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Η ουτοπία του
...διαφωτισμού
«Όποιος λησμονεί ότι οι ιδέες έχουν συνέπειες, καταλήγει να τις υφίσταται»

Susan George

«… Σήμερα, δύο χιλιάδες χρόνια μετά Χριστόν, παρά
την αισιοδοξία που διακρίνει, συχνά, τους ανθρώ‐
πους, για την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο
της ανθρωπότητας, την ίδια στιγμή η φτώχεια, η δυ‐
στυχία, οι πόλεμοι και οι σφαγές, που χαρακτηρίζουν
πολλές περιοχές του πλανήτη, ακυρώνουν κάθε αι‐
σιόδοξη προοπτική για το μέλλον του ανθρώπινου
πολιτισμού. Επιπλέον, σε εποχές οικονομικής κρίσης
– όπως είναι η εποχή μας – διαμορφώνονται οι όροι
και οι συνθήκες μιας γενικευμένης ηθικής κρίσης των
αξιών, η οποία ρίχνει τους λαούς και τους εργαζόμε‐
νους, εν γένει, σε μία κατάσταση απελπισίας και από‐
γνωσης. Όλες οι πρoφητείες, ότι η επιστήμη και ο
διαφωτισμένος ανθρώπινος λόγος θα οδηγούσε νο‐
μοτελειακά την ανθρωπότητα σε μία κοινωνία της
δικαιοσύνης, της ισότητας και της ελευθερίας
(που είναι και τα προτάγματα του Διαφωτισμού),
όχι μόν δεν επαληθεύθηκαν ιστορικά, αλλά συγχρό‐
νως ματαιώνονται με έναν τραγικό τρόπο, ρίχνοντας
τους λαούς και πάλι στην απελπισία.
Η διαφθορά (ηθική και κοινωνική) εξαπλώνεται σε
όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης ζωής, με διάφορες
μορφές, και υπονομεύει τις θετικές ικανότητες του
ανθρώπου να λύσει τα αδιέξοδα. Αυτή η κατάσταση
της αστάθειας, της ανισορροπίας, της αβεβαιότητας
και της εκκρεμότητας των ανθρώπινων υποθέσεων,
οδηγεί συχνά τους λαούς στην αγκαλιά του θρησκευ‐
τικού φονταμενταλισμού, ο οποίος εκδηλώνεται με
διάφορες μορφές ακραίας βίας και επιθετικότητας.
Το παράδειγμα της τρομοκρατικής επίθεσης στους δί‐
δυμους πύργους της Νέας Υόρκης, το 2001, δείχνει το
μέγεθος της ανθρώπινης καταστροφικότητας.
(Σ.Σ. Είχαν προηγηθεί βέβαια, μετά το τέλος του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945, οι επανειλλημένες
επιθετικές και παρεμβατικές
Συνέχεια στη σελ. 2

Bράβευση
των σχολείων του
Δήμου Κρωπίας
σελίδα 13

3

€

“Η άσκηση είναι
προϋπόθεση της
ανθρώπινης αρμονίας”.
Τ. Θεοδωρικάκος, Υπ. Εσ.

Θυσία η Βουλιαγμένη στο
βωμό της ανάπτυξης!
Nαι από
την
Περιφέρεια
στην
επέκταση
της μαρίνας

ΟΧΙ και από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
στις ανεμογεννήτριες!
σελίδα 15

H ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
επιμένει για το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ

Δρομολόγια για μπάνια
στο Δήμο ΒΒΒ
σελίδα 14

σελίδα 6

O Περιφερειάρχης
παρέδωσε “δώρα”
σε Γλυφάδα και ΒΒΒ

Προβλήματα κυκλοφορίας
των αυτοκινήτων στην
Ευρυάλη
Βούλας
Θεόδωρος Γεωργίου

σελίδα 12

σελίδα 14

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

Η ουτοπία του
...διαφωτισμού
Συνέχεια από τη σελ. 1

ενέργειες κυρώις των ΗΠΑ και άλλων χωρών, με τον
εμφύλιο στην Ελλάδα, την Κορέα, το Βιετνάμ, το Αφγανιστάν, και πάει λέγοντας, μέχρι τις ημέρες μας).
Την ίδια ώρα, η άνοδος του φασιστικού φαινομένου, δια‐
μορφώνει τους όρους μιας επικίνδυνος πολιτικο‐ιδεολο‐
γικής πλατφόρμας της βίας, η οποία αποτυπώνεται
καθημερινά τόσο μέσα στους κόλπους των πολιτικών
σχηματισμών, όσο και στους κόλπους της θεσμικής λει‐
τουργίας του κράτους. Ο σχιζο‐ηθικός άνθρωπος αιωρεί‐
ται ανάμεσα στον “νόμο του Κράτους” και στον “νόμο
του Θεού” και καταφεύγει συχνά στους κόλπους της
θρησκείας, ως τη μόνη αρμόδια για να διαχειριστεί την

μεταφυσική «σωτηρία» των κατατρεγμένων ανθρώπων.
Με την έννοια αυτή, η θρησκεία γίνεται, για άλλη μια
φορά, το αποκούμπι όλων των κατατρεγμένων και εξα‐
θλιωμένων μαζών.
Οι παραπάνω σκέψεις και διαπιστώσεις με οδήγησαν
στην απόφαση να ερευνήσω το φαινόμενο της θρη‐
σκείας και της θρησκευτικής πίστης, καθώς και το ρόλο
που αυτή έπαιξε – και εξακολουθεί να παίζει σήμερα –
στην κοινωνικοπολιτική και ηθική εξέλιξη του ανθρώ‐
που, σε συνάρτηση πάντα με τα ψυχολογικά και υπαρ‐
ξιακά του αδιέξοδα».
Λέει ο Δημήτρης Τσαρδάκης, ομότιμος καθηγητής
Πανεπιστημίου, τελειώνοντας τον πρόλογό του, στο
βιβλίο του, «Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο - το φαινόμενο των θρησκειών», Εκδόσεις “Σκαραβαίος”. ένα
βιβλίο κοινωνικο-ψυχολογικής ανάλυσης της θρησκευτικής πίστης, χρησιμότατο για κάθε θρησκευόμενο, αλλά και κάθε ορθολογιστή.

* O Δημήτρης Τσαρδάκης είναι ομότιμος καθηγητής
του Πανεπιστημίου Πατρών, συγγραφέας πλειάδας βιβλίων φιλοσοφικής και κοινωνικοψυχολογικής ανάλυσης για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και
Επηρεασμού της Κοινής Γνώμης.
Είναι εκείνος που καθιέρωσε στην Ελλάδα τον όρο
manipulation, το 1989, με το βιβλίο του «Ο Άνθρωπος
στα δίχτυα της Manipulatsion» (χειραγώγησης), επίσης εκδόσεων Σκαραβαίος, που εκδίδει και την ανάχείρας εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ.
Το βιβλίο προσφέρεται στους αναγνώστες μας με έκπτωση 335 στην τιμή των 10 ευρώ.

Ενημέρωση για τις ανεμογεννήτριες
στην ΚΕΡΑΤΕΑ
Ο Δήμος Λαυρεωτικής και η Κοινότητα Κερατέας
προσκαλούν την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020 ώρα 20:30
στην Κεντρική Πλατεία Κερατέας, στην εκδήλωση
για τις Ανεμογεννήτριες στο Πάνειο όρος.

Δρόμεια 2020

Διαβάστε ακόμη

Αγώνες στίβου με τίτλο “Δρόμεια 2020” οργανώνουν
ο ΣΕΓΑΣ, ο Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ και ο Δήμος ΒΒΒ, στις 20
Ιουλίου, με τη συμμετοχή μεγάλων αθλητών.

Ποίηση: Αφιέρωμα στον Χάρη ΜεΣελ. 8
λιτά γιάννης κορναράκης
Μάγοι, βασιλιάδες και θεοί
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σελ. 9

Για το σκοπό αυτό καλούν σε συνέντευξη Τύπου την
Τρίτη 7 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο
στη Βούλα.

