχημάτισαν αλυσίδες επιχειρήσεων σε
παγκόσμια κλίμακα και θα μπορούσαμε να τις παρομοιάσουμε με τους καρχαρίες που καταβροχθίζουν κάθε μικρότερο απ’ αυτούς ψάρι, καθ΄όσον
συνθλίβουν και
εξαφανίζουν τις μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις, που για
πολλούς αιώνες έδιναν ζωή στο εμπόριο, με την μορφή, οικοτεχνιών, βιοτεχνιών, μικρών βιομηχανιών, ή με την διακίνηση λιανικού ή χονδρικού εμπορίου διαφόρων
προϊόντων, παρέχοντες δουλειά σε μικρότερα εμπορικά καταστήματα!!
Το επάγγελμα του συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων έγινε
απαραίτητο, γιατί βοήθησε τις εμπορικές επιχειρήσεις να
γνωστοποιήσουν τα αγαθά που παράγουν, για την ευκολότερη πώλησή τους, υποδεικνύοντας τις κατάλληλες διαφημίσεις, με τις οποίες σφυροκοπούν την κοινή γνώμη,
κάνοντας δηλαδή ένα είδος πλύσης εγκεφάλου στους υποψήφιους αγοραστές του καταναλωτικού κοινού, ώστε να
τους πείσουν ότι τα παραγόμενα προϊόντα τους είναι τα καλύτερα για να τα αγοράσουν, άσχετα αν είναι περιττά,
άχρηστα και πολλές φορές επικίνδυνα!!
Η κατασκευή διαφόρων μηχανημάτων, τα οποία συνέχεια
γίνονταν πιο πολύπλοκα και πιο αποδοτικά για την μεγαλύτερη παραγωγή αγαθών, εξασφαλίζουν περισσότερα κέρδη
στους μεγάλους εμπορικούς οργανισμούς, ενώ αφαιρούν
δουλειά από εργατικά χέρια, αυξάνοντας την ανεργία και
πολλαπλασιάζοντας τη φτώχια στις λαϊκές εργατικές
μάζες!!
Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, που στο βωμό του άνομου
κέρδους, απασχολούν πολλά άτομα, ακόμα και ανήλικα παιδιά, καταπατώντας τις νόμιμες συνθήκες εργασίες, τις
οποίες οι εργαζόμενοι με σκληρούς και αιματοβαμμένους
αγώνες μπόρεσαν να αποκτήσουν και αγωνίζονται για να
διατηρήσουν!!
Οι σύγχρονοι επαγγελματικοί οργανισμοί, διέπονται από
αυστηρούς κανόνες ιεράρχησης και κάθε άτομο που θα
αναλάβει μια ορισμένη θέση εργασίας, εκτελεί ένα συγκεκριμένο έργο, ενώ κάθε επιχείρηση έχει τους δικούς της
στόχους και τις δικές της επιδιώξεις!!!
Η εργασία του προϊσταμένου (=μάνατζερ) είναι σημαντική
και αρκετά δύσκολη, γιατί χρειάζεται την απαιτούμενη
γνώση, που παρέχουν ειδικές ανώτερες πολυετείς σχολές!!
Ο προϊστάμενος πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια
για να ερμηνεύσει τις ενέργειες των εργαζομένων ή να ανιχνεύσει τα διαπροσωπικά προβλήματα που αναπτύσσονται

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει μια καλή συνεργασία προς
όφελος της επιχείρησης, στην οποία πρέπει να τοποθετηθούν τα κατάλληλα πρόσωπα στις κατάλληλες θέσεις!!
Επίσης ο μάνατζερ πρέπει να αναπτύσσει καλές στρατηγικές και να εξετάζει προς το συμφέρον της επιχείρησης τις
δημογραφικές διαφορές των εργαζομένων, δηλαδή την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, τις ικανότητες και τις τυχόν κλίσεις
ή δεξιότητές τους καθώς και τις αξίες, τις εκδηλώσεις της
προσωπικότητας τους και τις αντιλήψεις τους!!
Πρέπει να γνωρίζει σαν ειδικός, ότι πίσω από τις αδυναμίες
ενός ατόμου κρύβονται πάντοτε αρετές, ενώ μέσα στα αδύνατα σημεία του χαρακτήρα ενός ατόμου, τα οποία ίσως το
άτομο κρύβει, βρίσκονται και θετικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να αξιοποιήσει!!
Καθοριστικοί όμως είναι και διάφοροι άλλοι απρόβλεπτοι
παράγοντες, όπως είναι η αστάθεια των εθνικών νομισμάτων, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων σε διακρατικό επίπεδο, οι νέες μορφές χρηματοδότησης, η
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (Η\Υ, Ρομπότ), η διεύρυνση
της αγοραστικής δύναμης των προϊόντων, η ελεύθερη διακίνηση εργατικού δυναμικού (π.χ. μεταξύ των κρατών της
Ενωμένης Ευρώπης), το αυξανόμενο κόστος της απόκτησης παραγωγικών πόρων κ.α.!!
Με την πάροδο του χρόνου κάθε άτομο γνωρίζεται περισσότερο και καλύτερα από τους άλλους εργαζόμενους της
επιχείρησης, οπότε αλληλεπιδρά μαζί τους και συνεργάζεται και οι πληροφορίες που κατέχει για τους άλλους, αλλά
και οι άλλοι γι αυτό αυξάνονται και όλα αυτά αποσκοπούν
μόνο για το οικονομικό όφελος της επιχείρησης!!
Οι σύγχρονες λοιπόν μορφές εργασίας, παρουσιάζουν διαφορετικότητα στις μορφές τους, από εκείνες περασμένων
εποχών και το επικίνδυνο είναι, ότι τις περισσότερες φορές
καταπατώνται τα προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα των
εργαζομένων, τα οποία καταβροχθίζονται από τον Μινώταυρο του κέρδους, με αποτέλεσμα οι πλούσιοι να γίνονται
πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, γιατί όπου παράγεται πλούτος χωρίς αρετή, την οποία τόσο τιμούσαν και
υμνούσαν οι Έλληνες και ήταν συνυφασμένη με την
ύπαρξή τους από αρχαιοτάτων χρόνων, πάντα θα εξοστρακίζονται η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η ευημερία, η δημοκρατία
και η πρόοδος μεταξύ των λαών και επομένως δεν θα αναπτύσσεται ο ανθρώπινος πολιτισμός, γιατί θα επικρατεί ο
νόμος της ζούγκλας!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Διαγωνισμός Φωτογραφίας
με θέμα ανεμογεννήτριες
Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας
(ΕΛΕΤΑΕΝ) γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα Αιολικής
Ενέργειας (15η Ιουνίου), προκηρύσσει ανοιχτό φωτογραφικό διαγωνισμό για ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες
φωτογράφους με έπαθλο το ποσό των 1000 ευρώ.

Το θέμα της κάθε φωτογραφίας – συμμετοχής πρέπει να
έχει άμεση σχέση με τις σύγχρονες ανεμογεννήτριες στην
Ελλάδα. Η κάθε φωτογραφία – συμμετοχή πρέπει να εντάσσεται σε μια από τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:
1η: η Ανεμογεννήτρια στο τοπίο – το τοπίο της Ανεμογεννήτριας
2η: Ανεμογεννήτριες, Ανάπτυξη και Απασχόληση στην
Ελλάδα
3η: Ανεμογεννήτριες στον Ελληνικό χώρο από ψηλά (αεροφωτογράφιση)
Ειδική κατηγορία: Wind Power-to-X
Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι καινούργιες και να μην
έχουν δημοσιευθεί ή υποβληθεί σε άλλο μέσο, έντυπο ή
διαγωνισμό. Δεν θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες με θέμα
από άλλες χώρες.
Η Ειδική κατηγορία: Wind Power-to-X αφορά ηλεκτρικά
οχήματα που τροφοδοτούνται από αιολική ενέργεια, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολικά
πάρκα και είναι μερικά από τα θέματα που περιλαμβάνονται
σε αυτή: πάντοτε με άμεσο συνδυασμό των σύγχρονων
ανεμογεννητριών.
Ο όρος Power-to-X περιγράφει όλες τις τεχνολογίες και
διαδικασίες για τη μετατροπή του ηλεκτρισμού σε κάτι
άλλο π.χ. power-to-mobility (ηλεκτροκίνηση), κλπ. Ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας και η υποκατάσταση των ορυκτών
καυσίμων από πράσινο ηλεκτρισμό σε όλες τις διαδικασίες
της καθημερινότητάς μας, της κίνησης, των κτιρίων και της
βιομηχανίας είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν
τα χαρακτηριστικά:j pg format
Μέγιστος αριθμός φωτογραφιών του συμμετέχονται είναι
πέντε (5) ή λιγότερες .
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://eletaen.gr/diagonismos-fotografias-2020/

Προσωρινή Αναστολή Απόρριψης Τοξικών Βυθοκορημάτων στη
Θάλασσα, από την κατασκευή προβλήτα στο λιμάνι του Πειραιά
H απόριψη τοξικών ουσιών στη θάλασσα του Σαρωνικού, ακούγεται σαν κάτι αόριστο για τον πολύ κόσμο
και ας κολυμπάει κάθε ημέρα στη θάλασσα και ας
τρώει ψάρια που έχουν αλιευθεί στη θάλασσα του Σαρωνικού.
Κι όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό θα επανενεργοποιήσει, όλες τις τοξικές ουσίες που περιέχονται σε αυτό, οι οποίες θα εισχωρήσουν στην τροφική
αλυσίδα, σε ένα αλιευτικό
πεδίο που παράγει καθημερινά τροφή για την Αττική και όχι μόνο.
Το ευχάριστο και παρήγορο είναι ότι ο κόσμος
άρχισε να αντιδρά, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής (25.5.20) σε μία
θυελλώδη συνεδρίαση που
κράτησε 9 ώρες γνωμοδότησε αρνητικά, έγιναν
επερωτήσεις στη Βουλή
από τα κόμματα ΚΙΝΑΛ και
ΜΕΡΑ25 και τώρα ήρθε η σημαντική απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που έθεσε σε προσωρινή αναστολή την απόρριψη βυθοκορημάτων στο
Σαρωνικό.
H απόφαση του ΣτΕ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα,
καθώς πλέον το δικαστήριο αναγνωρίζει το σοβαρό
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από
την άντληση (από το λιμάνι του Πειραιά) και απόρριψη
στα αλιευτικά πεδία του Σαρωνικού. Βέβαια είναι
άγνωστη η ποσότητα βυθοκορημάτων που έχει ήδη
απορριφθεί στη θάλασσα τους τελευταίους 2 μήνες.
Οι εργασίες αυτές γίνονται προκειμένου να κατασκευαστεί προβλήτας κρουαζιέρας στον Πειραιά.
Από την αρχή κινητοποιήθηκε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος” που γνωστοποίησε
το πρόβλημα εκτεταμένα, «κρούοντας τον κώδωνα
του κινδύνου». Γράφει δε στο δελτίο τύπου που γνωστοποίησε ότι η συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ αποτελεί μία νίκη όλων των φορέων που τους
τελευταίους μήνες ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στον παράνομο και παράλογο τρόπο εκτέλεσης
αυτού έργου. Το έργο αυτό, με την προκάλυψη του
«αναπτυξιακού χαρακτήρα», υλοποιείται παραβλέποντας τις νόμιμες διαδικασίες που προφυλάσσουν
τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αλλά και αγνοώντας την καθολική αντίδραση από τους χιλιάδες πολίτες του Πειραιά και των παράκτιων Δήμων του

Σαρωνικού.
Ως αποτέλεσμα, από τις 12/6/2020, της απόφασης του
ΣτΕ έχει σταματήσει η διαδικασία απόρριψης τοξικού
ιζήματος από τον πυθμένα του λιμανιού του Πειραιά
σε θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού. Αυτές οι εργασίες ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου, και εν μέσω περιορισμών λόγω Covid-19, παρόλο που έως σήμερα
δεν έχει εγκριθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση των
εργασιών.
Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας
Προστασίας «Αρχιπέλαγος» στηρίζει αυτή την
απόφαση του ΣτΕ, αναγνωρίζοντας όμως ότι το
πρόβλημα έχει απλώς ανασταλεί και χρειάζεται στοχευμένη
δράση
και
συνεργασία τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να
επιλυθεί οριστικά.
Στόχος είναι να αποτελέσει ένα θετικό προηγούμενο και για τις επόμενες αντίστοιχες εργασίες, που σχεδιάζονται με τον ίδιο
τρόπο υλοποίησης, στα έργα επέκτασης του λιμανιού
της Θεσσαλονίκης και στο Κερατσίνι – Πέραμα. Αυτονόητο είναι ότι κανένα έργο δεν μπορεί να θεωρείται αναπτυξιακό, όταν υλοποιείται με τρόπο που
προξενεί μη-αναστρέψιμη καταστροφή στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
Για το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας
"Αρχιπέλαγος"
Θοδωρής Τσιμπίδης
Διευθυντής

Αποστάγματα facebook...
3 Θεωρείται ρατσιστικό και αλλάζει λογότυπο το ρύζι µπαρµπαµπέν. Εγώ λέω να καταργήσουµε
και τη νύχτα.
3 Δεν συνιστάται η (περιττή) χειραψία στους οίκους ανοχής!!!
3 Να προτιµούνται στάσεις που
εξασφαλίζουν απόσταση
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Έμφραγμα κυκλοφοριακό
στην Ευριάλη Βούλας
Αγαπητέ κ. Δήμαρχε, πριν λίγες
ημέρες, και χωρίς καμμία πρότερη ενημέρωση, προχωρήσατε
σε σοβαρές κυκλοφοριακές αλλαγές στην περιοχή Ευριάλης. Οι
νέες ρυθμίσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε εμάς,
τους περιοίκους, και γι’ αυτό σας
παρακαλώ να επισκεφθείτε ο
ίδιος τον χώρο (με αυτοκίνητο)
και βασιζόμενος στο παρακάτω
σημείωμα περιοίκων να σχηματίσετε ο ίδιος γνώμη για το θέμα
και να αποφασίσετε ανάλογα για
τυχόν διορθώσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΙΑΛΗ
Ερχόμενοι από παραλιακή Βούλας για να μπούμε στην Ι. Μεταξά
πρέπει ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΜΕ 4 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ για να μπορέσουμε να
στρίψουμε δεξιά (στην Σολωμού)
και ξανά δεξιά για να φτάσουμε

στην κατοικία μας, Λ. Κατσώνη
και Κανάρη. Σε όλες τις ανάλογες μονοδρομήσεις οι απαγορεύσεις ισχύουν κάθε δεύτερο
στενό, όχι στο…. τέταρτο!
Κατεβαίνοντας ή ανεβαίνοντας
από παραλία Γλυφάδας στην Πρ.
Πέτρου για να έρθουμε στην Ι.
Μεταξά και Κανάρη (στην κατοικία μας) πρέπει να ΦΘΑΣΟΥΜΕ
ΣΤΗΝ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΉΣΟΥΜΕ ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ, ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΞΑΝΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΝΑΡΗ, ώστε να φθάσουμε σπίτι μας.
Καταβαίνοντας την ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΣΟΛΩΜΟΥ, έτσι ώστε να ανέβουμε
την Ι. Μεταξά, προς Κανάρη.
Επειδή η Ι. Μεταξά έγινε μονόδρομος, τα αυτοκίνητα οδηγούν
με μεγάλη ταχύτητα, παρόλο που
υπάρχουν παιδιά στην Πλατεία
28ης Οκτωβρίου και στον Παιδότοπο. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΠΟΙΑ

πό τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ελάβαμε το παρακάτω κείμενο, που αφορά ανθρώπινες ιστορίες για παιδιά που βρήκαν το “βηματισμό τους”, μέσα από ένα
πρόγραμμα του ΕΕΣ και πραγματοποίησαν τα όνειρά τους.
Βέβαια για μας το άριστο θα ήταν να μπορούν όλα τα παιδιά
να έχουν ίσες ευκαιρίες στη γνώση και στην επιστήμη.
Το δημοσιεύουμε, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν το πρόγραμμα και μπορεί να ωφεληθούν.