Μηχανικός στη Φλώρινα φτιάχνει
αεροσκάφη για Αυστραλία! Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Οι αντιπρόσωποι του θεούθ σε ρόλο
αδίστακτων μπίζνεσμαν
Γ. Πρεβενιός
Σελ. 11
“Στα Δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ, με τη Ζανέτ Δόγκα
Σελ. 17
Διαβαούλευση για τα έργα στο Μάτι
Αττικής
Σελ. 17
Ξεκνάει άμεσα το Παραολυμπιακό
Αθλητικό Κέντρο Ραφήνας Σελ. 23

Ανοιχτή ξανά η πλαζ Αυλακίου μετά την
εξέταση των αντιρρήσεων από την ΕΑΔ
Στα πλαίσια του ελέγχου για το αν τηρούνται τα
μέτρα ασφαλείας, μετά από έλεγχο που εγινε
στην πλαζ του Αυλακιού στο Μαρκόπουλο, προχώρησαν σε κλείσιμο της πλαζ και επιβολής προστίμων.

τουργίας της ΕΑΔ, η επιτροπή έκρινε ότι δεν συντρέχουν, οι προϋποθέσεις για την επιβολή του
προστίμου των 7.000 ευρώ και της αναστολής λειτουργίας για 15 ημέρες της πλαζ Αυλακίου και
είναι δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου κινήθηκε με “αίτηση θεραπείας” προς την Επιτροπή αντιρρήσεων, η οποία
με το υπ’ αριθμ. 46/01-07-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της επί
πράξεων επιβολής προστίμων και αναστολής λει-

Κατά συνέπεια, ήδη από την
ΠΕΜΠΤΗ
02/07/2020, η ΠΛΑΖ ΑΥΛΑΚΙΟΥ λειτουργεί κανονικά με όλα τα απαραίτητα και αναγκαία υγειονομικά μέτρα.

Στο κύλισμα της ...μπάλας Σελ. 23
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Θυσία η Βουλιαγμένη στο βωμό
της ανάπτυξης!
Nαι από Περιφέρεια στην επέκταση της μαρίνας
Mε οριακή πλειοψηφία και όλες τις αντιπολιτεύσεις ΚΑΤΑ, πλην ΣΥΡΙΖΑ!
Θετικά γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου επέκτασης

της

Μαρίνας Βουλιαγμένης.

Πολλοί οι ομιλητές, που αντιτίθενται στο έργο και
έχουν μελετήσει, έδωσαν την ζοφερή εικόνα της
τύχης, που θα έχει η Βουλιαγμένη μετά την επέκταση της μαρίνας.
Γιατί και οι εισηγητές του θέματος και εκείνοι που

Παραπλανημένος(;) ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.

βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος, μιλώντας
για ανάπτυξη, δεν θέλουν να δουν τις αρνητικές
επιπτώσεις του έργου, ή το βλέπουν αλλά το αντιπαρέρχονται για άλλους λόγους.

Πατούλης επισήμανε πως η ομόφωνη απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου, υπέρ του
έργου, αποδεικνύει πως η τοπική κοινωνία «διψά»
για έργα με αναπτυξιακό πρόσημο.

Εκ των ομιλητών ήταν και ο δήμαρχος ΒΒΒ Γρ.
Κωνσταντέλλος, ο οποίος βεβαίως υπαραμύνθηκε
το έργο, μιλώντας για “ανάπλαση μίας δομής που
είναι απαρχαιωμένη”, μεταθέτοντας την ουσία της
συζήτησης. Δεν μίλησε κανείς από αυτούς που διαφωνούν με την ΥΠΕΡ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ της μαρίνας, να
μην εκσυγχρονιστούν οι εγκαταστάσεις της. Αλλο
εκσυγρονισμός και άλλο μεγάλη μαρίνα που θα
κλείνει τον κόλπο για να δέχεται μεγάλα σκάφη.
Είναι τελείως διαφορετικό το θέμα, που σκόπιμα
διαστρεβλώνεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ, όμως δεν
έδωσε ομόφωνη απόφαση για τη μαρίνα Βουλιαγμένης. Ήταν κατά πλειοψηφία, και είναι απορίας
άξιον πώς δεν ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης, και
έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην απόφαση του Δήμου
ΒΒΒ παραπλανώντας και το Περιφερειακό συμβούλιο δηλώνοντας: «Αυτή είναι μία σοβαρή παράμετρος. Ως Περιφέρεια Αττικής ακούμε προσεκτικά,
στηρίζουμε και σεβόμαστε τις αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες εκφράζονται μέσω των
Συνέχεια στη σελ. 7
δημοτικών αρχών».

Δεν υπήρξε ομόφωνη
απόφαση στο ΒΒΒ!!!

Ήταν το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της
συνεδρίασης του Περιφερειακή Συμβουλίου την
1η Ιουλίου 2020, μετά από δύο αναβολές.
Επί της μελέτης εισηγήθηκαν θετικά και ανέλυσαν
τα οφέλη του έργου, ο περιφερειακός σύμβουλος
Ν. Παπαδάκης και η εντεταλμένη περιφερειακή
σύμβουλος Ε. Κοσμίδη, από την παράταξη του Γ.
Πατούλη, «Νέα Αρχή για την Αττική».

#iloveVouliagmeni
Με ανακοίνωσή τους, το κίνημα πολιτών
#iloveVouliagmeni σημειώνει ότι «η επέκταση της
μαρίνας αρχίζει πλέον να “τρίζει”».
Ότι γνωμοδοτική απόφαση και αν πήρε η Περιφέρεια Αττικής, όποια γνωμοδοτική απόφαση και αν
πήρε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για
την επέκταση της μαρίνας, οι κάτοικοι της Βουλιαγμένης αντιδρούν και θα συνεχίσουν τον
αγώνα τους μέχρι την τελική δικαίωση τους για
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και
του όρμου της Βουλιαγμένης και αυτό είναι κάτι
που πρέπει να το γνωρίζουν όλοι, αναλαμβάνοντας και τις όποιες ευθύνες τους!
Η μελέτη υπερψηφίσθηκε μόλις από 48 περιφερερειακούς συμβούλους από τους 101 και με την ψηφοφορία να έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΤΟΥΛΗ:
48 ΥΠΕΡ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΟΥΡΟΥ:
20 ΛΕΥΚΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ:
30 ΚΑΤΑ
Μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματα σας για
όλους, αφού στις μέρες μας το 48 υπέρ απέναντι
στο 50 κατά+λευκά είναι πλειοψηφία για το θέμα!!!
Ο αγώνας τώρα ξεκινάει.
#iloveVouliagmeni
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Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου
ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων
Ξεκίνησε η προπώληση του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου/ Υποσύνολο – Fragment, για τις εκδηλώσεις
του φετινού προγράμματος!
Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας με
τρεις τρόπους:
Κεντρικά εκδοτήρια Εισιτηρίων ΕΦ: Πανεπιστημίου
39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) / Ώρες λειτουργίας:
Δε – Πα 10:00 – 16:00, Σα 10:00 – 15:00
Τηλεφωνικά: +30 210 3272000 Δε – Κυ 09:00 – 21:00
Ηλεκτρονική Αγορά greekfestival.gr
Εισιτήρια ΑμεΑ αποκλειστικά από τα κεντρικά εκδοτήρια: +30 210 3221897, tameia@greekfestival.gr Δε
– Πα 10:00 – 17:00
Όλες οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι
αριθμημένες. Ομαδικές αγορές δεν πραγματοποιούνται κατά την τρέχουσα καλλιτεχνική περίοδο.
Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες των υγειονομικών αρχών, με προτεραιότητα τη δημόσια υγεία
και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό και τους
καλλιτέχνες.

ΕΒΔΟΜΗ

Έξι ντοκιμαντέρ για Έλληνες φωτογράφους
Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι
τα φώτα της δημοσιότητος πέφτουν
ελάχιστα έως καθόλου στη ζωή και το
έργο των Ελλήνων φωτογράφων. Σε
σύγχρονους αλλά και παλαιότερους
δημιουργούς που η φήμη τους έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας, σε
επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων
που έχουν δουλέψει και διακριθεί στο
πολύ σκληρό και απαιτητικό Ελληνικό
αλλά κυρίως διεθνές περιβάλλον.

Θυμίζουμε ακόμη ότι σύμβουλοι παραγωγής υπήρξαν ο Δημήτρης Τσεβάς -

που δυστυχώς εγκατέλειψε τον μάταιο
τούτο κόσμο στις 5 Νοεμβρίου 2019
χωρίς να δει τα ντοκιμαντέρ να προβάλλονται- και ο επαγγελματίας φωτογράφος και συνδικαλιστής Μιχάλης
Αλεβίζος.
Ας γίνει λοιπόν η αρχή, ας γυρίζονται
ντοκιμαντέρ και ταινίες για Έλληνες
φωτογράφους, ας ακούγεται κι ας προβάλλεται ο φωτογραφικός κλάδος. Οι
αξίες δεν μένουν κρυμμένες για πολύ
καιρό. Κάποια στιγμή θα αναδειχτούν.
Έστω και μετά θάνατον…

Italian Online Summer Fest

Αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο
Φωτο: Γιάννης Κόντος, Β. Κορέα.

Το φετινό φεστιβαλικό καλοκαίρι στο Ηρώδειο ξεκινά με μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον Θάνο
Μικρούτσικο, στις 15 και 16 Ιουλίου. Ο Μικρούτσικος αγαπούσε το θέατρο και έντυσε με τη μουσική
του πολλές ιστορικές θεατρικές παραστάσεις – από
παραστάσεις αρχαίου δράματος μέχρι μιούζικαλ,
καμπαρέ, επιθεωρήσεις και θέατρο για παιδιά.

φωτογραφίας Εριέττα Αττάλη και ο
αείμνηστος Τάκης Τλούπας. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο σκηνοθέτης
Τάκης Παπαγιαννίδης ενώ την μουσική έχει γράψει ο μουσικοσυνθέτης
Δημήτρης Παπαδημητρίου. Το πρώτο
ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στις 2 Ιουνίου ενώ το τελευταίο για την Εριέττα
Αττάλη, θα προβληθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου και ώρα 21:00 στο COSMOTE
HISTOTY TV PLUS.

Οι φωτογράφοι που επελέγησαν είναι
ο γνωστός και βραβευμένος φωτοδημοσιογράφος Γιάννης Κόντος, το γνωστό δίδυμο Λεωνίδας Δημακόπουλος
- Ορέστης Παναγιώτου, η “φωτογραφική” οικογένεια Ζημέρη, ο μινιμαλιστής Γιώργος Διγαλάκης, η διεθνούς
φήμης φωτογράφος αρχιτεκτονικής

Aπό τις 3 Ιουλίου έως τις 17 Σεπτεμβρίου το Italian Online Summer Fest
θα είναι εδώ, ένα διαδικτυακό αφιέρωμα με δράσεις Made in Italy από τον
κόσμο του Πολιτισμού που διοργανώνουν στην Ελλάδα η Πρεσβεία της
Ιταλίας και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Για έντεκα εβδομάδες, δεκάδες δράσεις θα είναι διαθέσιμες διαδικτυακά
για το κοινό στην Ελλάδα μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας. Ανάμεσα σε
αυτές ξεχωρίζουν το αφιέρωμα στον Φεντερίκο Φελίνι με αφορμή τα
εκατό χρόνια από τη γέννησή του και κινηματογραφικό αφιέρωμα "Commedia all’italiana.Versione 2.0" (Η κωμωδία αλά Ιταλικά, Έκδοση 2.0), που
συνδιοργανώνεται με την Ελληνική Δημόσια Τηλεόραση ΕΡΤ και συγκεκριμένα από το τηλεοπτικό κανάλι ΕΡΤ2 και τα ψηφιακά μέσα της ΕΡΤ ERTFLIX, αλλά και ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο ηθοποιό Τόνι Σερβίλλο.
Οι ταινίες που μεταδίδονται online θα είναι διαθέσιμες στην κατηγορία ΤΑΙΝΙΕΣ της ιστοσελίδας της ΕΡΤ.
Η μουσική θα έχει την τιμητική της με το Levante Jazz Festival, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
http://iicateneonline.gr/

“For Katerina” – Ραντεβού στο Δημαρχείο Σαρωνικού
Στη συναυλία θα απολαύσουμε τραγούδια όπως η
«Ελένη», το «Άννα, μην κλαις», η «Μπαλάντα του
ξεσηκωμού», το «Επέστρεφε», το «Μηδέν» και
πολλά άλλα που πέταξαν και μακριά από τη σκηνή
του θεάτρου και κατέκτησαν το κοινό.
Τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας θα έχει ο Θύμιος Παπαδόπουλος. Θα τραγουδήσουν ο Χρήστος
Θηβαίος, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Κώστας Θωμαΐδης
και η Ρίτα Αντωνοπούλου, ενώ, ανάμεσα στις νότες,
κείμενα θα ερμηνεύσει η Ρένια Λουιζίδου.

Το «For Katerina» αποτελεί έναν φόρο τιμής για τη μαχήτρια που πολέμησε γενναία απέναντι σε έναν
ύπουλο εχθρό, σε μια άνιση μάχη, που κράτησε πέντε
μήνες.
Είναι ένα δρομικό γεγονός, που πραγματοποιεί ο σύζυγός της Κατερίνας, Αλέξανδρος, του οποίου η διαδρομή που ακολουθεί τρέχοντας είναι και η πορεία
της ζωής της.
27 Ιουνίου και με σημείο εκκίνησης το πατρικό σπίτι
της Κατερίνας, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ο Αλέξανδρος ξεκίνησε τη διαδρομή του, η οποία 8 ημέρες
μετά, το Σάββατο 4 Ιουλίου θα ολοκληρωθεί στο σημείο τερματισμού, στην Κερατέα Αττικής, όπου ζούσαν με τον γιο τους.

Το «For Katerina» γίνεται για να τιμήσει όλους όσοι
«έφυγαν» από τη ζωή ύστερα από μάχη με τη νόσο,
για να δώσει δύναμη σε όσους δίνουν τη δική τους
μάχη, στους συγγενείς-συνοδούς τους και τέλος για
να ευαισθητοποιήσει όλους εμάς τους υπόλοιπους,
ώστε μέσω της πρόληψης να μην εφησυχάζουμε,
γιατί αυτός ο ύπουλος εχθρός παραμονεύει και δεν
ξέρουμε πότε θα μας χτυπήσει την πόρτα.
Μέσα από το «For Katerina», παρακολουθούμε τη διαδρομή
του Αλέξανδρου https://www.forkaterina.com/route (live
tracking) και τον περιμένουμε το Σάββατο 4/7 μπροστά
από το δημαρχείο Σαρωνικού για αποδώσουμε τον
δικό μας φόρο τιμής (εκτιμώμενη ώρα άφιξης: 15:00
-16:00)

ΕΒΔΟΜΗ
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Οι OPERA CHAOTIQUE

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ
#snfccAtHome: music

ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
στο Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών στο Λόφο Νυμφών
(Θησείο)
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020
Οι Tenorman & Voodoo Drummer
σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό
καλοκαιρινό event κάτω από τα
άστρα. Σε έναν μαγευτικό χώρο
στο Λόφο των Νυμφών και με θέα
όλη την πόλη.
Το κοινό εκτός από το live θα έχει
την ευκαιρία και την τύχη να παρατηρήσει τον καλοκαιρινό ουρανό
από το Τηλεσκόπιο Δωρίδη στην
Πνύκα και τον πλανήτη Δία που θα
ανατέλλει μετά την μουσική παράσταση.
Με υπέροχους καλεσμένους:
Φιόρη - Αναστασία Μεταλληνού
Eύα Γαλογαύρου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Οι Opera Chaotique παρουσιάζουν
την παράσταση :
ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
—Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι πέτυχαν σε όλα εκτός από δυο:
τους ΟΠΕΡΑ ΚΑΟΤΙΚ.
Έδωσαν τα φώτα του πολιτισμού
σε όλο το κόσμο και δεν έμεινε τίποτε για τον πληκτροφόρο αοιδό
ΤΕΝΟΡΜΑΝ και τον κυμβαλοτυμπανοκρούστη ΒΟΥΝΤΟΥ.
Τι άποψη έιχαν ο Σωκράτης και ο
Αντισθένης για το γάμο; Τι σχέση
έχει ο Tom Waits με την Αρχαία
Ελλάδα; Είναι ο Διάβολος Έλληνας; Πόσα ήταν τα γένη των ανθρώπων
σύμφωνα
με
τον
Πλάτωνα;
Το παράξενο ντουέτο εμπνέεται
από τους προγόνους του και παρουσιάζει ένα κωμικοτραγικό χαοτικό ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟ ΚΑΜΠΑΡΕ!
—Στο δεύτερο μέρος οι Όπερα
Καοτίκ παρουσιάζουν απόσπασμα
από την παράστασή τους «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη, τραγούδια