Α

Ανθρώπινες ιστορίες…

τα όνειρα που δεν έσβησαν
Υπάρχουν φορές, που τα παιδικά όνειρα σβήνουν μπροστά στη
σκληρή πραγματικότητα. Οι προσπάθειες των γονιών δεν επαρκούν και οι οικονομικές ανισότητες στέκονται εμπόδιο στις
ίσες ευκαιρίες για μάθηση και ένα καλύτερο αύριο. Όμως, ο Μιχάλης, η Γεωργία, η Γαρυφαλλιά, όπως και πολλά άλλα παιδιά,
κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους και σήμερα ετοιμάζονται να δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις, ελπίζοντας να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
Από μικρό παιδί ο Μιχάλης ονειρευόταν τις θάλασσες. Του αρέσει η ναυπηγική και το σχέδιο. Θέλει να σπουδάσει στη Σχολή
Εμποροπλοιάρχων και να ταξιδέψει σ’ όλο τον κόσμο. Η μητέρα του και ο ίδιος, μάταια προσπαθούσαν να μαζέψουν χρήματα για το φροντιστήριο. Οι ανάγκες πολλές, για μία
μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά. Ο «δράκος», όπως αποκαλούν το λογαριασμό του ηλεκτρικού, δε «χόρταινε» και τα
χρήματα ποτέ δεν επαρκούσαν για το όνειρο. «Εκείνη την
ημέρα ο Μιχάλης γύρισε από το σχολείο και μου λέει: μαμά
υπάρχει μια ελπίδα με ένα πρόγραμμα του Ερυθρού Σταυρού.
Έκανα το σταυρό μου και προσευχήθηκα», θυμάται η μητέρα

ΣΗΜΑΝΣΗ “ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΑΙΔΙΑ”.
Σε πολλά σημεία οι πινακίδες με
τα ονόματα των δρόμων μας
είναι είτε πίσω από τσιμεντένιους στύλους της ΔΕΗ, είτε πίσω
από φυλλώματα δένδρων.
Ο Δήμος πρέπει να φροντίσει και
για την ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
γιατί, μέχρι σήμερα, πάρα πολλοί
οδηγοί δεν σέβονται τις πινακίδες
κυκλοφορίας και η οδήγηση γίνεται πολύ επικίνδυνη
πίσης, να δείτε ο ίδιος το
πρόβλημα με το πεζοδρόμιο
της Ι. Μεταξά 10, το οποίο έχει μετατραπεί τα τελευταία 2 χρόνια σε
υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο μεταχειρισμένης ξυλείας της μάντρας
οικοδομών που στεγάζεται πίσω
από την περίφραξη. Το υπ’ αριθ ΙΒΕ
8336 ασημί ΝΙSSAN CARAVAN
ασχολείται με τις …μεταφορές υλικών. Σας είχαμε ενημερώσει (και
με φωτογραφίες) προ ενός έτους,
αλλά δεν είδαμε κάποια διορθωτική
κίνηση εκ μέρους σας.
Ευχαριστώ,
Τ. Τσιρακοπούλου

Ε

του. Λίγες μέρες μετά, ο Μιχάλης έγινε δεκτός στο πρόγραμμα
«Children Included» και σήμερα, σίγουρος για τον εαυτό του
και τις γνώσεις του, ετοιμάζεται να δώσει Πανελλήνιες και να
κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.
Μέσα από το πρόγραμμα «Children Included», του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού και του COSCO SHIPPING Charity Foundation,
80 μαθητές της Γ’ Λυκείου στον Πειραιά και στην Αθήνα, που
προέρχονται από οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες, απειλούμενες με κοινωνικό αποκλεισμό, έγιναν αποδέκτες υποτροφίας, που τους επέτρεψε να καλύψουν τα έξοδα προετοιμασίας
τους για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του Ιουνίου 2020.
«Σ’ αυτή την υποτροφία ακούμπησα το μέλλον μου», λέει η Γαρυφαλλιά, που θέλει να περάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
του Πειραιά. «Έβγαλα ένα τεράστιο βάρος από την πλάτη της
μαμάς μου και τώρα επιτέλους, μπορώ να σταθώ μόνη μου στα
πόδια μου».
Η Γεωργία και η Τζένη είναι δίδυμες. Η Γεωργία θέλει να σπουδάσει Οικονομικά και η Τζένη Παιδαγωγικά. Ο πατέρας τους,
μεσήλικας πια, με προβλήματα υγείας, έμεινε άνεργος πριν έξι
χρόνια όταν έκλεισε η επιχείρησή του, λόγω κρίσης και λίγο
αργότερα έχασε και την αγαπημένη του σύζυγο. «Έγινα ξαφνικά μάνα και πατέρας και ότι άλλο χρειαζόταν για να μπορέσω
να τα μεγαλώσω. Τότε, απευθύνθηκα στο Περιφερειακό Τμήμα
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Πειραιά. Μας βοήθησαν
πάρα πολύ. Ρούχα, τρόφιμα και ενισχυτική διδασκαλία για τα
παιδιά. Οι άνθρωποι κάνουν τεράστιο έργο και τους ευχαριστούμε που μας βοηθούν και μας σκέπτονται. Εγώ δουλεύω
περιστασιακά, για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Τα παιδιά
έπρεπε να προετοιμαστούν εντατικά για τις εξετάσεις. Στα
φροντιστήρια μου ζητούσαν ποσά, στα οποία δεν μπορούσα να
ανταπεξέλθω. Το πρόγραμμα αυτό, έδωσε τη δυνατότητα στα
παιδιά μου να πάνε φροντιστήριο και να προετοιμαστούν, όπως
πρέπει, για τις Πανελλήνιες εξετάσεις».

Εθελοτυφλείν
Μοιάζει τόσο πολύ με αυτογκόλ η χθεσινή
(15.6.20) επιλογή του θέματος της Νεοελληνικής
Γλώσσας για τα ΓΕΛ από την “πολιτεία”, που
πραγματικά δύσκολα κρατιέται να μην το σχολιάσει κανείς.
Η πολιτεία που αδυνατεί να απελευθερώσει τα
παιδιά από τον καταναγκασμό της φοίτησης πρωί
και βράδυ σε 2 σχολεία συρρικνώνοντας τον
ελεύθερό τους χρόνο, αυτή που απέτυχε να ωθήσει στην απελευθέρωση της φαντασίας για να
μπορέσουν τα παιδιά να αγκαλιάσουν την Ποίηση
και που κατάφερε ακόμη και στη διδασκαλία του
μαθήματος της Έκθεσης να επιβάλλει/εφαρμόσει
τη στερεοτυπία, “είδε όνειρο” πως τα πράγματα
δε συνέβησαν έτσι και ζήτησε στα παιδιά να μιλήσουν για τη σχέση τους με την ποίηση……
Πόσο θα ’θελα να βρίσκονταν κάποιοι έφηβοι που
θα είχαν γλιτώσει από τη “νοσηρότητα της αγέλης” και θα αποτύπωναν είτε με χιούμορ, είτε με
σκληρή γλώσσα, ποια είναι η οδυνηρή πραγματικότητα, στο “ιστολόγιό” τους. Πολύ θα λαχταρούσα να τους διαβάσω!!!....
Αν πάλι ΔΕ βρεθούν, θα μπει κανείς στον κόπο να
σκεφτεί ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ;
Ένας γονέας

Το πρόγραμμα «Children Included», του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού και του COSCO SHIPPING Charity Foundation ωφελεί
και παιδιά μικρότερης ηλικίας. Τριάντα σχολεία Α’ βάθμιας και
Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, των Δήμων Πειραιά, Σαλαμίνας και
Αθήνας ενισχύθηκαν οικονομικά προκειμένου να υλοποιήσουν
καινοτόμες δράσεις σχετικά με το περιβάλλον, τον πολιτισμό,
τις φυσικές επιστήμες, την πληροφορική κ.α.
«Όραμα όλων των καθηγητών και δικό μου, είναι να δημιουργήσουμε το σχολείο του 21ου αιώνα». μας λέει η κ. Έλενα Ελληνιάδου, Δ/ντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά Ουρουγουάης. «Πλέον το σχολείο μας διαθέτει δύο διαδραστικούς πίνακες, ένα κουτί ρομποτικής και έναν τρισδιάστατο
εκτυπωτή. Φανταστείτε οι μαθητές μας, χρησιμοποιώντας τον
3D εκτυπωτή, θα μπορούν να αναπαραστήσουν μοντέλα των
πειραμάτων του CERN. Αυτό θα αλλάξει τον τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών».
Το 10ο Γυμνάσιο Πειραιά βρίσκεται σε μία γειτονιά, όπου υπάρχουν μεγάλες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. «Το πρόγραμμα “Children Included” ήταν θεόσταλτο», λέει η κ. Ελένη
Κονιδάρη, Δ/ντρια του Σχολείου και υπεύθυνη για το μάθημα
της πληροφορικής. «Υπάρχουν παιδιά που θα μπορούσαν να
παίζουν με ρομπότ στο σπίτι τους και άλλα παιδιά, που ούτε
στο όνειρο τους δεν θα μπορούσαν. Με τον εξοπλισμό που
αγοράσαμε θα μπορούν περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν
στο μάθημα της ρομποτικής.
Τα όνειρα των παιδιών δεν έσβησαν! Οι δυνατότητές τους είναι
απεριόριστες! Αρκεί, να τους δοθεί η ευκαιρία να τα πραγματοποιήσουν. Εμείς ευχόμαστε σε όλα καλή επιτυχία, σε ότι και
αν κάνουν».
Ειρήνη Μπουδρονικόλα
Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
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Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
11 προσκλήσεις εξήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος
Τις 11 προσκλήσεις για συγκεκριμένα έργα και δράσεις
που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» το οποίο δημοσιοποιήθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης
Θεοδωρικάκος, σε εκδήλωση στο Ίδρυμα «Σταύρος
Νιάρχος».
Το πρόγραμμα έχει διασφαλισμένους πόρους τουλάχιστον 2,5 δις ευρώ. Περιλαμβάνει περί τα 5.000 έργα από
την εκτέλεση των οποίων εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περί τις 40.000 θέσεις εργασίας.
Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έχουν συμπεριληφθεί το σύνολο των έργων της προηγούμενης περιόδου
(460 έργα) τα οποία είχαν εγκριθεί, αλλά δεν είχαν χρηματοδότηση και τα οποία μετά τη συμβασιοποίησή τους
είναι του ύψους των 650 εκατ. ευρώ.
Ήδη, αυτή τη στιγμή, εκτελούνται 77 έργα της προηγούμενης περιόδου, με συμβάσεις 105 εκατ. ευρώ από τα
οποία ήδη δημιουργήθηκαν 1.100 θέσεις εργασίας.
Από τις 11 προσκλήσεις που ανακοινώθηκαν από τον
υπουργό Εσωτερικών διαφαίνεται ότι το πρόγραμμα
δίνει στην Αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να αναδειχθεί
σε πυλώνα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ποιότητας ζωής, και να συμβάλλει καθοριστικά στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.
Όπως σημείωσε ο Τ. Θεοδωρικάκος, ο στόχος του προγράμματος είναι τριπλός: Αναπτυξιακός, κοινωνικός και
περιβαλλοντικός. Μέσα από την υλοποίησή του ικανοποιούνται οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που έχει
θέσει ο ΟΗΕ, η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και είναι απόλυτα συνειφασμένοι με το στόχο που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το εθνικό σχέδιο

ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα και στους δήμους
που δεν έχουν επάρκεια τεχνικών υπηρεσιών να μετάσχουν σε αυτό καθώς υπάρχει πρόβλεψη τεχνικής στή-

διασφαλιστεί. Αυτός είναι ο δρόμος για να δημιουργηθούν αμέσως χιλιάδες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό
τομέα στην κατασκευή των έργων. Αυτή είναι η άμεση
δική μας συμβολή στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας», τόνισε ο Τ. Θεοδωρικάκος.
Όπως εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών, «τις επόμενες
ημέρες η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογών του
υπουργείου Εσωτερικών θα εκδώσει 11 δημόσιες προσκλήσεις προς τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού με τους αντίστοιχους άξονες
του προγράμματος».