“Έλα μία βόλτα”
Ο πολιτιστικός σύλλογος Βούλας «ΥΠΑΤΙΑ» οργανώνει πολιτιστική δράση στις 16.7.2020, ημέρα Πέμπτη
στο θέατρο Άλσος για την παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου, “Έλα μία βόλτα”.
Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνείτε με
την Ιφιγένεια Αμοργιανού: 6998958059,
email: ifamour10@yahoo.gr

από το επερχόμενο πρώτο Ελληνόφωνο album τους καθώς και
ιστορίες για τη κρυφή ζωή των Ελλήνων ποιητών, όπως πάντα σε
συνδυασμό με ευφάνταστες διασκευές και αλληλεπίδραση με το
κοινό.
*Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει τη συναυλία καθήμενο και θα
φιλοξενηθεί το 70% της χωρητικότητας.
* Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα
υγειονομικά μέτρα.
Εισιτήριο : 10€
Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30
Ώρα Έναρξης 21:15
Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια από το Αστεροσκοπείο, πρωί
10.00-14.00 Τρίτη ως Παρασκευη
και 21:00 - 22:30 Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή & Σάββατο.
τηλ: 210 3490160 και 210 3490036
http://www.noa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=
628&Itemid=705&lang=el

ΠΑΤΑΜΕ ENTER
ΣΤΟ ONASSIS.ORG
Το Ίδρυμα Ωνάση ανάθεσε την επιμέλεια της 8ης εβδομάδας του ENTER στο NEW INC του New Museum, το
πρώτο hub τέχνης, τεχνολογίας και design που έχει δημιουργηθεί από ένα μουσείο. Το NEW INC, με τη σειρά
του, προσκάλεσε πέντε γυναίκες καλλιτέχνες και δημιουργικές τεχνολόγους να μοιραστούν τις δημιουργικές
ιδέες του μέσα από έργα που δημιούργησαν.
Πατήστε ENTER στα έργα των Kristin Lucas, Ari Melenciano, Zhenzhen Qi, Laurel Schwulst, Molly Soda και τα-

Ανοιξαν οι πύλες
του ΚΠΙΣΝ
Χωρίς προκρατήσεις η είσοδος
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
Το ΚΠΙΣΝ είναι και πάλι ανοιχτό και προσβάσιμο από
όλους, έτοιμο να υποδεχτεί το κοινό του, αλλά με
ασφάλεια, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής
και τα πρωτόκολλα προφύλαξης απέναντι στον κορωνοϊό.
Με ξεχωριστούς καλεσμένους της εγχώριας μουσικής σκηνής συνεχίζεται τον Ιούλιο η επιτυχημένη
συναυλιακή σειρά #snfccAtHome: music του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Φοίβος Δεληβοριάς 9 Ιουλίου στις 21.00 στη σκηνή
του Θόλου, στον Λαβύρινθο του Πάρκου Σταύρος
Νιάρχος, για πρώτη φορά με την παρουσία περιορισμένου κοινού μέσα στο φετινό καλοκαίρι, με μια
επιλογή από τα πιο γνωστά του τραγούδια μαζί με
ολοκαίνουργια κομμάτια από τον νέο του προσωπικό δίσκο που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον
Βαγγέλης Γερμανός στις 16.7 ώρα 21.00, ανακεφαλαιώνει με τη σειρά του μια μακρόχρονη πορεία
που ξεκίνησε στις αρχές των 80s με το άλμπουμ Τα
Μπαράκια σε παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου.

ξιδέψτε σε πέντε μεγαλουπόλεις

“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

Η δυνατότητα παρακολούθησης των συναυλιών, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, θα δοθεί σε περιορισμένο
αριθμό θεατών με την προαγορά εισιτηρίου, ενώ οι
υπόλοιποι θεατές θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τις συναυλίες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ snfcc.org, στη σελίδα του στο
Facebook και στο κανάλι του στο YouTube.

6 ΣΕΛΙΔΑ - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΕΒΔΟΜΗ

To Aσκληπιείο Νοσοκομείο σε κίνδυνο από γνωστά και άγνωστα συμφέροντα
Οπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, η Εκκλησία
της Ελλάδος, διεκδικεί 46 στρέμματα από το κτήμα
που βρίσκεται το Ασκληπιείο Βούλας, και προσφεύγει στα δικαστήρια ζητώντας ή τις στρεμματικές
εκτάσεις ή αποζημίωση χρηματική.
Ανάμεσα στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που επωφθαλμιούν το χώρο του Ασκληπιείου, προέκυψε και η
“Εκκλησία της Ελλάδος”, που θυμήθηκε ότι το 1925 η
πολιτεία έκανε αναγκαστική απαλλοτρίωση 46 περίπου στρεμμάτων για να χτιστεί ένα Νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος. Προχώρησε δε σε προσφυγή στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς κατά του
Ελληνικού Δημοσίου και κατά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διότι παρήλθε το τρίμηνο από τη αίτησή τους προς τους συναρμόδιους υπουργούς για
«να προβούν σε έκδοση βεβαιωτικής πράξης για την
επελθούσα αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το εκδοθέν κατόπιν προτάσεως των
τότε Υπουργών Γεωργίας και Υγιεινής, Πρόνοιας και
Αντιλήψεως
από
20.3.1925
Π.Δ.
(ΦΕΚ
Α΄73/24.3.1925)». (γράφαμε σχετικά στο προηγούμενο φύλλο).
Οπως ήταν φυσικό ξέσπασε μεγάλος ντόρος από πόλίτες και μαζικά μέσα επικοινωνίας καθώς και από το
Δήμο ΒΒΒ που με ανακοίνωσή του με τίτλο: «Προκλητική διεκδίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος εις
βάρος του Ασκληπιείου Βούλας», όπου ευθέως κατηγόρησε τον Μητροπολίτη Γλυφάδα κ. Αντώνιο. Έτσι
Εκκλησία συνήλθε και το ανώτατο όργανό της, η Ιερά
Σύνοδος κοινοποίησε ανακοίνωση. Βέβαια να μην ξεχνάμε ότι και ο Δήμος ΒΒΒ διεκδικεί 5 στρέμματα από
το χώρο του Ασκληπιείου, εξ ου και το πανό στο φράχτη του νοσοκομείου «Δήμαρχε κάτω τα χέρια από
το Ασκληπιείο», που έχουν αναρτήσει οι εργαζόμενοι.

«Η προσφυγή τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος δέν συνδέεται μέ
ὁποιαδήποτε ἐνδεχόμενο ἐξώσεως
τοῦ Ἀσκληπιείου Νοσοκομείου»
Γράφει μεταξύ άλλων η Ιερά Σύνοδος:
«Συνῆλθε σήμερα, Παρασκευή 26 Ἰουνίου 2020, στήν τρίτη
Συνεδρία της γιά τόν μῆνα Ἰούνιο ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος
(ΔΙΣ) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου».
Ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε ήταν και αυτό του
Ασκληπιείου.
...«Ἡ ΔΙΣ ἔλαβε γνώση τῆς πρόσφατης ἀνακοινώσεως τοῦ
Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης σχετικά μέ δικαστική ὑπόθεση μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ
Ἑλληνικοῦ Δημοσίου γιά ἔκταση στήν περιοχή τοῦ Ἀσκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας καί διευκρινίζει τά ἀκόλουθα :
α) ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Δήμου καταφέρεται μέ βαρέως ἐξυβριστικές ἐκφράσεις κατά τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ἐπειδή ἄσκησε τό νόμιμο δικαίωμα τῆς προσφυγῆς της
στήν Ἑλληνική Δικαιοσύνη («... η Εκκλησία .... αποκηρύσσει
το φιλανθρωπικό της χαρακτήρα ... σε συνδυασμό με την

προσπάθεια τσιμεντοποίησης των αδόμητων χώρων πρασίνου της Βουλιαγμένης, επιδίδεται .... σε βιομηχανία αγοροπωλησίας ακινήτων (real estate)»). Ἐπιχειρεῖ μάλιστα νά
παραδώσει μαθήματα κοινωνικῆς εὐαισθησίας στόν φορέα
πού λειτουργεῖ τόν μεγαλύτερο ἀριθμό φιλανθρωπικῶν
ἱδρυμάτων στήν χώρα.
β) σημειώνεται τό αὐτονόητο, ὅτι φυσικά ἡ προσφυγή τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν συνδέεται μέ ὁποιαδήποτε
ἐνδεχόμενο ἐξώσεως τοῦ Ἀσκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας. Ἄλλωστε μέχρι σήμερα πολλές νοσηλευτικές καί λοιπές κρατικές δομές συνεχίζουν καί λειτουργοῦν ἐπί
μοναστηριακῶν ἐκτάσεων, γιά τίς ὁποῖες οὐδέποτε καταβλήθηκε ἡ νόμιμη ἀποζημίωση.
γ) δυστυχῶς ὁ τοπικός Δήμαρχος διατηρεῖ καί προσωπική
ἀντιπαλότητα μέ τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος (ἐπι-

χειρεῖ νά ἀκυρώσει δικαστικῶς τήν ἐκλογή τοῦ ὀρθόδοξου
Μητροπολίτη της περιοχῆς του).
Παράλληλα, δέν πρέπει νά παραβλεφθεῖ ὅτι ἡ ἀνακοίνωση
τοῦ Δήμου ξεπερνᾶ καί τά νόμιμα ὅρια, καθώς ἀποτελεῖ
προσπάθεια παρεμβάσεως φορέα τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας ὑπόθεση πού ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τῶν δικαστηρίων μεταξύ τρίτων καί μέ στόχο τόν ἀθέμιτο ἐπηρεασμό τῆς
κρίσεως τῶν δικαστῶν.
δ) ...Ἀποτελεῖ δικαίωμα, ἀλλά καί νόμιμη ὑποχρέωση τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς διαχειρίστριας, νά ζητήσει σχετικῶς δικαστική προστασία, ἡ ὁποία φυσικά καί δέν θά καταλήξει σέ ὁποιοδήποτε ἀποτέλεσμα βλαπτικό γιά τήν
λειτουργία τοῦ ἀνωτέρω Νοσοκομείου.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Καλούμε τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο να
αναθεωρήσει τη στάση της για το Ασκληπιείο Βούλας
O Δήμος ΒΒΒ, απαντάει:
Όταν στις 23 Ιουνίου ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης εξέδιδε ανακοίνωση για την αιφνιδιαστική κλήση του
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς,
όπου θα συζητηθεί στις 7 Οκτωβρίου
2020 η διεκδίκηση της Εκκλησίας της
Ελλάδος 46,6 στρεμμάτων του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, ελπίζαμε
ότι η Ιεραρχία θα αντιλαμβανόταν τις
διαστάσεις και τον αντίκτυπο των
αξιώσεών της και ότι θα αναθεωρούσε
τη στάση της. Δυστυχώς, με την ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή
26 Ιουνίου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, τοποθετούμενη για το θέμα, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας.
Δημιουργεί έντονο προβληματισμό ότι
σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, Χρυσόστομο και άλλους ιεράρχες,
η ανακοίνωση της ΔΙΣ δεν απηχεί τη συζήτηση εντός της συνεδρίασης. Οφείλουμε ωστόσο επί της ανακοίνωσης
αυτής να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:
Η αναφορά της Ιεραρχίας ότι «πολλές
νοσηλευτικές και λοιπές κρατικές
δομές συνεχίζουν και λειτουργούν επί
μοναστηριακών εκτάσεων, για τις
οποίες ουδέποτε καταβλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση» όχι απλώς δεν κατευνάζει τις ανησυχίες μας για το
Ασκληπιείο, αλλά ενισχύει τις υποψίες
μας ότι η σημερινή ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος θα επιδοθεί και σε
νέες αξιώσεις χρηματικών και άλλων
αποζημιώσεων έναντι του κράτους και
του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Η δημόσια παρέμβαση του Δημάρχου,
που κατά τους ιεράρχες «ξεπερνά τα
νόμιμα όρια» ήταν επιβεβλημένη, όχι
μόνο για τους αυτονόητους λόγους
ενημέρωσης της κοινής γνώμης επί
της σοβαρότατης αυτής υπόθεσης που
απειλεί το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο της νότιας και ανατολικής Αττικής. Τυπικά, ο Δήμαρχος θα παραστεί

ως διάδικος κατά την εν λόγω εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά και ηθικά
οφείλει να τοποθετηθεί καθώς μέρος
της αποστολής του είναι να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι της πόλης του θα
έχουν πρόσβαση σε βασικά δημόσια
αγαθά όπως αυτό της υγείας.
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σέβεται απεριόριστα τον θεσμό
της Ορθόδοξης Εκκλησίας και την
ιστορική του πορεία και υπερθεματίζει
για τον ρόλο που διαδραματίζουν στην
κοινωνική ζωή του τόπου η ορθόδοξη
πίστη και οι ιερωμένοι. Από αυτά τα
ελατήρια ορμώμενος, ως μέλος του
χριστεπώνυμου πληρώματος, προσέφυγε κατά της μη σύννομης εκλογής
του τοπικού Μητροπολίτη τον Μάρτιο
του 2019, υπερασπιζόμενος τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος ο οποίος είναι νόμος του
ελληνικού κράτους. Εξέφρασε τότε
και τις εύλογες και θεμιτές ανησυχίες
της τοπικής κοινωνίας που διάβασε την
κυνική ομολογία του σημερινού Μητροπολίτη από την προηγούμενη θέση
του, αυτήν του Γενικού Διευθυντή των
Οικονομικών Υπηρεσιών της Εκκλησίας, ότι είχε έρθει σε συμφωνία με
Άραβες και Ρώσους επενδυτές για την
αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας στη Βουλιαγμένη, μια εξέλιξη
που θα αλλοίωνε τελεσίδικα και βάναυσα τη φυσιογνωμία της περιοχής
μας. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι ο Δήμαρχος δεν κάνει καμία παρέμβαση
στα εσωτερικά της Εκκλησίας. Αλήθεια, όταν οι Ιεράρχες υποστηρίζουν
για την υπόθεσή τους ότι «κάθε πολίτης και νομικό πρόσωπο στη χώρα μας
έχει δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη», γιατί αρνούνται το ίδιο δικαίωμα στον αιρετό εκπρόσωπο της
τοπικής κοινωνίας;
Είναι πολύ λυπηρό για εμάς να απαντάμε μέσω ανακοινώσεων σε έναν
θεσμό που σεβόμαστε. Σε μια εποχή

που μεγάλα ιδρύματα της χώρας και ο
εφοπλιστικός κόσμος στηρίζει με μεγάλες χρηματικές δωρεές το Ασκληπιείο και ιδιαίτερα σε μια περίοδο
υγειονομικής κρίσης, θεωρούμε αδιανόητη την έγερση χρηματικών και κτηματικών αξιώσεων έναντι των
νοσοκομείων της χώρας, με την ξαφνική ανάσυρση υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν συμβολαιογραφικά πριν
σχεδόν έναν αιώνα.
Έστω και την τελευταία στιγμή καλούμε την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας
της Ελλάδος να αρθεί στο ύψος των
περιστάσεων και να αποσύρει τις διεκδικήσεις της έναντι του Νοσοκομείου
της περιοχής μας.
Από το Γραφείο Τύπου