ριξης από τους μηχανικούς της ΕΕΤΑΑ και ειδικός
άξονας χρηματοδότησης των μελετών.
Όπως ανακοίνωσε ο Τ. Θεοδωρικάκος, για πρώτη φορά
υπάρχει ειδική πρόβλεψη χρηματοδότησης για αντισεισμική προστασία σχολικών κτηρίων και τις έξυπνες πόλεις.
«Τις επόμενες τρεις εβδομάδες το υπουργείο Εσωτερικών, η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ και η ΕΕΤΑΑ με την συντονισμένη
δράση μας θα ενημερώσουμε με ημερίδες, ηλεκτρονική
επικοινωνία όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες και
τις τοπικές κοινωνίες για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Είναι πλέον στο χέρι όλων μας το πρόγραμμα
αυτό να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα και να πετύχει υψηλότατους ρυθμούς απορρόφησης των πόρων που έχουν

Σήμερα ανακοινώνουμε τους στόχους και τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος έργων και δράσεων
ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης με την
επωνυμία «Αντώνης Τρίτσης», το όνομα αξία του χθες
που εμπνέει στο αύριο.
Οι στόχοι αυτού του καινοτόμου και ευέλικτου προγράμματος είναι αναπτυξιακοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί.
Ανταποκρίνονται σε αντίστοιχες ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών, ικανοποιούν το σύνολο των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και
της Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας αλλά και της
ενεργειακής μετάβασης», είπε μεταξύ άλλων ο Τ. Θεοδωρικάκος.
Τόνισε δε ότι οι διασφαλισμένοι πόροι αυτού του προγράμματος είναι τουλάχιστον 2.5 δισεκατομμύρια € και
προέρχονται από το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπεγράφη (19 Μαρτίου 2020), μέσα στην καραντίνα, με το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Συνεργασία ΕΛΚΕΘΕ και Περιφέρειας Αττικής
προτεραιότητα η ποιότητα των νερών κολύμβησης
O Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης
Αυγερινός, εν όψει της συνεργασίας που επίκειται μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ανάβυσσο, το
επισκέφθηκε προκειμένου να ενημερωθεί από τα στελέχη του σχετικά με το σημαντικό του έργο στις θαλάσσιες έρευνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στη
υπόλοιπη Ευρώπη.
Παράλληλα, ξεναγήθηκε στα εξειδικευμένα και τελευταίας τεχνολογίας εργαστήρια του κέντρου καθώς
και στο χώρο που βρίσκεται ένα από τα τρία υποβρύχια ερευνητικά σκάφη τα οποία εξυπηρετούν τις δραστηριότητες όλων των ερευνητικών κλάδων και
έχουν συμβάλλει σημαντικά στις υπεράκτιες επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης για λογαριασμό της
Ελληνικής Αεροπορίας και του Ναυτικού με δυνατότητα κατάδυσης έως 2.000μ.
Έτσι τις επόμενες ημέρες πρόκειται να υπογραφεί

της παράκτιας ζώνης στην Ανατολική Αττική. Πρώτη
προτεραιότητα θα δοθεί στην έρευνα για την θαλάσσια ρύπανση και την ποιότητα των νερών κολύμβησης
στις θάλασσες της Ανατολικής Αττικής.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΛΚΕΘΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η
ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα περιβαλλοντικής
διατήρησης και διαχείρισης της παράκτιας ζώνης,
ανάπτυξης υπηρεσιών και βέλτιστης χρήσης υφιστάμενων υποδομών, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη

Το ΕΛΚΕΘΕ είναι κρατικός ερευνητικός οργανισμός
που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Είναι ο μοναδικός φορέας
στην Ελλάδα που διεξάγει επιστημονικές θαλάσσιες
έρευνες αναφορικά με τα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα, την υδάτινη βιοποικιλότητα, την παρατήρηση και πρόγνωση της κατάστασης των ελληνικών
θαλασσών, την διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας κ.λ.π. ενώ δραστηριοποιείται παράλληλα ως σύμβουλος της κυβέρνησης σχετικά με τη πετρελαϊκή
ρύπανση από θαλάσσιες δραστηριότητες και ατυχήματα, θέματα που διαμορφώνουν την πολιτική για την
αλιεία, την διαχείριση των υδάτινων πόρων και την
εφαρμογή στρατηγικής για τη θάλασσα.
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Δημιουργία Παγκόσμιου Χωριού Ελληνικής Φιλοξενίας,
Υγείας και Ευεξίας ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής
Την πρόθεσή του να δημιουργήσει στην Αττική ένα
χωριό Υγείας, Ευεξίας και Ελληνικής Φιλοξενίας, που
θα επιτρέπει στον επισκέπτη να γνωρίσει την αυθεντική ελληνική φιλοξενία μέσα από παραδοσιακά προγράμματα που συμβάλλουν στην Υγεία, με
δραστηριότητες Ευεξίας, αρχαία και σύγχρονη γνώση
και εκπαίδευση για την μακροβιότητα και την ψυχοσωματική Υγεία, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Πρόεδρος του ΙΣΑ και Πρόεδρος της ΕΛΙΤΟΥΡ
Γιώργος Πατούλης, στην 1η Συνεδρίαση του Τομέα
Τουρισμού Υγείας του ΠΙΣ για τις «προοπτικές του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα μετά την έξαρση και
διαχείριση του COVID-19».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε ότι «με τα
αποτελέσματα που επιδείξαμε ως κοινωνία και ως
υγειονομικό σύστημα, ο Ελληνικός Τουρισμός Υγείας
κατάφερε να κατακτήσει τα ζητούμενα εχέγγυα ως
προς την αξιοπιστία και την ασφάλεια που διεθνώς ο
Τουρισμός Υγείας απαιτεί.

...Αυτό είναι και το σκαλοπάτι μας, το εφαλτήριο μας,
για τη δυναμική γνωριμία του παγκόσμιου Ταξιδιωτικού κοινού με τον Ελληνικό Τουρισμό Υγείας», τόνισε
ο Γ. Πατούλης.
Παράλληλα ανακοίνωσε ότι στην Αττική το επόμενο
διάστημα σκοπεύουν να αναδείξουν «το υψηλό επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών, αλλά και την αρτιότητα
και διεθνή εγκυρότητα των εξαιρετικών επιστημόνων
μας.
Θεωρούμε ότι μ’ αυτό τον τρόπο το φετινό καλοκαίρι
είναι η στιγμή της γνωριμίας του ταξιδιωτικού κοινού
με την φαρέτρα των Ελλήνων ειδικών επιστημόνων,
και με τα υψηλού επιπέδου θεραπευτήριά μας, δημόσια και ιδιωτικά, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε
από τα καλύτερα θεραπευτήρια του κόσμου.»

...«Έτσι, παρέχοντας στην παρούσα φάση την ασφάλεια της Ταξιδιωτικής Υγείας για τους επισκέπτες,
αναδεικνύουμε την Αττική στον πλέον ασφαλή προορισμό, που συνδυάζει ταυτόχρονα στοιχεία μοναδικής αυθεντικότητας ως προς την έννοια της
φιλοξενίας, και πολλαπλές επιλογές εναλλακτικού
Τουρισμού και Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας»

σημείωση έκδοσης: Η Ελλάδα έχει έναν θησαυρό ιαματικών πηγών που δυστυχώς μένουν ανεκμετάλλευτες, ενώ θα έπρεπε να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν
το πρώτο τουριστικό προϊόν της χώρας.
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Hard Power – Η στρατιωτική
ισχύς των κρατών
του Νίκου Ιγγλέση
Περίπου 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια (ΗΠΑ) δαπανήθηκαν το 2019 απ’ όλα τα κράτη για τη διατήρηση και
ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών τους. Από το ποσόν
αυτό το μερίδιο των ΗΠΑ ανέρχεται σε 732 δις δολάρια ή το 38,5% του συνόλου. Μάλιστα στο σχετικό πίνακα φαίνεται ότι οι Αμερικανοί δαπανούν
περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι, όλες μαζί, οι δέκα επόμενες χώρες (βλέπε Πίνακα 1).
Η δυνατότητα των ΗΠΑ να δαπανούν για στρατιωτικούς σκοπούς ένα τόσο μεγάλο ποσό οφείλεται σε
δύο βασικούς παράγοντες : α) Στο πολύ υψηλό ΑΕΠ
τους, 19,4 τρις. δολάρια ή το 24,4% του παγκόσμιου
ΑΕΠ. β) Στο δολάριο, που αποτελεί το βασικό αποθεματικό νόμισμα παγκοσμίως.
Πίνακας 1
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2019
Σε εκατομμυρια δολάρια Ως ποσοστό του ΑΕΠ
1. ΗΠΑ
731.751
3,4%
2. Κίνα
261.082
1,9%
3. Ινδία
71.125
2,4%
4. Ρωσία
65.103
3,9%
5. Σαουδική Αραβία
61.867
8.0%
6. Γαλλία
50.119
1,9%
7. Γερμανία
49.277
1,3%
8. Βρετανία
48.650
1,7%
9. Ιαπωνία
47.609
0,9%
10. Ν. Κορέα
43.891
2,7%
11. Βραζιλία
26.946
1,5%
12. Ιταλία
26.790
1,4%
Πηγή: SIPRI (Διεθνές Ινστιτούτο Ειρήνης της Στοκχόλμης)

Βεβαίως η έκβαση μιας πολεμικής αναμέτρησης δε θα
κριθεί μόνο από το ύψος των αμυντικών δαπανών της
κάθε εμπλεκόμενης πλευράς. Υπάρχουν και πολλοί
άλλοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων :
Το εκτεταμένο ή περιορισμένο πεδίο στο οποίο θα
διεξαχθεί η αναμέτρηση και άρα η δυνατότητα χρήσης μέρους ή του συνόλου της ισχύος του κάθε κράτους.
Η ύπαρξη εξελιγμένων – έξυπνων οπλικών συστημάτων προσαρμοσμένων στις αμυντικές ή επιθετικές
ανάγκες των εμπλεκομένων που θα κάνουν τη διαφορά.
Το στρατηγικό δόγμα και οι επιμέρους τακτικές που
θα εφαρμοστούν από την κάθε πλευρά.
Η ικανότητα της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας,
αλλά και των κατά τόπους διοικητών καθώς και η αποφασιστικότητα χρήσης, χωρίς δισταγμούς, της μέγιστης δυνατής ισχύος.
Το φρόνημα εθνικής συσπείρωσης και υποστήριξης εκάστης κοινωνίας προς τους στόχους των ενόπλων δυνάμεων, αυτό που ονομάζεται «εσωτερική νομιμοποίηση».
Οι συμμαχίες που θα έχουν εξασφαλιστεί με ισχυρές
δυνάμεις, δηλαδή η «εξωτερική νομιμοποίηση».

Η «ομίχλη του πολέμου» που περιλαμβάνει όλους
τους απρόβλεπτους – αστάθμητους παράγοντες που
κρίνουν την έκβαση μιας πολεμικής αναμέτρησης.
Συμπέρασμα: Η ύπαρξη των απαραίτητων, ανάλογα με
τις απειλές που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα, αμυντικών δαπανών είναι αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την επιτυχή υπεράσπιση των εθνικών
συμφερόντων της.

Ελληνοτουρκικό σύστημα και Α. Μεσόγειος
Στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
τα τελευταία χρόνια, λαμβάνει χώρα μια μεγάλη ανακατανομή ισχύος. Η Τουρκία διαρκώς ισχυροποιείται,
εξοπλίζεται και έχει ήδη δημιουργήσει στρατιωτικά
προγεφυρώματα, εκτός από τη Β. Κύπρο, στη Συρία
και τη Λιβύη. Οι δύο τελευταίες χώρες διαλύθηκαν
από εσωτερικές εξεγέρσεις που υποκινήθηκαν από
εξωτερικούς δρώντες. Η κυβέρνηση της Δαμασκού
για να επιβιώσει, σ’ ένα τμήμα των εδαφών της, πέρασε στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας και δευτερευόντως του Ιράν. Η Ελλάδα χρεοκόπησε λόγω του
ευρω-χρέους το 2010, αποδυναμώθηκε οικονομικά και
ουσιαστικά υποδουλώθηκε στους δανειστές της (Βερολίνο), κάτι ανάλογο έγινε και στην Κύπρο. Το Ισραήλ παραμένει μια σταθερή δύναμη αλλά αισθάνεται
στα βορειοανατολικά σύνορά του την απειλή του Ιράν
και των οργανώσεων που αυτό ελέγχει στη Συρία και
στο Λίβανο. Οι συσχετισμοί αμυντικών δαπανών στην
Ανατολική Μεσόγειο παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΩΡΩΝ Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 2019
Σε εκατομμύρια δολάρια

1. Ισραήλ
2. Τουρκία
3. Ελλάδα
Κύπρος
4. Αίγυπτος*

20.465
20.448
5.472
402
3.744

Ως ποσοστό του ΑΕΠ

5,3%
2,7%
2,6%
1,6%
1,2%

*Δεν περιλαμβάνονται οι παραστρατιωτικές δυνάμεις.
Πηγή: SIPRI

Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι Ελλάδα
και Κύπρος μαζί, δαπανούν για την άμυνά τους μόλις

το 28,7% των όσων δαπανά κατ’ έτος η Τουρκία. Για
πόσο χρονικό διάστημα ακόμα θα μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η ανισορροπία, χωρίς ο ισχυρότερος να
προσπαθήσει να επωφεληθεί, προκαλώντας μια περιορισμένη ή εκτεταμένη σύγκρουση; Η αναθεωρητική Τουρκία, από τον Έβρο μέχρι την κυπριακή ΑΟΖ,
προκαλεί και αμφισβητεί τα δικαιώματα και τα εθνικά
συμφέροντα του Ελληνισμού. Πρόκειται για μια απέραντη απειλή που εδράζεται αποκλειστικά στο συσχετισμό ισχύος. Η αναμέτρηση με την Τουρκία είναι
αναπόφευκτη και σ’ αυτήν ο Ελληνισμός είτε θα νικήσει είτε θα ηττηθεί (με ή χωρίς θερμό επεισόδιο). Το
θέμα είναι πόσο προετοιμάζεται για να μην ηττηθεί.
Οι πολιτικές ηγεσίες στην Αθήνα και τη Λευκωσία
έχουν την ιστορική ευθύνη, να εξασφαλίσουν άμεσα
τους απαραίτητους πόρους για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Αν συνεχίσουν να αδιαφορούν,
όπως μέχρι σήμερα, θα πρόκειται για προμελετημένο
εθνικό έγκλημα. Πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων αναγκών - δεσμεύσεων
(π.χ. αποπληρωμή του δημόσιου χρέους) της χώρας,
πριν να είναι πολύ αργά. Απαιτούνται θυσίες.
Η γεωγραφία δε μας βοηθάει γιατί χρειάζεται να υπερασπιστούμε τα πολλά νησιά (εν δυνάμει στόχους)
απέναντι από τις τουρκικές ακτές και τη «μακρινή»
Κύπρο. Ο Ελληνισμός χρειάζεται αεροναυτικές δυνάμεις τουλάχιστον ίσης ισχύος με αυτές της Τουρκίας
για να είναι ασφαλής. Χρειάζεται να δαπανά, για αρκετά χρόνια, τουλάχιστον το διπλάσιο ποσοστό του
ΑΕΠ, απ’ ό,τι σήμερα, αν θέλει να διατηρήσει απλώς
τη δυνατότητα της εθνικής ανεξαρτησίας του. Διαφορετικά πολύ σύντομα, θα ακρωτηριαστεί και - με «νηφαλιότητα» και «ψυχραιμία» από την πλευρά της
ελληνικής πολιτικής ηγεσίας – θα καταστεί γεωπολιτικός δορυφόρος της Άγκυρας.

Soft power – ήπια ισχύς
Ασφαλώς κάποιοι, συνειδητά ή ασυνείδητα, επιδιώκουν μια τέτοιο κατάληξη αν κρίνουμε από τις πολιτικές που εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια από
τους Δεξιούς και Αριστερούς εθνομηδενιστές, οπαδούς της παγκοσμιοποίησης : Κατευνασμός, φοβικό
σύνδρομο και συνδιαλλαγή με τους Τούρκους (π.χ.
ενδοκοινοτικές συνομιλίες στην Κύπρο, υποστήριξη
της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, προσφυγή
στη Χάγη κ.α.). Υποχρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων. Υποβάθμιση της αμυντικής βιομηχανίας. Υπονόμευση της εθνικής συνοχής με τη δημιουργία
πολυπολιτισμικής κοινωνίας αποτελούμενης από διάφορες αλλοεθνείς - αλλόθρησκες μειονότητες κ.α.
Παράλληλα μια υβριδική επιχείρηση, από δυνάμεις
εντός των τειχών, βρίσκεται σε εξέλιξη και αποσκοπεί
στην υπονόμευση του φρονήματος των Ελλήνων με
την αναθεώρηση της Ιστορίας τους. Ισχυρίζονται ότι
το έθνος (προσοχή: όχι το κράτος-έθνος) συγκροτήθηκε το 1821! Μάλλον ύστερα από παρθενογένεση!
Κι αν υποτεθεί ότι έτσι έγινε, τότε ποιοι δημιούργησαν το Αθάνατο ’21; Στην ιστοσελίδα της «Επιτροπής
2021» δεν υπάρχει η ελληνική σημαία και αναγράφεται «200 χρόνια Έλληνες», δηλαδή, το 1821 γίναμε
Συνέχεια στη σελ. 16
Έλληνες.
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OXI στην τεράστια επέκταση της
μαρίνας Βουλιαγμένης
απαντά με ανακοίνωσή της η Τ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής
Με μια λιτή αλλά περιεκτική ανακοίνωση της, η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής και η Τοπική
Οργάνωση Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης του
“Κινήματος Αλλαγής”, πήραν και γραπτή θέση σχετικά
με το επίμαχο θέμα συζήτησης της τοπικής κοινωνίας
για την αναβάθμιση, αλλά και την επέκταση της μαρίνας σκαφών Βουλιαγμένης. Και λέμε γραπτή γιατί κατά τ’ άλλα- συμμετείχαν στην κινητοποίηση για την
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρόταγμα ΟΧΙ
στην τεράστια επέκταση της μαρίνας που επιχειρείται, κάτι άλλωστε που κανείς δεν θέλει. Όλοι λένε ότι
πρέπει να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις της μαρίνα,
αλλά λένε ΟΧΙ στην επέκτασή της, που θα καταστρέψει τον κόλπο ανεπανόρθωτα.

ένα ξεκάθαρο ΟΧΙ στην παράλογη επέκταση της μαρίνας σκαφών της Βουλιαγμένης και ταυτόχρονα
βάζει τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της.
Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατ. Αττικής
Τοπική Οργάνωση
Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σήμερα την 16.6.2020 συνήλθαν σε ολομέλεια τα
μέλη της Τ.Ο. Κινήματος Αλλαγής του Δήμου Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης με θέμα ποια είναι η
θέση του Κινήματος για την αναβάθμιση - επέκταση
της Μαρίνας Βουλιαγμένης.
Εγινε ενημέρωση και εκτενής συζήτηση για το ζήτημα
αυτό που προέκυψε για τον τόπο μας.
Η θέση του Κινήματος Αλλαγή του Δήμου Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης είναι: Είμαστε θετικοί
απέναντι στην επένδυση με τις εξής όμως προϋποθέσεις.
1. Να σέβεται το περιβάλλον και τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας.
2. Να υπάρχει νομιμότητα και διαφάνεια στις ενέργειες που απαιτούνται, παράλλημα με την αποφυγή
τυχόν πλασματικών δεδομένων σε σχέση με τα πραγματικά μεγέθη της επένδυσης.
3. Να υπάρχει σημαντικό όφελος στην τοπική κοινωνία και ανταποδοτικότητα στην τοπική οικονομία.
4. Τέλος, λέμε ναι στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της Μαρίνας Βουλιαγμένης χωρίς όμως την
παράλογη επέκτασή της και χωρίς την αλλοίωση του
απαράμιλλου φυσικού κάλους της περιοχής.

Eφυγε από τη ζωή
η Βασιλική Αλιμπέρτη
Αναβλήθηκε
το Περιφερειακό Συμβούλιο
Αναβλήθηκε η Συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (17.6.20), κατόπιν εισηγήσεως του
περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, ως ελάχιστη ένδειξη
πένθους για την απώλεια της περιφερειακής συμβούλου της παράταξης «Δύναμη Ζωής» Βασιλικής
Αλιμπέρτη.
Κατά την έναρξη της
συνεδρίασης ο Γ. Πατούλης εξέφρασε τα
θερμά του συλλυπητήρια στην επικεφαλής Ρ.
Δούρου και την παράταξη «Δύναμη Ζωής»,
καθώς και στην οικογένεια της εκλιπούσας,
επισημαίνοντας πως το
περιφερειακό συμβούλιο θα είναι «φτωχότερο».

«Η Βασιλική Αλιμπέρτη υπήρξε μία σεμνή, σοβαρή
και μαχητική παρουσία με σημαντική προσφορά στην
Αυτοδιοίκηση. Η απουσία της από το περιφερειακό
μας συμβούλιο, θα είναι αισθητή», υπογράμμισε ο
Περιφερειάρχης Αττικής.
Τα συλλυπητήριά τους για τον πρόωρο θάνατο της
Β. Αλιμπέρτη εξέφρασαν οι επικεφαλής όλων των
παρατάξεων και εκ μέρους όλων των μελών του περιφερειακού συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χ. Θεοδωρόπουλος.

Η ανακοίνωση, που δημοσιεύουμε παρακάτω, λέει
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Γ. Σγουρός : O μεγάλος περίπατος της Αθήνας
- Ένα μεγαλεπήβολο έργο που ξεκινάει ανάποδα
Ο «μεγάλος περίπατος της Αθήνας»
όπως ονομάστηκε η ενοποίηση του
ιστορικού κέντρου της Αθήνας ξεκινά
με τους χειρότερους οιωνούς.
Χωρίς να είμαστε αντίθετοι με το σύνολο του έργου και καθώς το ζήτημα
δεν απασχόλησε το Περιφερειακό
Συμβούλιο, σημειώνουμε και καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο τις διαπιστώσεις και ενστάσεις μας.
Πρώτον και κυριότερον: Δεν υπάρχουν
πλήρεις κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές μελέτες για το έργο και φυσικά ούτε και οι σχετικές εγκρίσεις.
Με αφορμή το πρόβλημα του κορωνοϊού αποφασίστηκε ο περιορισμός
των λωρίδων κυκλοφορίας στην οδό
Πανεπιστημίου. Με τον τρόπο αυτό
στραγγαλίστηκε η κυκλοφορία των
οχημάτων, ταλαιπωρώντας χιλιάδες
οδηγούς.
Η Πανεπιστημίου δεν είναι δημοτικός
δρόμος! Η εποπτεία και η ευθύνη συντήρησής της ανήκει στην Περιφέρεια
Αττικής. Αλήθεια μέσα από ποιες διαβουλεύσεις και διαδικασίες και με ποιο
νομικό έρεισμα ο κ Πατούλης εκχώ-

ρησε την αρμοδιότητα του στον Δήμαρχο Αθηναίων; Άραγε τώρα ποιος
έχει την ευθύνη συντήρησης όλου του
δρόμου ή στην απευκταία περίπτωση
ατυχήματος ποιος επιλαμβάνεται;

Η ενοποίηση θα έπρεπε να ξεκινήσει
από τους δρόμους αρμοδιότητας του
δήμου όπως την Μητροπόλεως, την
Αθηνάς, την Πατησίων. Να μελετηθούν
οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία και ιδιαίτερα πως επηρεάζεται η Πανεπιστημίου. Επίσης έμφαση θα έπρεπε να
δοθεί στις υποβαθμισμένες παρυφές
του κέντρου των Αθηνών που υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα γκετοποίησης και παραβατικότητας.
Μια τελευταία παρατήρηση για την

οδό Πανεπιστημίου. Μια λωρίδα μετατρέπεται σε ποδηλατόδρομο από το
Σύνταγμα μέχρι την Ομόνοια χωρίς να
συνδέεται με άλλο δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Τι εξυπηρετεί να κουβαλήσει
κάποιος το ποδήλατο στο Σύνταγμα να
πάει μέχρι την Ομόνοια και μετά να το
μεταφέρει - πως; - στο σπίτι του. Άλλωστε τα πεζοδρόμια στην Πανεπιστημίου είναι υπέρ επαρκή για τους
πεζούς. Τι πραγματικά θα ωφελήσει η
περαιτέρω διαπλάτυνση;
Η Παράταξή μας θεωρεί ότι κινείται
στη σωστή κατεύθυνση η σκέψη το
ιστορικό κέντρο της Αθήνας να γίνει
ένας ενοποιημένος τόπος μιας ωραίας
βόλτας, να μην ξεχνάμε όμως ότι κυρίως είναι τόπος εργασίας και πρέπει
όσοι εργάζονται να εξυπηρετούνται
χωρίς να ταλαιπωρούνται.
Να μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχει
και το ένα μεγάλο, υποβαθμισμένο
τμήμα της Αθήνας που περιμένει εδώ
και χρόνια παρεμβάσεις για την αναζωογόνηση του και στην κατεύθυνση
αυτή έχουμε καταθέσει εδώ και χρόνια
τις δικές μας προτάσεις.

Μεγάλες προσφορές για τα αδέσποτα
Περισσότεροι από 52 τόνοι τροφής
για τη σίτιση αδέσποτων ζώων
έχουν συγκεντρωθεί ως σήμερα,
μέσω της πρωτοβουλίας animalsolidarity.gov.gr του υπουργείου Εσωτερικών, που πραγματοποιείται σε
συνεργασία με την Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας και την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.
Την πρωτοβουλία για την ακόμη
μεγαλύτερη ενίσχυση της φροντίδας των αδέσποτων ζώων, εν
μέσω πανδημίας, που ανακοίνωσαν ο υπουργός Εσωτερικών
Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, αγκάλιασαν με πρωτοφανή
ενθουσιασμό μεγάλες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο και όχι μόνο.
Παράλληλα με την πρωτοβουλία
για τη συγκέντρωση δωρεών, το
Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει και στην επιχορήγηση
των δήμων, συνολικού ύψους 1,4
εκατομμυρίων ευρώ, για την ευρύ-

τερη δυνατή κάλυψη αναγκών σίτισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των αδέσποτων ζώων.
Η κατανομή των προσφορών που
καταχωρίζονται στη διαδικτυακή
πλατφόρμα https://animalsolidar-

στην πλατφόρμα συγκεντρώνονται
φάρμακα, καθώς και προσφορές
σε κτηνιατρικές υπηρεσίες. Περισσότεροι από 10 κτηνίατροι σε όλη
την Ελλάδα δήλωσαν το «παρών»
προκειμένου να προσφέρουν εθε-

Hard Power
Η στρατιωτική ισχύς
των κρατών
του Νίκου Ιγγλέση
Συνέχεια από τη σελ. 14