Ολοι στους δρόμους!
Σ.Σ. δηλαδή πώς το φαντάζεται η Εκκλησία. Ότι θα κοπούν 46 στρέμματα
από την έκταση του Νοσοκομείου,
χωρίς καμμία επίπτωση για το δημόσιο χαρακτήρα του ή ότι θα αναγκαστεί το κράτος να καταβάλλει τα
χρήματα που απαιτεί;
Δεν κατανοεί η Εκκλησία ότι αυτό
είναι μία ωραία ευκαιρία για τα πιράνας που καραδοκούν να εκμεταλλευθούν το χώρο του νοσοκομείου; Ας
αποκοπεί λοιπόν από το κράτος, ας
χάσει όλα τα ευεργετήματα που κατέχει, ως κύρια θρησκεία του κράτους,
και να κάτσουμε να λογαριαστούμε.
Όλοι οι κάτοικοι στο δρόμο πρέπει
να βγούμε γι’ αυτό το λόγο. Όχι μόνο
της περιοχής, αλλά όλης της Αττικής
και όλων των Κυκλάδων. Το νοσοκομείο εξυπηρετεί τη μισή Αττική και
είναι αδιανόητα αυτά που ακούμε και
βλέπουμε να γίνονται από τους ρασοφόρους.

Αννα Μπουζιάνη
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Θυσία η Βουλιαγμένη στο βωμό της ανάπτυξης!
Συνέχεια από τη σελ. 3

Και ομόφωνη απόφαση δεν υπήρξε, και οι τοπικές
κοινωνίες δεν εκφράζονται οπωσδήποτε μέσα από
τις δημοτικές αρχές, γιατί όπως έχει αποδειχθεί τα
εκλογικά νούμερα, ως αποτέλεσμα, είναι μακράν
των πραγματικών αριθμών των πολιτών.
Επιπρόσθετα, για το συγκεκριμένο θέμα αναπτύχθηκε ένα αυθόρμητο κίνημα πολιτών, που αγαπούν
τον τόπο τους και το περιβάλλον, το οποίο όμως
αγνοήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τους
στέρησαν και το λόγο!!! Ο κάτοικος που είχε δηλώσει ομιλητής, ενημερώθηκε, από τον πρόεδρο
του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενα τέταρτο πριν
τη συνεδρίαση ότι δεν μπορεί να μιλήσει στη συνεδρίαση γιατί δεν εκπροσωπεί κανέναν φορέα(!)
με καταστατικό!
Αυτή είναι η ελληνική δημοκρατία;;;

“Ανάπηρη” απόφαση
Αλλά ας δούμε πώς ψήφισε και με ποιες πλειοψηφίες θα προχωρήσει ένα τόσο μεγάλο έργο που δημιουργεί τόσο μεγάλες αντιδράσεις.
Η ψηφοφορία έχει ως εξής!
48 υπέρ της ΜΠΕ (παράταξη Πατούλη και ανεξάρτητοι)
30 κατά της ΜΠΕ παρατάξεις μειοψηφίας
20 «Λευκό» της παράταξης Δούρου
Δηλαδή συνολικά έρχεται 48 ναι και 50 οχι διότι το
λευκό δεν μπορεί να ληφθεί ως θετική ψήφος. Και
είναι αξιοπερίεργο διότι η δημοτική παράταξη που
υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ την καταψήφισε
στο Δημοτικό Συμβούλιο ΒΒΒ.

Η Δούρου δεν έπαψε ποτέ να κρύβει τις προτιμήσεις της στο δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο και να
υποστηρίζει τις αποφάσεις του.
Να επισημάνουμε ότι θετική ψήφο έδωσε και ο ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος από τη Βουλιαγμένη, Μάρκος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος
είχε εκλεγεί με την “Ελληνική Πίστη”.
Aννα Μπουζιάνη

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και...
«««δημοκρατία»»»
Όταν η Δημοκρατία εκτρέπεται από την ουσία και
το περιεχόμενό της, με τα τερτίπια των “εκπροσώπων”, οι εκτροπείς πανηγυρίζουν για την ατσιδοσύνη τους και τις “επιτυχίες” τους!
Πανηγυρίζουν γιατί δεν αντιλαμβάνονται - κατά
πως λέει κι ο Μακιαβέλλι - πώς κάτι που αρχίζει ευχάριστα μπορεί να επιφυλάσσει πολύ άσχημη κατάληξη!
Γιατί όταν η πραγματική δημοκρατία εμπαίζεται,
λοιδορείται, παραχαράσσεται και μετατρέπεται σε
κομματοκρατία - δηλαδή ολιγαρχία και τελικά του
ενός ανδρός αρχή, σε κάθε ιεραρχική κλίμακα τότε μοιραία, κάποια στιγμή ανατρέπεται! και
υπεύθυνοι είναι οι εκτροπείς· είτε η ανατροπή είναι
του λαού, δηλαδή καλή, είτε είναι κακή - τις οίδε
από ποιους φορείς...
Κώστας Βενετσάνος
πρώην (πρώτος) αντιδήμαρχος Βούλας

Γιάννης Σγουρός:
“Χέρι χέρι Πατούλης - Δούρου”
Η Παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο έβαλε πλάτη για να περάσει η ΜΠΕ για τη μαρίνα Βουλιαγμένης
που μετατρέπεται σε λιμάνι.
Η Περιφέρεια Αττικής γνωμοδότησε θετικά κατά
πλειοψηφία, αφού η Παράταξη της κας Δούρου επέλεξε τον ρόλο του «Πόντιου Πιλάτου» δίνοντας
στην ψηφοφορία 20 λευκά
εξυπηρετώντας στην ουσία
τους επενδυτές της μαρίνας
Βουλιαγμένης και όχι τους
κατοίκους που αντιδρούν
στην επέκταση της.
Η Παράταξη μας, «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής»
με αίσθημα ευθύνης και λογικής, αφού πρώτα άκουσε όλες
τις τοποθετήσεις των φορέων,
των παρατάξεων αλλά και των κατοίκων, καταψήφισε την συγκεκριμένη ΜΠΕ, αξιολογώντας ως βάσιμες τις αιτιάσεις τους, οι οποίες στηρίχθηκαν
στην πρόσφατη και από 9 Ιουλίου 2020 γνωμοδότηση επίσημου επιστημονικού φορέα, του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας.
Η διαφωνία έγκειται στο ότι πρόκειται, μεταξύ
άλλων, για μια καινούρια μεγάλη λιμενική εγκατάσταση για σκάφη με δυνατότητα ελλιμενισμού μήκους 70 μ. και όχι για τον εκσυγχρονισμό της
μαρίνας.
Τέλος, για την ιστορία όλοι οι ψήφοι ήταν: 48 υπέρ
της ΜΠΕ, 30 κατά της ΜΠΕ και 20 ψήφισαν
«Λευκό», γεγονός που καταδεικνύει ότι η συγκεκριμένη ΜΠΕ «πέρασε με τις πλάτες» κάποιων και εις
βάρος των κατοίκων της περιοχής.

ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ: ΠΩΣ ΑΠΟ «ΤΕΡΑΤΩΔΗΣ» ΜΑΡΙΝΑ ΤΟ
2018, ΕΓΙΝΕ ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
H περιφερειακή παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση” παραθέτει ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα
1ον: Η Γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο
απευθύνθηκε η Λαϊκή Συσπείρωση, αποτέλεσε κυρίαρχο στοιχείο της συζήτησης, από
πολλές παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και περιφερειακούς συμβούλους,
μιας και ήταν η μοναδική, επιστημονικά εμπεριστατωμένη, τοποθέτηση. Φαίνεται, πως
η Μελετητική Εταιρία που έχει αναλάβει για
λογαριασμό του Αστέρα να συντάξει τη
ΜΠΕ και τις οριστικές μελέτες, διάβασαν
πολύ προσεκτικά τη Γνωμοδότηση (ναι,
αυτή την «ιδεολογική γνωμοδότηση» και το
«πολιτικό μανιφέστο») και έλαβαν αρκετά
ζητήματα υπόψη τους. Θα εξηγήσουμε.
2ον: Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Αττικής Γιάννης Πρωτούλης τόνισε
στην παρέμβασή του: Αυτό που πρέπει να

επισημάνω είναι ότι πρόκειται για μια κανούργια, μεγάλη λιμενική εγκατάσταση.
Δεν πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό μιας
μαρίνας. Αυτό ομολογήθηκε σήμερα. Γιατί
μέχρι τώρα, όλοι οι αρμόδιοι φορείς παραπλανούσαν τους κατοίκους της περιοχής,
ότι πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό της μαρίνας. Και το έκαναν πατώντας πάνω στη
διάθεση που έχουν οι κάτοικοι, οι οποίοι
ασφαλώς δε θέλουν μία μαρίνα που κατασκευάστηκε το 1964 να βρίσκεται σε αυτή
την κατάσταση. Κανένας δεν θέλει να την
βλέπει σε μαύρο χάλι.
Επίσης διάβασε από πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου 2018 για το ίδιο θέμα,
στοιχεία άκρως αποκαλυπτικά τα οποία ειπώθηκαν από σύμβουλο που σήμερα ανήκει
στην παράταξη Πατούλη (τότε ήταν στην
αντιπολίτευση), και χαρακτήριζε την νέα μαρίνα «ΤΕΡΑΤΩΔΗ» και πρόσθετε: «Δεν μιλάμε για μία μαρίνα φυσιολογικών μέτρων

και εκτάσεως». Αυτή η αποκάλυψη ανάγκασε μέλος της παράταξης Πατούλη να παραδεχτεί κάτι τέτοιο και να πει ότι
...άλλαξαν τα δεδομένα και πως στο μεταξύ
σπούδασε και ...Λιμενικά Εργα. Τώρα, τι άλλαξε από το 2018 μέχρι το 2020, όταν παραδέχονται όλοι ότι το 95% της ΜΠΕ είναι
ίδια με τη ΣΜΠΕ, μόνο οι ίδιοι το ξέρουν.
3ον: Η λέξη «ΕΠΕΚΤΑΣΗ» ακούστηκε αρκετές φορές και από την εκπρόσωπο της μελετητικής εταιρίας και από την εισηγήτρια
της Διοίκησης της Περιφέρειας. Και μάλιστα
αναφέρθηκε στην επέκταση και των δύο
μώλων της μαρίνας. Φαίνεται πως και σε
αυτό το θέμα, τα στοιχεία της γνωμοδότησης του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος,
πάρθηκαν υπόψη από τους μελετητές, γιατί
πλέον όλοι καταλαβαίνουν ποια είναι τα
πραγματικά δεδομένα.
4ον: Η εκπρόσωπος της μελετητικής εταιρίας παραδέχτηκε πως ΔΕΝ υπάρχει ΟΛΟ-

ΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από το
νέο λιμενικό έργο. Και πρόσθεσε πως στο
πλαίσιο των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ θα
υπάρξει εκτενής μελέτη γι’ αυτό. Προφανώς, οι μελετητές, διαβάζουν καλύτερα και
πήραν υπόψη τους τη Γνωμοδότηση του
Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος, που επισημαίνει αυτή την σοβαρή έλλειψη. Και γνωρίζουν καλά (σ.σ. όπως και εμείς...) πως μία
τέτοια έλλειψη μπορεί να «κλονίσει» νομικά το σύνολο της μελέτης του έργου.
5ον: Η μελέτη λέει ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ, όπως
είπε η εισηγήτρια της Διοίκησης της Περιφέρειας. Ομως, λίγο αργότερα, στη φάση
της περιγραφής, οι μελετητές αλλά και η
ίδια η εισηγήτρια, προσπαθούσαν να εξηγήσουν ότι είναι ...περίπου ελικοδρόμιο.
6ον: Ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, έκανε
λόγο ξανά και ξανά για ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί της
ΜΠΕ. Παρά τη διόρθωση και τις επισημάνσεις περιφερειακών συμβούλων, αλλά και
του Δημάρχου, ο περιφερειάρχης ακόμα και
στη δευτερολογία του επέμενε στο ...ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση.

8 ΣΕΛΙΔΑ - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΕΒΔΟΜΗ

τάδι. /…… Μα γιά φαντάσου, τυλιγμένος το άρωμά σου.»

γράφει
ο γιάννης
κορναράκης

Ποίηση: Αφιέρωμα
στον Χάρη Μελιτά
“Αφού κλειδώσαμε απ΄ έξω τα παιδιά,
ήρθε η ώρα να αναιρέσομε το μέλλον,
αφού νεκρώσαμε τους κήπους των παιδιών
καιρός να σεργιανίσουμε στα βράχια»
Χ. Μελιτάς (από το ποίημα “Film Noir”, της συλλογής “Εραστής Ειδώλων”).
Ο φίλος Χάρης Μελιτάς αρχιτέκτων, γράφει “ποίηση” για
την οποία πολλές φορές έχει βραβευτεί.
Με απλή και λιτή γλώσσα δίνει στη γραφή του μια αδιόρατη
ειρωνεία η οποία διανθίζεται με εκλεπτυσμένη τραγικότητα όταν σε κλαγγή αφύπνισης πασχίζει για προφητεία και
μήνυμα.
Ο στίχος του όμως δυσκολεύει όποιον δεν πολυσυμπαθεί
την ποίηση ή πιο απλά μια ποίηση που με κάθε φράση της
μια συνειδησιακή απολογία σε φέρνει κοντά στις πράξεις
σου και στις ενοχές σου.
Ποιητικά η πένα του Μελιτά υπακούει και κινείται σε ελευθερία τού στίχου, που χωρίς να φτάνει σε αυτόματη αναρχία, δένεται στο κύριο θέμα, με στίξη στην πρόταση και
“κεφαλαία” στην έναρξη. Η πρόταση χωρίς ρίμα και οριακά
πεζόμορφη, τιθασεύεται εννοιολογικά σε κεντρική ιδέα που
ρέει προς μια μουσική ρυθμικότητα.
Το κάθε ποίημα συνήθως οράται πολύστιχο, συγκροτείται
δε κατά κανόνα σε μονόστροφη δομική και οργανώνεται
καταληκτικά σε αποφθεγματικό συμπέρασμα.
Λιγότερο συχνάκις ο ποιητής, μάς δίνει και έργο ‘’κομμένο”
σε στροφές, με τη γνωστή στο τέλος τρόπον τινά φιλοσοφική επωδό, η οποία προβάλλει και τον κοινωνικό σκοπό
της γραφής του.
Τελευταία βλέπομε σε πολλές συλλογές του να γίνεται
εραστής του γιαπωνέζικου ‘’χαϊκού’’ και να επιμένει.
Εξελικτικά δηλαδή με τη γραμμή μιας εφηβικής ανησυχίας
στοχεύει και επιχειρεί σε καινούργια πεδία πνευματικής
δράσης.
«Θα ασχοληθώ τώρα περισσότερο με το διήγημα, μού εξομολογήθηκε πρόσφατα». Οψόμεθα.
Σήμερα θα προχωρήσω λόγω οικονομίας χώρου επιλεκτικά
και αποσπασματικά στην παρουσίαση του έργου του χωρίς
να προβώ στην όποια περαιτέρω ανάλυση ως θα έπρεπε.
Τα θέματα των ποιημάτων του Χάρη Μελιτά φωτίζουν ενοχλητικά κρυμμένα ερωτηματικά που θίγουν την καθημερινότητα, και αυτό μαζί με το εύστοχο και ευφυές τεχνικό
σερβίρισμα σε οδηγεί σε επανάληψη της ανάγνωσης, αλλά
και σε βάθεμα για ένα προχωρημένο προβληματισμό.
Και αρχίζω με τη χορδή της μούσας του να πάλλεται ηδονικά σε “ερωτικές κραυγές” όπως σε περικοπή από το ποίημα ’’Σχήμα Πρωθύστερο’’ της συλλογής ‘’Εξαιρέσεις’’:
«Πόσο λυπάμαι όταν ερωτεύομαι/ από νωρίς βουλιάζω στο
αναπόφευκτο/ κατρακυλώντας τα σκαλιά της λογικής / να
δώ τι άφησε για μένα ο ταχυδρόμος ..»
― Και από το “Bitter” της ίδιας συλλογής:
«Σαν σοκολάτα που παγώνει στον αέρα / απλώνεσαι μακρόσυρτη στο είναι μου /στις φλέβες μου, στους φόβους, στο
φώς μου./ Θα φύγω όπως ήρθα αναλφάβητος / χαμένος σε
μια μήτρα, σε ένα κέλυφος / κρυμμένος στο ακέφαλο σκο-