Όμως η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση έγινε από
τους, μέχρι τότε, υπόδουλους Έλληνες «για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία». Αποδομούν τις προσωπικότητες – σύμβολα
της Εθνεγερσίας (ο Κολοκοτρώνης σφαγέας των
Τούρκων στην Τριπολιτσά, ο Καραϊσκάκης αλητήριος
και μισογύνης, ο Καποδίστριας δικτάτορας κ.α.). Δε
θα εκπλαγούμε αν προσεχώς χαρακτηριστεί, από την
«Επιτροπή 2021» και ο μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος
Κανάρης ως εμπρηστής! Τέλος, τα τουρκικά σίριαλ
εξακολουθούν να δηλητηριάζουν το φρόνημα των
Ελλήνων, εξιδανικεύοντας τους Τούρκους. Είναι βέβαιο ότι δι’ αυτής της ήπιας ισχύος (Soft Power), που
ασκείται, προετοιμάζεται το έδαφος για την εφαρμογή στη συνέχεια της σκληρής ισχύος (Hard
Power).
ΥΓ 1. Οι περισσότεροι από τους γεωπολιτικούς παρατηρητές, του ευρύτερου πατριωτικού χώρου, αναλύουν τις
στρατηγικές επιδιώξεις της Τουρκίας, την κατάσταση
στη Λιβύη και στη Συρία, την πολιτική των Αμερικανών,
των Ρώσων, των Γάλλων των Ιταλών, των Ισραηλινών
κλπ, τη στάση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δίνουν συμβουλές
στην κυβέρνηση πώς να χειριστεί διπλωματικά την
απειλή, τι πρέπει να κάνει με τα χωρικά ύδατα, την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Λίγοι είναι αυτοί που επισημαίνουν την αναγκαιότητα ενίσχυσης των ενόπλων
δυνάμεων και απ’ αυτούς οι περισσότεροι αποδέχονται
ότι η Ελλάδα δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες να
κάνει κάτι τέτοιο. Το τι χρειάζεται να κάνει για να αποκτήσει τις οικονομικές δυνατότητες δεν τους προβληματίζει, είναι έξω από το πεδίο του αντικειμένου τους! Όλοι
αυτοί θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η οικονομική ανεξαρτησία και ευρωστία είναι ένας από τους σημαντικότερους
συντελεστές ισχύος μιας χώρας και προϋπόθεση της
αμυντικής ικανότητάς της.
ΥΓ 2. Η παγκόσμια ύφεση που προκαλεί η πανδημία θα
σταθεροποιήσει ή θα μειώσει μεσοπρόθεσμα τις αμυντικές δαπάνες πολλών κρατών. Όμως αποτελεί καθοριστική πολιτική επιλογή της κάθε κυβέρνησης το τι θα
πράξει για τη μείζονα απειλή που αντιμετωπίζει. Ήδη κάποιοι προετοιμάζουν τις δικαιολογίες που θα επικαλεστούν μετά μια εθνική ήττα. Για τον Ελληνισμό όμως τα
περιθώρια έχουν προ πολλού εξαντληθεί. Είτε θα ενισχύσει, πάση θυσία, όλους τους συντελεστές ισχύος του
είτε θα υποταχθεί στους νεο-Οθωμανούς της Άγκυρας.
Οι καιροί ου μενετοί.

ity.gov.gr/ γίνεται είτε σε συγκεκριμένους δήμους – εάν αυτό
επιθυμεί ο δωρητής – είτε σε δήμους της χώρας ανάλογα με τις
ανάγκες τους. Εκτός από τρόφιμα,

λοντικά τη βοήθειά τους σε ζώα
που βρίσκονται σε ανάγκη.
σημείωση: Ελπίζουμε οι Δήμοι να
ενεργήσουν, αφού παίρνουν κονδύλια, γιατί δεν βλέπουμε προθυμία...

ΥΓ 3. Όταν ολοκληρωνόταν το άρθρο αυτό ανακοινώθηκε η Συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ της Ελλάδας
και της Ιταλίας με βάση τη μέση γραμμή που προέβλεπε
η Συμφωνία του 1977 για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Αναμένουμε τις λεπτομέρειες για την ακριβή
επήρεια των νησιών του Ιονίου και την αλιεία, όχι μεταξύ
6 και 12 ναυτικών μιλίων αλλά στα 200 μίλια της ελληνικής ΑΟΖ όπου υφίστανται αλιευτικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
Πηγή : www.ellinikiantistasi.gr
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Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί συνοδοιπόροι στο δύσβατον, ενημερώνουμε σχετικά με το Δ.Σ. της 15ης Ιουνίου και την
παρά κάτι 6ωρη συνεδρίαση. Αρχικώς στην επί μιάμιση ώρα κατ' ελάχιστον ομιλία του δημάρχου, ο
οποίος απαντώντας στις δικές μας ερωτήσεις αλλά
και της λοιπής αντιπολίτευσης εξετέθη τελικώς ως
προς τα εξής:
― Σε ό,τι αφορά τον φωτισμό του δήμου ανακάλυψε
εκ των υστέρων ότι τα παλαιού τύπου φωτιστικά, περίπου 3.100, είναι ασύμβατα με τις νέου τύπου λάμπες. Τόνισε όμως, ότι δεν είναι "ανασφαλή"
(προφανώς εννοούσε επισφαλή), επομένως θα πρέπει να γίνει ΝΕΑ επένδυση.
― Σχετικά με την πραγματοποιηθείσα εκδήλωση safe
water και την καθυστερημένη ειδοποίησή μας έριξε
το φταίξιμο στο Υπουργείο Ναυτιλίας, επειδή δεν
μπορούσε να στείλει τα mail. «Η είσοδος γινόταν
βάσει λίστας και ΔΕΝ ήταν ελεύθερη κ. Κλήμη. Πώς
παρέστησαν οι υπόλοιποι του τοπικού και όχι εσείς,
απορίας άξιον..».
― Οι μπλε κάδοι στη Βουλιαγμένη "βρίσκονται όλοι
εκεί", είπε ο δήμαρχος, αλλά στα Πηγαδάκια έχουν
αφαιρεθεί 110, για να εξαναγκαστούν οι ατίθασοι

κάτοικοι (300 του Λεωνίδα έχουν απομείνει), να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των καφέ κάδων! Παρεπιπτόντως ενημερωθήκαμε ότι ο δήμος παίρνει και τα
οργανικά απόβλητα της σχολής Ευελπίδων, περίπου
1 τόνο.
― Για το θέμα της συνεδρίασης των επιτροπών συνδιαχείρισης παραλιών ακούσαμε πολλά αντικρουόμενα. Αφού επέπληξε τα τοπικά κοινωνικά μέσα
δικτύωσης που "βρίθουν από ανακρίβειες" παραδέχτηκε ότι δεν ισχύει πλέον η κάρτα των 20 ευρώ και
πάλι επιφυλάχθηκε για τις τιμές λέγοντας "δεν δείχνουν τα πράματα αύξηση αλλά δεν ξέρουμε ακόμη
γιατί είναι 4 χρόνια ίδιες οι τιμές και είναι λογικό να
ζητούν αύξηση".
Εν ολίγοις οι μισθωτές δεν έχουν υποχρέωση να παράσχουν προνόμια στους δημότες. Εξάλλου, ως υποστήριξε, παρ' όλο που δεν πρόβαλαν αιτήματα,
κατήργησαν τα 20 ευρώ και με πρόσχημα την προσαρμογή της χωρητικότητας στα ισχύοντα μέτρα επιβάλλουν τα δικά τους "θέλω". Τα δικά μου, δικά μου
και τα δικά σου, πάλι δικά μου...
― Το κατηγορητήριο του δημάρχου, αυτή την φορά,
είχε αποδέκτες την λοιπή αντιπολίτευση, το “Κύμα
Ενωμένων Πολιτών” κατά κύριο λόγο και τον περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.
―Για το έργο στην οδό Παναγούλη στη Βουλιαγμένη, υποσχέθηκε ότι το αργότερο ως το τέλος του
χρόνου θα είναι έτοιμο και με την ευκαιρία μας ενημέρωσε επαναλαμβάνοντας δύο φορές, ότι ο δήμος
μας έχει έκταση 1 δις(;;;) και 158 εκ. στρέμματα, 272
χλμ. δρόμων, 1.200 στρέμ. πρασίνου και δεν συμμαζεύεται. Μάλλον συμπεριέλαβε, Υδρούσα, Φλέβες,

ξέρες, όλο τον ύφαλο και όλο το νότιο τμήμα του
Υμηττού!
― Σχετικά με το έργο του ρέματος στο Κόρμπι και
πιο συγκεκριμένα για την καθυστέρηση, ο δήμος δεν
ευθύνεται (περιμένατε να διαβάσετε κάτι άλλο;) και
για το πρόβλημα απορροής λάσπης στη θάλασσα
είπε ότι τώρα "δεν θα 'χουμε άλλο, όλο-όλο ήταν δύο
φορές τον μήνα έβγαζε κοκκινόχωμα στη Βάρκιζα".
Σιγά το πρόβλημα δηλαδή έχουμε δωρέαν λασποθεραπεία, spa διεθνών προδιαγραφών και γκρινιάζουμε!..
― Την διαφωνία του στο περασμένο Δ.Σ. με τον πρόεδρο επί της διαδικασίας για το αν έπρεπε να τεθεί
σε ψηφοφορία το θέμα της μαρίνας Βουλιαγμένης,
προσπαθώντας να την υποτιμήσει, είπε ότι κάποιοι
την φαντασιώθηκαν (ποιούς εννοούσε άραγε;) και
για να το δικαιολογήσει κάνοντάς το χειρότερο είπε:
"ο πρόεδρος δεν είχε την πλήρη εικόνα", δηλαδή
πήγε απροετοίμαστος;.
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι. Δόγκα, Δημοτική Σύμβουλος μείζονος παράταξης
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Μολύβι, σκἐψη και λύνουμε.

Oι Δήμαρχοι διαμαρτύρονται για τις
αυξήσεις των τελών και ζητούν λύσεις
Η Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση των Δημάρχων
της Αττικής (15.5.20) με θέμα τη
διαχείριση των απορριμμάτων και
τις αυξήσεις των αντισταθμιστικών
τελών που πρόσφατα αποφάσισε
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).
Στη διάρκεια της συνέλευσης όλοι
οι δήμαρχοι εξέφρασαν την έντονη
αντίθεσή τους στην πρόσφατη απόφαση του ΕΔΣΝΑ και έμειναν σταθεροί στη θέση τους ότι οι δήμοι
λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει ειδικά μετά την υγειονομική
κρίση (covid 19), δεν είναι δυνατόν
να επιβαρυνθούν επιπλέον και με τη
συγκεκριμένη αύξηση.
Στη σύντομη τοποθέτησή του ο
Δήμαρχος Σαρωνικού Π. Φιλίππου
αναφέρθηκε στα προβλήματα που

αντιμετωπίζει η Ανατολική Αττική
εξαιτίας του τεράστιου όγκου των
απορριμμάτων και κυρίως των κλαδεμάτων και των ογκωδών αντικειμένων – ιδιαίτερα κατά τη θερινή
περίοδο – που αποτελούν το μεγα-

λύτερο ποσοστό του συνόλου των
απορριμμάτων. Ζήτησε δε τη στήριξη των αρμοδίων σε υποδομές
και εξοπλισμό προκειμένου να

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οι
δήμοι την εκρηκτική κατάσταση
που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Αττική. Πρότεινε επίσης στον
Πρόεδρο της ΠΕΔΑ Γεώργιο Μαρκόπουλο τη διοργάνωση ημερίδας

με τη συμμετοχή όλων των δήμων
της Ανατολικής Αττικής, για να συζητηθεί ευρέως το θέμα και να
εξευρεθούν λύσεις.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Εμπόρου βάση
2. Αφωνη Ριρίκα - Αρχή αρχής
3. Αθετώ συμφωνία
4. Ηράκλειο όπλο - Και άφωνη τάση
5. Ανδρικό υποκοριστικό - Στα λατινικά φιλοξενεί βίντεο
6. Την κατέλαβε ο Θεόφιλος το 836 μ.Χ.
7. Πρόθεση - Άρθρο
8. Ανδρικό όνομα (αιτ) - Αυγά
9. Αρχαίο επιφώνημα θριάμβου - Αλλοδαπή Ειρήνη
ΚΑΘΕΤΑ
1. Κεραμιδόχωμα
2. Πατρίδα του Βαλέσα
3. Μικρο έπιπλο
4. Αιτιατική επωνύμου με ρίζα το "αρνί"
5. Θέλει προσοχή ειδικά στο κατέβασμα
6. Ισπανός Ιωσήφ - Το 2β οριζόντια
7. Άρθρο
8. Αυτές μπορεί να καταδικάσουν κάποιον (γεν)
9. Ασθενή - Χαρακτηρισμός εταιρείας

H λύση βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.
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Kυκλοφοριακές
παράνοιες
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ανακούφιση των πολιτών λόγω covid-19
μόνο ανακούφιση δεν φέρνουν αφού
δημιουργούν μία τεράστια αναστάτωση
σε γειτονιές των πόλεων για ένα μικρό
χρονικό διάστημα και άνευ ουσίας.
Πολλά τα παραδείγματα και πάμπολλες
οι διαμαρτυρίες των πολιτών.

Kυκλοφοριακές
ανατροπές
στη Βούλα
Kυκλοφοριακές ανατροπές όμως έχουν
γίνει και στη Βούλα, στην συνοικία Ευριάλη, που σε πολλές περιπτώσεις κάνεις το γύρο της Βούλας τρεις φορές
για να φτάσεις στο σπίτι σου.
Μονοδρομήσεις που διπλασίασαν τις
ταχύτητες μέσα στα στενά, και κατεύθυνση της κίνησης στην πολυαίματη
οδό Πρ. Πέτρου, που παρά τα θύματα
και τους καθημερινούς τραυματισμούς,
κανείς δεν πτοείται. Ούτε ο Δήμος ΒΒΒ
ούτε ο Δήμος Γλυφάδας, μια που βρίσκεται στα όρια.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Βασ. Κων/νου 47, 19441 Κορωπί
Πληρ.: Μαρούτσου Γ.
Τηλ.: 2132000728
mail: gmaroutsou@0133.syzefxis.gov.gr
Κορωπί 16.6.2020
Αριθμ. Πρωτ.: 7781
ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Χορήγησης, μίας (1) θέσης υπαιθρίου εμπορίου στην Πλατεία Δεξαμενής του Δήμου Κρωπίας, για
διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών
λαϊκής τέχνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 1γ΄ του
άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 ή την
παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ. τ.Α΄/114/08-062006).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40, 41 και 42, του Ν.
4497/2017 (ΦΕΚ. τ.Α΄/171/13-112017).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρ.2 , της παρ. 2 του άρθρ. 6, του
άρθρ. 7, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ.
τ.Α΄/171/13-11-2017).
5. Την με αριθ. 247/2019 Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κρωπίας.
6. Το με αριθ. 2501/9/5/10-α έγ-

ΕΒΔΟΜΗ

ΑΑΔΕ: Mεταβίβαση
ακινήτων σε
3 ημέρες μακριά από
την Εφορία!
Απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση ακινήτων στην εφορία. Με
απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι φορολογούμενοι θα
μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ή δηλώσεις εξ αποστάσεως.
Στέλνοντας μέσω e-mail ή ταχυδρομείου (συστημένο) ή courier κάθε είδους
αιτήσεις ή δηλώσεις και να κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΔΟΥ. Για να
υποβάλλει κάποιος αίτηση, θα μπορεί
να χρησιμοποιεί τη φόρμα υπεύθυνης
δήλωσης του gov.gr.
Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες πληροφορικής της ΑΑΔΕ επισπεύδουν τις διαδικασίες για την ηλεκτρονικοποίηση των
δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, η
οποία ανεστάλη στα τέλη του 2019,
λόγω του αιτήματος των συμβολαιογράφων, που ζήτησαν χρόνο προσαρμογής και εκπαίδευσης στο νέο
σύστημα δηλώσεων.

γραφο του Β Τμήματος Τροχαίας
Βορ/κης Αττικής, «Γνωμοδότηση
για χρήση κοινόχρηστου χώρου».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη χορήγηση :
• Μίας (1) θέσης υπαιθρίου εμπορίου
για την διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και
ειδών λαϊκής τέχνης στην πλατεία
Δεξαμενής στο Κορωπί, όπως αυτή
εμφανίζεται στο συν/νο σχέδιο της
Τ.Υ. του Δήμου Κρωπίας.
Σημειώνεται ότι, για την άσκηση
της συγκεκριμένης δραστηριότητας
απαιτείται άδεια του Δήμου διάρκειας από έναν (1) έως δώδεκα (12)
μήνες, η οποία είναι αυστηρά προσωποπαγής. Μετά την παρέλευση
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει ανανέωση της αδείας του για τη
συνέχιση της δραστηριότητάς του.
Α΄ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1.Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά
έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά
δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας και μπορούν να διαθέτουν τα
έργα τους υπαιθρίως.
2. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη
διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας
παραγωγής των μελών τους.
Β΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Για φυσικά πρόσωπα:
α. αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει
ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε
άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη
που κατασκευάζει, τα μηχανήματα,
τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα
αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία,

β. βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας,
βα. για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.).
ββ. για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας.
γ. έναρξη δραστηριότητας από το
TAXIS με τις μεταβολές της.
Β. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.):
α. αίτηση
β. πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),
γ. καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
(ΚΑΛ.Ο)
δ. έναρξη επιτηδεύματος με Κ.Α.Δ.
που συνάδουν με το αντικείμενο
δραστηριότητας,
ε. λίστα με τα μέλη των οποίων
έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.
Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά.
Γ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Στην περίπτωση που ο αριθμός των
αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του
αριθμού των θέσεων, διενεργείται
δημόσια κλήρωση.
• Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
καταθέσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη
Δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Δήμο Κρωπίας, από
σήμερα έως και την 31/07/2020
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
• Μετά την πάροδο της ανωτέρας
προθεσμίας, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Κρωπίας και στο
ΟΠΣΠΑ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α
ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αντιδήμαρχος

«ATHENS IS BACK»
και βγείτε στους δρόμους
Την πρωτοβουλία «Athens is Back» παρουσίασαν ο Δήμος Αθηναίων με τον
Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, με στόχο
να στηρίξει κάθε μικρή και μεγάλη επιχείρηση της πόλης. Από 16 Ιουνίου,
όλες οι επιχειρήσεις και οι πολιτιστικοί
φορείς που δραστηριοποιούνται και
στις επτά Δημοτικές Κοινότητες της
Αθήνας καλούνται να προβάλλουν τις
τρέχουσες προσφορές και εκπτώσεις
τους μέσα από την πλατφόρμα
www.athensisback.gr , δίνοντας έτσι σε
κάτοικους και επισκέπτες ένα επιπλέον
κίνητρο να βγουν έξω, να κάνουν τις
αγορές τους και να διασκεδάσουν στην
πόλη, τηρώντας πάντα τις αποστάσεις
ασφαλείας και τις προβλεπόμενες οδηγίες για την προστασία της δημόσιας
υγείας.

ΓΣΕΕ: Στο 33% των
εργαζομένων
μεταβλήθηκε η εργασία
τους μετά
τον κορωνoϊό
Ένας στους τρεις εργαζόμενους του
ιδιωτικού τομέα άλλαξε σχέση εργασίας μετά την πανδημία, σύμφωνα με
δημοσκόπηση που έκανε η ΓΣΕΕ σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας.
Ειδικά, για την συγκεκριμένη χρονική
περίοδο διερευνήθηκαν οι μεταβολές

ΑΔΑ: Ψ60ΣΩΛ6-ΔΣΠ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βασ. Κωνσταντίνου 47, 19441 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.: Κωνσταντίνος Σουκαράς
Τηλέφωνο : 213 2000709
FAX
: 210 6624963
e-mail
: tykoropi@gmail.com
Κορωπί
11/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 7522
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ KΡΩΠΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του
Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
και ειδικότερα του άρθρου 37.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως
προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του
Ν. 4412/2016.
4) Την Υπουργική Απόφαση
117384/26-10-2019 (ΦΕΚ/ Β/3821
/2017)
5) Την Υπουργική Απόφαση 56902/

της σχέσης εργασίας μετά την πανδημία, η σχέση της τηλεργασίας με τον
χρόνο εργασίας καθώς και την εργασία
στην περίοδο της αναστολής σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, στα βασικά ευρήματα συμπεριλαμβάνονται: Το 33%
των εργαζομένων δήλωσαν ότι έχει μεταβληθεί η σχέση εργασίας τους μετά
την πανδημία. Το 19% των εργαζομένων δήλωσε ότι μετά την πανδημία συνεχίζει να εργάζεται με τηλεργασία και
το 14% με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Κατά το διάστημα της τηλεργασίας, το 35% των απασχολουμένων
που εργαζόταν με αυτή την μορφή δήλωσε ότι εργαζόταν περισσότερο
χρόνο σε σχέση με το ωράριό του. Το
18% των εργαζομένων δήλωσε ότι
κατά το διάστημα που η σύμβασή του
ήταν σε αναστολή ο εργοδότης του ζητούσε να εργαστεί.

Αποζημίωση 534 €
και σε ελεύθερους
επαγγελματίες
Υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση
για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ στους
ελεύθερους επαγγελματίες, που παρέμειναν κλειστοί το μήνα Μάιο και η δημοσίευσή της στο ΦΕΚ αναμένεται
άμεσα. Η καταβολή της αποζημίωσης
υπολογίζεται ότι αφορά περίπου
200.000 επαγγελματίες ενώ το κόστος
στον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 110 εκατ. ευρώ.

215/19-05-2017 (ΦΕΚ/Β/1924/ 2017)
6) Το από 03/06/2020 ΑΠ:14178 ΕΞ,
έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με θέμα : «Διακοπή
λειτουργίας του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ»
7) Την 6131/2020 Διακήρυξη Δημάρχου Κρωπίας και την 6417/2020
Προκήρυξη Διαγωνισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παράταση υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό δημόσιας
σύμβασης έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (τρεις ζώνες)»
με αριθμό αναφοράς τη σχετική μελέτη ΤΥ/19/2016, με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 90240, προκειμένου
οι Οικονομικοί Φορείς που είχαν
προγραμματίσει την υποβολή της
προσφοράς τους το χρονικό διάστημα αδυναμίας του συστήματος
να μπορέσουν να προγραμματίσουν
εκ νέου την υποβολή, και επομένως: ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ημέρα Πέμπτη 25
Ιουνίου 2020 και ώρα 20:00
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

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
Κατάρτιση γνώσεων και
δεξιοτήτων εργαζομένων
στον τομέα του φαρμάκου
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 Υφ. Μεταφορών Ιωάννης Κεφαλογιάννης.
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.

Υπηρεσία τηλεφωνικής
ψυχολογικής υποστήριξης
στο Δήμο ΒΒΒ
Λειτουργεί η νέα υπηρεσία τηλεφωνικής ψυχολογικής
υποστήριξης των δημοτών του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, που ξεκίνησε 7 Μαΐου.
Στόχος της υπηρεσίας είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού και η διαδικασία επιστροφής και αντιμετώπισης της νέας
πραγματικότητας. Ειδικότερα η υπηρεσία θα συμβάλει
στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως, την αύξηση του
στρες, της ψυχολογικής πίεσης, του άγχους και του
φόβου που έχουν παρατηρηθεί σε ατομικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο από την έναρξη της επιβολής των περιορισμών.
Επικοινωνία καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή
08:00 έως τις 20:00, ειδικός ψυχολόγος θα είναι στη

Νέα μέτρα λόγω κορονοϊού
ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός
Τέσσερις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στη Βουλή, απαντώντας στην επίκαιρη
ερώτηση του ο αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, με θέμα «Αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης στην
ελληνική οικονομία», στην «Ωρα του Πρωθυπουργού».
― Το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ενισχύεται με 200
εκατ. επιπλέον και μέχρι τέλη Ιουλίου θα καλύπτει το
60% εργοδοτικών εισφορών και αν χρειαστεί αυτή η
επιδότηση θα επεκταθεί και για τον Αύγουστο και τον
Σεπτέμβριο.
― Η εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, (οφειλές Μαρτίου έως Σεπτεμβρίου), μπορούν να αποπληρωθούν σε 12 άτοκες δόσεις ή 24
δόσεις μειωμένου επιτοκίου από το 2021.
― Θα αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Για τα φυσικά πρόσωπα οι δόσεις
θα είναι 8 μηνιαίες αντί 3 διμηνιαίων, για τις εταιρείες
οι δόσεις θα είναι 8 από 6.

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 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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
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

Η ηλεκτρονική υγεία ως προϋπόθεση για την
επόμενη ημέρα του υγειονομικού συστήματος

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

Με παρέμβασή της προς τα Υπουργεία Υγείας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Ένωση Ασθενών
Ελλάδας υπέβαλε προτάσεις για
την περαιτέρω αξιοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας, προς όφελος
τόσο των πολιτών, όσο και του υγειονομικού συστήματος, στους παρακάτω άξονες:
• Ανάπτυξη συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεσυμβουλευτικής, με σκοπό τη διευκόλυνση της
κατ’ οίκον παροχής υπηρεσιών
υγείας και την έγκαιρη αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.
• Πλήρης λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς, ο
οποίος θα περιλαμβάνει δεδομένα
αναφορικά με το ιστορικό του, όπως
τις ημερομηνίες προσέλευσης και
χρήσης υπηρεσιών υγείας, εισαγωγής σε νοσηλευτικά ιδρύματα, τη
διάρκεια νοσηλείας, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν, τα
χορηγηθέντα φάρμακα κλπ.
• Ολοκλήρωση της διασύνδεσης
των μητρώων ασθενών τα οποία καταγράφουν δεδομένα καθημερινής

κλινικής πρακτικής και τις αντίστοιχες εκβάσεις, με τα θεραπευτικά
πρωτόκολλα.
• Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, για την εξαγωγή
και ανάλυση μεγάλων δεδομένων
(big data), με σκοπό τη βελτίωση της
υγείας του πληθυσμού.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα
παραμένει, την τελευταία δεκαετία,
ουραγός στην υιοθέτηση ενός ψηφιακού οικοσυστήματος στην υγεία,
ανάμεσα στα κράτη μέλη. Το κράτος
και οι πολίτες μαζί, οφείλουμε να
ανατρέψουμε αυτή την εικόνα, τοποθετώντας την ηλεκτρονική υγεία
στο επίκεντρο του στρατηγικού
σχεδιασμού, με σκοπό:
• Τη διασφάλιση της εύκολης και
ισότιμης πρόσβασης των πολιτών
και των χρόνιων ασθενών στις υγειονομικές υπηρεσίες.
• Την άρση των γεωγραφικών ανισοτήτων, με την κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών.
• Την προαγωγή της πρόληψης και
της εγγραμματοσύνης υγείας.
• Τη διευκόλυνση της ανταλλαγής

και ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των ασθενών,
επαγγελματιών υγείας, των υγειονομικών μονάδων και της επιστημονικής κοινότητας.
• Την ανακούφιση της γραφειοκρατίας και την εξοικονόμηση πολύτιμων ανθρώπινων και οικονομικών
πόρων οι οποίοι θα επενδυθούν σε
επείγουσες ανάγκες του υγειονομικού συστήματος.
• Την αποτελεσματική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των δαπανών.
• Τη διασφάλιση της ακρίβειας και
της πληρότητας των δεδομένων
επιδημιολογικής επιτήρησης ασθενειών και καταστάσεων.
Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας δηλώνει παρούσα με όλες τις δυνάμεις
της στις διαδικασίες σχεδιασμού,
εφαρμογής και αξιολόγησης της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην
υγεία, καθώς και στην έγκαιρη αντιμετώπιση αναδυόμενων προκλήσεων, όπως η προαγωγή της
ηλεκτρονικής εγγραμματοσύνης
υγείας των πολιτών.

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 - ΣΕΛΙΔΑ 21

...για την υγειά μας
Εξωτερική ωτίτιδα σε κολυμβητές
Την προσοχή των κολυμβητών, κυρίως
των μικρών, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού εφιστούν οι ΩΡΛ, γιατί όπως
τονίζουν καραδοκούν πολλές μολύνσεις, με βασική την εξωτερική ωτίτιδα,
γνωστή και ως το «αυτί του κολυμβητή».
Η εξωτερική ωτίτιδα προκαλείται από
μικρόβια, όπως ψευδομονάδα και άλλα,
που βρίσκονται συγκεντρωμένα στο
νερό των πισινών, των λιμνών ακόμη
και της θάλασσας.

«Το νερό σε πισίνες, λίμνες αλλά και
σε μερικές παραλίες- με λίγο ρεύμα συσσωρεύει πολλά βακτήρια και αν
αυτά εισέλθουν στον έξω ακουστικό
πόρο του αυτιού, μπορεί να βλάψουν το
δέρμα, αλλάζοντας το pH του, δημιουργώντας ένα έδαφος αναπαραγωγής
τους. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί
εάν ο ιός ή οι μύκητες εισέλθουν στο
αυτί» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χειρουργός
Ωτορινολαρυγγολόγος
Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, Διευθυντής
του Τμήματος Χειρουργικής ΤραχήλουΘυρεοειδούς της ΩΡΛ κλινικής του
«ΜΗΤΕΡΑ».

τονο πόνο στο αυτί, το οποίο χειροτερεύει όταν το αγγίζεις».
Για το λόγο αυτό οι ειδικοί συνιστούν
προσοχή σε όλους και κυρίως στις μαμάδες ή στα άτομα που συνοδεύουν τα
παιδιά στις διακοπές του καλοκαιριού.
Γιατί τα στατιστικά στοιχεία μαρτυρούν
πως τους καλοκαιρινούς μήνες η συχνότητα των προβλημάτων στα αυτιά
τριπλασιάζεται στα παιδιά στις ηλικίες
5-14 χρόνων.
Στους ενήλικες η συχνότητα είναι μικρότερη, σχεδόν η μισή, αλλά επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες,
όπως ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων,
σύμφωνα με τους Ω.Ρ.Λ, θα πρέπει να
οδηγήσει τον πάσχοντα, μικρό η μεγάλο στον γιατρό που θα διαγνώσει το
πρόβλημα και θα συνταγογραφήσει την
καταλληλότερη θεραπεία για τη λοίμωξη. Η θεραπεία είναι απλή, με αντιβιοτικά, τα οποία χορηγούνται εύκολα
με τη μορφή σταγόνων.
Εάν όμως η θεραπεία καθυστερήσει ή
δεν ολοκληρωθεί, η λοίμωξη μπορεί να
επιδεινωθεί και να επαναληφθεί, κάτι
που θα πρέπει πλέον να αντιμετωπιστεί
με από του στόματος αντιβιοτικά και
αντιφλεγμονώδη στεροειδή.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚA ΜΕΤΡΑ
Οι ειδικοί συνιστούν μέτρα προφύλαξης
σε όσους έχουν ευαισθησία στα αυτιά.

Και εξηγεί πως «το αποτέλεσμα μιας
λοίμωξης, στο δέρμα που καλύπτει τον
έξω ακουστικό πόρο του αυτιού γίνεται
φλεγμονή προκαλώντας πρώτα φαγούρα και στη συνέχεια ήπιο έως έν-

― Επίσκεψη στο γιατρό μας πριν από
την έναρξη των διακοπών για καθάρισμα των αυτιών.Φυσικά για αυτούς που
βουτούν στα βαθιά (καταδύσεις, υποβρύχιο ψάρεμα, μεγάλες βουτιές) μια
πιο εξειδικευμένη εξέταση είναι απαραίτητη,
― Να κρατάμε τα αυτιά των παιδιών
στεγνά, να χρησιμοποιούμε ειδικές
ωτασπίδες και να βεβαιωνόμαστε ότι
δεν υπάρχει νερό στον έξω ακουστικό

πόρο του αυτιού μετά το μπάνιο,
― Αν σε κάποια βουτιά νιώσουμε πόνο
στο αυτί, δεν πρέπει να τον αγνοήσουμε, αλλά αμέσως να ανέβουμε στην
επιφάνεια. Σε διαφορετική περίπτωση
υπάρχει πιθανότητα σοβαρής βλάβης
του τυμπάνου από την πίεση του νερού.
Aν βουλώσει ή πονέσει το αυτί μας
μετά το μπάνιο στις διακοπές, προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί και να
αποφεύγουμε την επαφή με το νερό.
Mία καλή λύση είναι να κλείσουμε το
αυτί με βαμβάκι, εμποτισμένο με λίγο
λάδι ή βαζελίνη. Mπορούμε επίσης να
στάξουμε στο αυτί που έχει την ενόχληση μερικές σταγόνες οινόπνευμα,

που θα κάνει μια ελαφριά αντισηψία.
Στην περίπτωση που ο πόνος προέρχεται από διογκωμένη κυψελίδα, θα τη
βοηθήσει να «στεγνώσει» και να «μαζέψει».
Aν χρησιμοποιούμε ωτοασπίδες για να
προστατέψουμε το αυτί, πρέπει να τις
πλένουμε με σαπούνι και να τις στεγνώνουμε καλά μετά από κάθε χρήση,
για να αποφύγουμε τη μόλυνση από κάποιο μικρόβιο.
Aν ο πόνος επιμένει, κάνουμε πυρετό ή
εμφανιστεί πύον, καλό είναι να επικοινωνήσουμε με γιατρό, που θα μας
δώσει την κατάλληλη θεραπεία.
www.artopoulos.com
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Υπόθεση συγκάλυψης
θετικών κρουσμάτων
Σύμφωνα με νέα στοιχεία του πορίσματος Μακλάρεν, αρσιβαρίστες που είχαν βρεθεί θετικοί, αντί να τιμωρηθούν,
αναδείχθηκαν πρωταθλητές.
Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ πέρασε η… σκυτάλη του σκανδάλου που μαστίζει τη Διεθνή Ομοσπονδία
Αρσης Βαρών (IWF). Στην έρευνα που πραγματοποίησε ο
ερευνητής Ρίτσαρντ Μακλάρεν, εκτός από τις δωροδοκίες,
περιλαμβάνεται και υπόθεση συγκάλυψης από τη διοίκηση
του Τάμας Αγιαν, τουλάχιστον 40 υποθέσεων που αφορούσαν τη χρήση απαγορευμένων ουσιών.
Ο πρώην ισχυρός άνδρας της IWF φέρεται να αναμειγνύεται στο πρόγραμμα αντιντόπινγκ της ομοσπονδίας και
αθλητές που είχαν βρεθεί θετικοί, αντί να τιμωρηθούν, αναδείχθηκαν πρωταθλητές κόσμου και ηπείρων. Αρχικά, οι
άνθρωποι του WADA θα επικεντρωθούν σε υποθέσεις που
καλύπτουν την περίοδο από το 2009 έως το 2014.
Οι ερευνητές θα αξιολογήσουν τα ευρήματα και δεν αποκλείουν να χρειαστεί και περαιτέρω έρευνα.
Ανάμεσα στις χώρες που φέρονται να είχαν επωφεληθεί
από τις συγκαλύψεις του Αγιαν είναι η Τουρκία και το
Αζερμπαϊτζάν. Χαρακτηριστικό είναι ότι από έναν μόνο
έλεγχο βρέθηκαν 21 θετικά δείγματα Τούρκων, αλλά κανένας δεν τιμωρήθηκε. Ανάμεσα σε αυτούς πιστεύουν ότι
βρίσκεται και η «χρυσή» Ολυμπιονίκης της Αθήνας στα 48
κ. Νουρτζάν Ταϊλάν. Η αθλήτρια αναδείχθηκε και πρωταθλήτρια κόσμου το 2010, αλλά το 2011 βρέθηκε θετική σε
αναβολικό στεροειδές.
Nίκος Γεωργόπουλος
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Βράβευση για Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ και ΑΟΚ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Την ανδρική ομάδα μπάσκετ του
ΜΕΣΜΑ (Μαραθώνας) και τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γραμματικού, βράβευσε
ο Δήμος Μαραθώνος την Τετάρτη
17 Ιουνίου για την άνοδό τους, στην
Α΄ ΕΣΚΑ.

Η τελετή έλαβε χώρα στο Δημοτικό
Κατάστημα Νέας Μάκρης, όπου ο
Δήμαρχος Μαραθώνος Στέργιος
Τσίρκας, από κοινού με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΜΑ,
Μάνο Γεωργάτο Γιώργο Ζορμπά,
απένειμαν τα έπαθλα. Οι Πρόεδροι
των Ομάδων, Γιώργος Κοτταρίδης
του ΜΕΣΜΑ και Χρήστος Ντόριζας
του ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ παρέλαβαν
κύπελλα, ενώ παράλληλα, δόθηκαν
αναμνηστικά μετάλλια σε όλους
τους αθλητές και αθλήτριες.
Σημειώνεται ότι, τόσο για τον
ΜΕΣΜΑ όσο για τον ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝ-

ΝΗΣΗΣ, η άνοδος στην Α΄ Κατηγορία είναι επίτευγμα που συμβαίνει
για πρώτη φορά στην ιστορία των εν
λόγω Συλλόγων!
Ειδικά δε, το γεγονός ότι δύο Σύλλογοι από τον ίδιο Δήμο, σημειώνουν τέτοια επιτυχία ταυτόχρονα,
είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί
στην αθλητική ιστορία όλης της
Ανατολικής Αττικής!
Ιδιαίτερα περήφανος για τις δύο
ομάδες, δήλωσε ο Δήμαρχος Μαραθώνος Στέργιος Τσίρκας, τονίζοντας
ότι: «Είμαστε δίπλα στους αθλητές

και τα Σωματεία του Δήμου μας,
στηρίζουμε και υποστηρίζουμε με
όσα μέσα διαθέτουμε, τον Αθλητισμό. Είναι μεγάλη μας χαρά, αλλά
και συνειδητός στόχος, η ενασχόληση της νεολαίας του Δήμου μας,
με τον Αθλητισμό. Σας ευχαρι-

στούμε που ανεβάσατε την ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα, ακόμα
υψηλότερα!».
Με την ευκαιρία, ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι η παραχώρηση χώρου
άθλησης και προπονήσεων για τις
ομάδες μπάσκετ, στις εγκαταστάσεις του Καβαρνού, είναι σε καλό
δρόμο, καθώς επίσης ότι έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες για αλλαγή
δαπέδων στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, της αφετηρίας του Μαραθώνα
και του Αθλητικού & Πολιτιστικού
Πάρκου Νέας Μάκρης. Όσο για το
γήπεδο ποδοσφαίρου του Μαραθώνα, ολοκληρώνεται σύντομα, ο
διαγωνισμός για την αλλαγή του
χλοοτάπητα.
«Κάτι φαίνεται ν’ αλλάζει προς το
καλύτερο» παραδέχτηκαν οι παράγοντες των ομάδων, ενώ σε ανάρτησή τους, στα κοινωνικά δίκτυα,
αναφέρουν: «Είναι ξεκάθαρο ότι ο
Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μαραθώνος Αττικής (ΜΕΣΜΑ)
και η Αναγέννηση Γραμματικού κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση
της ενιαίας πλεύσης με κοινή
γραμμή και αν όλα πάνε καλά με τα
διαδικαστικά, σύντομα θα μπορούμε
να μιλάμε για τον μεγαλύτερο Αθλητικό Σύλλογο της Βορειοανατολικής
Αττικής!

Το καλύτερο καλοκαίρι είναι στον Ν.Ο.Β.!
Τα Summer Camps του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης λειτουργούν περισσότερο από 15 χρόνια και
προσφέρουν στα παιδιά τις πιο αξέχαστες και ονειρεμένες καλοκαιρινές διακοπές στην πόλη.

“Στο Summer Camp του Ν.Ο.Β.
είμαστε ασφαλείς”
Φέτος είναι ένα καλοκαίρι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Η ασφάλεια όλων μας, μικρών και μεγάλων, είναι πολύ σημαντική για εμάς στον Όμιλο.
Γι’ αυτό το λόγο εφαρμόζουμε ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, ακολουθώντας τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου
Υγείας και της Πολιτείας.

Γιατί να έρθει το παιδί μου στο
Summer Camp του Ν.Ο.Β.;

Στα 14 στρέμματα εγκαταστάσεων του Ομίλου στην
καρδιά του Λαιμού, τα παιδιά απολαμβάνουν τη θάλασσα του όρμου της Βουλιαγμένης, την Ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα και έρχονται σε επαφή με τα
αθλήματα του νερού.

Γιατί θα περάσει αξέχαστα, σε ένα μαγευτικό περιβάλλον! Σε απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, εξειδικευμένοι προπονητές πρωταθλητές και
Ολυμπιονίκες μυούν τα παιδιά στην κολύμβηση, το
waterpolo, την καλλιτεχνική κολύμβηση, την ιστιοπλοΐα, το windsurf, το κανό και το SUP και το water
ski ή το wakeboard* (τα δύο τελευταία γίνονται με
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση).
Eπικοινωνία: 210 89 62 416, 210 89 62 142
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

SUPER LEAGUE 1
Πρόωρο τέλος για τον Βράνιες στην ΑΕΚ
Πρόωρο τέλος έλαβε η δεύτερη θητεία του Ογκνιεν Βράνιες
στην ΑΕΚ, αφού με απόφαση της ελληνικής ομάδας ο Βόσνιος αμυντικός, που αγωνιζόταν ως δανεικός από την Αντερλεχτ, είναι ελεύθερος από τώρα να επιστρέψει στη βελγική
ομάδα. Βασική αιτία που οδήγησε στην εξέλιξη αυτή αναφέρεται ότι είναι η άρνηση της Αντερλεχτ να συναινέσει σε επέκταση του δανεισμού και πέραν της 1ης Ιούλη, με δεδομένες
τις ειδικές καταστάσεις που επικρατούν λόγω της πανδημίας
του κορονοϊού, βλ. επέκταση της αγωνιστικής σεζόν. Η ανένδοτη στάση της βελγικής ομάδας τις τελευταίες μέρες, απ'
ό,τι φαίνεται, εξόργισε τη διοίκηση της «Ενωσης». Σημαντικό
ρόλο έπαιξαν επίσης τα προβλήματα που φέρεται να δημιούργησε με τη συμπεριφορά του ο παίκτης το τελευταίο διάστημα. Χαρακτηριστικό ήταν το επεισόδιο με τον συμπαίκτη
του, Ντανιέλ Βέρντε, στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ενώ
είχε αρνηθεί και να επιστρέψει από την άδεια που είχε πάρει
ώστε να μεταβεί στην πατρίδα του για προσωπικό του θέμα.
ΠΑΟΚ: Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Αντελίνο Βιεϊρίνια
στον προσεχή αγώνα με τον ΟΦΗ, λόγω των συνεχιζόμενων
ενοχλήσεων που νιώθει ο παίκτης στο γόνατο. Ετσι η τεχνική
ηγεσία, σε συνεννόηση και με το ιατρικό τιμ, όπως φαίνεται
καταλήγει στη λύση να προφυλαχθεί ο Βιεϊρίνια για άλλη μια
φορά, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος για τις δύσκολες υποχρεώσεις που ακολουθούν με αντιπάλους Αρη και ΑΕΚ.
Παναθηναϊκός: Το πρώτο βήμα για την επιστροφή του Λούκα
Βιγιαφάνες στον Παναθηναϊκό δείχνει να έχει γίνει, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για συμφωνία των «πρασίνων» με
τον Αργεντίνο. Για την ολοκλήρωση της μεταγραφής πάντως
απομένει να καταλήξουν σε συμφωνία και οι συζητήσεις της
ελληνικής ομάδας με τη μεξικανική Μονάρκας, όπου αγωνίζεται ο Βιγιαφάνες.

ΕΠΟ
Ανταγωνισμοί, ένταση
και στο βάθος εκλογές
Εν μέσω όξυνσης του ανταγωνισμού ανάμεσα σε αντίπαλες
συμμαχίες, διαφωνίες και εντάσεις, η ΕΠΟ δείχνει πλέον να
βαδίζει προς την πραγματοποίηση των εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας ενέκρινε τις αλλαγές στο καταστατικό που
απαιτούνταν προκειμένου οι εκλογές να διεξαχθούν έως το
πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη. Στην ψηφοφορία που έγινε,
υπήρξαν 55 θετικές ψήφοι και 8 αρνητικές. Οι 55 ψήφοι συνιστούν το 83,3% επί των ψηφισάντων, ποσοστό που εκπληρώνει πρόβλεψη του καταστατικού που απαιτεί για
υπερψήφιση προτεινόμενων αλλαγών το 75% προκειμένου
αυτές να εγκριθούν από τη ΓΣ της ΕΠΟ. Κατά της τροποποίησης του καταστατικού τάχθηκαν οι ΠΑΕ Ολυμπιακός,
Αρης, ΑΕΛ καθώς και οι ΕΠΣ Πειραιά, Ηλείας, Λασιθίου, Χανίων και Ρεθύμνου. Επίσης, υπήρξαν τρία λευκά από Ατρόμητο, ΕΠΣ Κέρκυρας και ΕΠΣ Κεφαλληνίας.

Ενσταση Ολυμπιακού και 5 ΕΠΣ
Κατά τη διάρκεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
ΕΠΟ, ο Ολυμπιακός υπέβαλε ένσταση επί των προτάσεων
για τροποποιήσεις του καταστατικού, που προβλέπουν ότι
οι εκλογές στην Ομοσπονδία θα διεξαχθούν το ερχόμενο
φθινόπωρο. Παρόμοια ένσταση υπέβαλαν και οι Ενώσεις
Πειραιά, Ρεθύμνου, Ηλείας, Λασιθίου, Χανίων.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ
Αίτημα Ολυμπιακού για ξένους διαιτητές
Την παρουσία ξένων διαιτητών στα ημιτελικά του Κυπέλλου
αλλά και στον τελικό ζήτησε επίσημα ο Ολυμπιακός με επιστολή του προς την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Οι «ερυθρόλευκοι» αιτιολογούν το αίτημά τους με βάση το σκεπτικό
της ισονομίας, αφού τα πρώτα παιχνίδια για τα ημιτελικά
είχαν διευθύνει ξένοι διαιτητές. Για το συγκεκριμένο αίτημα
σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι πλέον έχουν απελευθερωθεί για την Ελλάδα οι πτήσεις από τις περισσότερες
χώρες της ΕΕ.
Σημειώνεται πως οι ρεβάνς των ημιτελικών μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Φάληρο και Αρη - ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης» έχουν οριστεί για τις 24 Ιούνη. Τα πρώτα παιχνίδια σε
Τούμπα και ΟΑΚΑ, που είχαν διεξαχθεί πριν από την αναστολή της αγωνιστικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας
του κορονοϊού, όπως προαναφέραμε, είχαν διευθύνει ξένοι
διαιτητές.

ΑΓΓΛΙΑ
Δικαίωση Ράσφορντ για τα σχολικά γεύματα
Πλήρης ήταν η δικαίωση του Μάρκους Ράσφορντ, διεθνούς
παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο αίτημά του προς
την αγγλική κυβέρνηση να μη σταματήσει τα δωρεάν γεύματα για τα παιδιά των σχολείων. Μετά τις πολλές αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από φορείς, η κυβέρνηση έκανε πίσω
για το συγκεκριμένο μέτρο και η σίτιση θα συνεχιστεί κανονικά. Σημειωτέον, αρχική πρόθεση της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον ήταν να εφαρμόσει το συγκεκριμένο μέτρο για
έξι βδομάδες το καλοκαίρι, στο πλαίσιο των περικοπών που
θέλει να επιβάλει με πρόσχημα τις οικονομικές συνέπειες
από την πανδημία του κορονοϊού, κάτι που όπως υπολογίζεται θα είχε συνέπειες για τουλάχιστον 200.000 παιδιά.
Ο 22χρονος επιθετικός είχε αντιταχθεί σθεναρά στις προθέσεις της αγγλικής κυβέρνησης, εκφράζοντας ανοιχτά τη διαφωνία του μέσω δημόσιων αναρτήσεων στα social media.
Μάλιστα έστειλε και ανοιχτό γράμμα προς το αγγλικό κοινοβούλιο, απευθύνοντας έκκληση να μην ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία. Για τη στάση που κράτησε ο Ράσφορντ
κέρδισε καθολική παραδοχή, με τη Λίβερπουλ, παραδοσιακή
αντίπαλο της Γιουνάιτεντ, να είναι από τις πρώτες ομάδες
που του έδωσαν τα εύσημα.

Ξεκινά η δράση στην Premier League
Με δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις για την 28η αγωνιστική,
που τις «πρόλαβε» η διακοπή λόγω πανδημίας, ξαναρχίζει
σήμερα το πρωτάθλημα της Premier League. Σημαντικότερος
από τους δύο αγώνες είναι το ντέρμπι ανάμεσα στη 2η Μάντσεστερ Σίτι και την - μόλις - 9η Αρσεναλ (22.15 - Cosmote
Sport 1), ενώ νωρίτερα αναμετριούνται Αστον Βίλα και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (20.00 - Cosmote Sport 1), με τους γηπεδούχους να παλεύουν για την παραμονή και τους
φιλοξενούμενους για το όνειρο της ευρωπαϊκής εξόδου.

FIBA
Διακοπή ευρωπαϊκών διοργανώσεων
Με ανακοίνωσή της η FIBA γνωστοποίησε την οριστική διακοπή του Europe Cup στους άνδρες, της Ευρωλίγκας γυναικών και του Eurocup γυναικών. Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία
περίμεναν να επανεξετάσουν για μία ακόμα φορά τα δεδομένα που υπήρχαν στην Ευρώπη στο θέμα της πανδημίας και
μετά να καταλήξουν σε οριστική απόφαση για τις συγκεκριμένες διοργανώσεις. Αντίθετα με αυτές, υπενθυμίζεται πως
για την κορυφαία διασυλλογική της διοργάνωση, το Champi-

ons League, που είχε διακοπεί στα προημιτελικά, η FIBA έχει
αποφασίσει τη διεξαγωγή Φάιναλ 8 τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, πριν το ξεκίνημα της νέας σεζόν.
Παράλληλα η FIBA ανακοίνωσε πως η νέα σεζόν θα ξεκινήσει το δίμηνο Σεπτέμβρη - Οκτώβρη, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν
να ξεκινήσουν οι ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις,
τότε θα μετατεθούν αυτόματα για το Γενάρη του 2021.

«Πρόβα τίτλου» για τον Ολυμπιακό,
προβάδισμα για τη 2η θέση η ΑΕΚ
Με τον Ολυμπιακό να πλησιάζει ακόμα περισσότερο στην
κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή, και την ΑΕΚ να
«παίρνει κεφάλι» στη μάχη για τη 2η θέση που οδηγεί στα
προκριματικά του Champions League, ολοκληρώθηκε η 2η
αγωνιστική των πλέι οφ της Super League 1 (θέσεις 1-6).
Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός νίκησε 3-1 τον Αρη, αύξησε κι
άλλο τη διαφορά από τους διώκτες του (+17 από την ΑΕΚ,
+19 από τον ΠΑΟΚ) και βρίσκεται μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και μαθηματικά. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έπιασαν υψηλό ρυθμό, εκμεταλλεύτηκαν όμως
άριστα τα λάθη των φιλοξενούμενων και ουσιαστικά «καθάρισαν» από το πρώτο μέρος, προηγούμενοι με 3-0 (Καμαρά
27', 28', Μασούρας 38'). Στο δεύτερο μέρος ο Αρης ανέβασε
ρυθμούς, είχε δοκάρι (Λάρσον στο 57') και χαμένο πέναλτι
(Κουέστα στο 71') αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο τελικό σκορ με τον Ιντέγε (64').
Σπουδαίο «διπλό» στην Κρήτη πήρε η ΑΕΚ, 2-0 επί του
ΟΦΗ, και απέκτησε προβάδισμα στη μάχη για τη 2η θέση.
Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν αισθητά βελτιωμένοι σε όλους
τους τομείς σε σχέση με την πρεμιέρα των πλέι οφ απέναντι στον Παναθηναϊκό, κυριάρχησαν στο «Γεντί Κουλέ»
και πήραν τη νίκη με σκόρερ τους Λιβάγια (42') και Βέρντε
(64').
Στο 0-0 έμειναν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, με τον
«Δικέφαλο του Βορρά» να παραμένει χωρίς νίκη στα πλέι
οφ και να χάνει νέο έδαφος στη διεκδίκηση της 2ης θέσης.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο αλλά πλήρωσαν την
αναποτελεσματικότητά τους στην τελική προσπάθεια (12
συνολικά, 11 προς την εστία). Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η
πολύ καλή εμφάνιση του πορτιέρο των «πρασίνων», Σωκράτη Διούδη.
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 72, ΑΕΚ 55, ΠΑΟΚ 53, Παναθηναϊκός 46, Αρης 37, ΟΦΗ 36.

SUPER LEAGUE 2
Προς παράταση της αναμονής
Συνεχίζεται η αναμονή στους κόλπους της Super League 2
σχετικά με την τύχη του φετινού πρωταθλήματος, που έχει
διακοπεί λόγω πανδημίας. Αν και έχει οριστεί ως ημερομηνία
επανέναρξης η 29η Ιούνη, στο τελευταίο ΔΣ της Λίγκας αποφασίστηκε να προκύψει άμεση συνάντηση με τη Super
League 1 και την ΕΠΟ για το θέμα της αναδιάρθρωσης των
κατηγοριών. Οπως δείχνουν τα πράγματα όμως οδεύουμε
προς νέα αναβολή, καθώς σχετικές επαφές μετατέθηκαν για
το άμεσο μέλλον. Αυτό διότι στη Λίγκα έκριναν πως στη συνάντηση με τη Super League 1 θα πρέπει να παρευρίσκεται ο
νέος πρόεδρος της Λίγκας, που θα προκύψει από τις εκλογές
στις 19/6.
Οποτε κι αν γίνει η επανέναρξη, πάντως, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο τροποποίησης του αρχικού προγράμματος.

ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

24 ΣΕΛΙΔΑ -20 ΙΟΥΝΙΟΥ
2020
ΕΒΔΟΜΗ

O ΗΓΕΜΟΝΑΣ
σχολιασμένος σελίδα - σελίδα

από τον ΜΕΓΑ
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

Ο Ζαν Ζαν Ρουσώ είχε γράψει
στο “Κοινωνικό Συμβόλαιο”:
«Ο Ν. Μακιαβέλλι προσποιούμενος ότι διδάσκει τους
βασιλείς,
εδίδαξε
τους
λαούς»!

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ
δεν είναι απλά, ένα ΒΙΒΛΙΟ.
Είναι ΣΧΟΛΕΙΟ!
Το κακό είναι ότι οι διδασκαλίες του

Μακιαβέλλι διαβάστηκαν από τους
“βασιλείς” και όχι από τους λαούς!
(Ο Ναπολέων επισημαίνει ότι δεν ξέρουν να διαβάζουν ούτε οι “βασιλείς”
Οι Ηγεμόνες κάθε είδους και διαμετρήματος, “τέτοια βιβλία δεν διαβάζονται όπως τα μυθιστορήματα”
(κεφ. 129, σελ. 288).

Από τον Δήμαρχο και τον Σύμβουλο μέχρι τον Πρωθυπουργό
και τους Υπουργούς του. Αλλά και
τον προϊστάμενο και τον εργοδότη
- συχνά πιο απόλυτο “ηγεμόνα”!
Ας πάρουμε μια “γεύση” μόνο. Η
πνευματική τροφή, η “διδασκαλία”
θα μεταλαμπαδευθεί διαβάζοντας
ξανά και ξανά το βιβλίο!
Για την επιθυμία των λαών για αλλαγή, λέει:
― «Κάθε αλλαγή αφήνει, πάντα,
ακρογωνιαίο λίθο, απ’ όπου θα δεθεί
η οικοδόμηση μιας νέας αλλαγής»
(κεφ. 2, σελ. 71).
― «...οι λαοί, ελπίζοντας σε βελτίωση
της μοίρας τους, επιθυμούν ν’ αλλάξουν κυβερνήτη (...) αλλά συχνά την
παθαίνουν...» (κεφ. 3, σελ. 73).
― Για την επιβαλλόμενη, νομοθετική
και φορολογική σταθερότητα (κεφ. 3,
σελ. 79).

Γι’ αυτό εκδόθηκε από τις εκδόσεις
― Για τη μεταχείριση γενικά των ανθρώπων. «Τους ανθρώΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ. Και το 1969 - επί χούντας - και τώρα, προσθέπους ή να τους κερδίζεις με το μέρος σου ή να τους εκμητοντας τα σχόλια του Ναπολέοντα. Για να
δενίζεις (πράγμα δύσκολο ευτυχώς, στις μέρες μας). Όταν
διδαχθούν οι κάθε είδους σύγχρονοι ΗΓΕΜΟΝΕΣ, αλλά
τους “τραυματίζεις, σ’ εκδικούνται» (κεφ. 3, σελ. 83)
και οι λαοί, για ν’ αντιμετωπίζουν αναλόγως τους “Ηγεμόνες”:

ΒΟΥΛΑ, ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 6 - ΤΗΛ. 210 8959.004, κιν. 6937153052, Fax: 210 9658.949,
e-mail: press@ebdomi.com - www.skaravaios.gr
Κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις: Μαλακό εξώφυλο 20 ευρώ και Επετειακή έκδοση αριθμημένη, δερματόδετη 50 ευρώ
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