― Από το ‘’Δίψα ‘’, και συλλογή την ίδια διαβάζω:
«Χαράζω ποίηση στα βράχια του κορμιού σου./ Λέξεις μαινόμενες σιωπές / καταραμένα λόγια / αναθυμιάσεις του
μυαλού /κερματισμένες συλλαβές / από πηγμένο αίμα ./ …
Αχόρταγα/ ……
…Όχι δεν θέλω μαχαιριές από φιλί / ούτε φθαρμένα επιθέματα συγγνώμης / μονάχα τα πνευματικά σου δικαιώματα /
νάχω ένα ποίημα διψασμένο στο σκοτάδι. ……»
― Πάλι από το ποίημα ‘’Βυθός’’, (Εξαιρέσεις): «Ανιχνευτής
ανοίκειας ηδονής / έραψα τις πληγές προσεκτικά / σκαρώνοντας σχεδία από θραύσματα / κι ανοίχτηκα στη λάβα του
πελάγους / να πάρω πίσω τις κλεμμένες συνουσίες»…..
― Το ποίημα “Μονόδρομος” παρουσιάζεται εδώ ολόκληρο,
και ακέραιο όπως στη συλλογή “Εραστής Ειδώλων’’.
«Έφυγες ένα βράδυ γυμνή με μια χούφτα ηλιόσπορους / κι
ένα κρύο απόρθητο βλέμμα. / Ο καθένας τα δρόμο του,
είπες/. Με τα χρόνια τα άλλοθι στέρεψαν, /ο αέρας έγινε
πέτρα ./ Έμεινα,/ όλη νύχτα μισός/ αλυχτώντας στην
άβυσσο / σαν στοιχειό από δίψα και σκόνη ./ Ο καθένας το
δρόμο του, είπα/. Το πρωί σε ακολούθησα / απ’ των σπόρων
σου το μονοπάτι.»
Πραγματικά, αν αυτό δεν είναι ερωτική κραυγή πάθους και
απόγνωσης ποιά θα μπορούσε να είναι τέτοια.
Μα οπωσδήποτε θα είναι το παρακάτω. Το λιτό το παρακάτω στο οποίο ο πόνος έρχεται κοντά στην αναπόληση
στιγμών που χάθηκαν και που πληγές βασανιστικές, χαίνουν ανοιχτές ακόμα. Το ποίημα είναι αφιερωμένο στη
μνήμη της φίλης, της φίλης όλων που την ξέραμε, της ποιήτριας Δήμητρας Καραφύλλη.
― “Περσεφόνη’’ (Εξαιρέσεις): «Σκηνοθέτησα την επιστροφή
σου. Εβαλα το καλό τραπεζομάντηλο,/ τα πιάτα, τα ποτήρια,
το κρασί / και μια φωτογραφία σου απέναντι/ να δούμε σε ριπλέι τη γιορτή σου./ Απόκοσμη φιγούρα στο τραπέζι / δεν
μπόρεσα κουβέντα να σου πάρω./ Ως τη σκηνή που πέταξες/
τη βέρα τού θανάτου / κι άδειασες μονορούφι το ποτήρι.»
Παρακάτω, με μια στροφή σε 180 μοίρες η μούσα του Μελιτά αλλάζει θεματικά οπτική γωνία.
Ο ποιητής είναι αρχιτέκτων του Πολυτεχνείου. Βιώματα
φοιτητικά και όχι μόνο, δεν τον αφήνουν, γίνονται ερινύες,
στεγάζονται στα “σωθικά” της ψυχής και βασανίζουν.
Το σχετικό ποίημα το διαβάζω ακέραιο, και οσμίζομαι ηδονικά τον σαρκασμό, στη λεπτή ειρωνική του υπόκρουση.
― Στο ποίημα λοιπόν “Ο Μπροστάρης” από το ανθολόγιο
“Εραστής Ειδώλων”: «’Έμπαινε στην πλατεία συντάγματος
/ με λανθάνουσα αυταρέσκεια / λικνίζοντας ρυθμικά / ως
επικεφαλής της διαδήλωσης μια τεράστια σημαία,/ όταν γυρίζοντας πίσω να συντονίσει ένα σύνθημα/ διαπίστωσε
άναυδος ότι δεν τον ακολουθούσε κανείς. /
...Βάδιζα πάντα πιο γρήγορα, συλλογίστηκε χολωμένος, /
εκτός κι αν οι καημένοι / περιμένουν ακόμα / να περάσουν με
πράσινο./ Σε κάθε περίπτωση /από αύριο αλλάζω πορεία».
Προχωρώ στο κάπως συνδετικά σχετικό με το πιο πάνω,
στο ποίημα ‘’Αιρετική ιστορία” -- της συλλογής “Εραστής
Ειδώλων”. Το έγραψε ο ποιητής με στίχους οργανωμένους
σε πέντε τετράστιχες στροφές.
― Τίτλος λοιπόν “Αιρετική Ιστορία” και προσοχή στο βαθύτερο νόημα: «Ζητώ μια ιστορία αιρετική /είπε στον βιβλιοπώλη, /τον κοίταξαν οι πέριξ σκεπτικοί / μα στήσανε αυτί ν’
ακούσουν όλοι./ Γυρεύω μια απείθαρχη γραφή / γυμνή από
πορφύρες βασιλέων / με πλήρη προφανώς διαγραφή /του
“μέγας” από το λήμμα “Ναπολέων”/.
Ν’ αλλάζει της σκακιέρας τις δομές / που άθικτες κρατήθηκαν στα χρόνια / να κρίνει των ταγών διαδρομές / να δίνει
δικαιώματα στα πιόνια.
Ποθώ μια ιστορία ευθαρσή/ απ΄τη θολή ματιά των ηττημένων/ ν΄ ανάψουνε στην άβυσσο πυρσοί / τα πρόσωπα να
δω γενιών σβησμένων.
... Μην ψάχνεις! του απάντησε κοφτά, /καλύτερα να πάρεις
παρωπίδες / υπάρχουνε συγγράμματα γι’ αυτά / μα λείπουν
οι επίμαχες σελίδες.»

― Και από κοντά στα παραπάνω το “Εξετάσεις ιστορίας”
(από το “Εραστής Ειδώλων”): «Λυπάμαι δεν θα περάσω
κύριε Λένιν /αποσιώπησες τη φύση των ανθρώπων./
Στη διαθήκη του Σωκράτη δεν εμβάθυνες / μήτε στο άλυτο
των γόρδιων δεσμών, / της γκιλοτίνας τα μηνύματα αγνόησες/ κι ούτε που διάβασες το χέρι του Πιλάτου.
Ένα κεφάλαιο δεν είναι αρκετό /κι άς αγορεύεις σαν θεός στα
σταυροδρόμια / μισοζυγιάζοντας σπαθί και θεωρία: /Η επανάσταση ξεχνά την ιστορία. / Λυπάμαι δεν θα περάσω κύριε
Λένιν/ να επανέλθεις με τον Μαρξ τον κηδεμόνα σου.»
Και με τα όσα αυτά συμβαίνουν, η μούσα του ποιητή ταλαντεύεται προς το ‘’αντίο’’ με πένθος και κατάθλιψη και τότε
... «το μυαλό του τον έσπρωξε να αποδράσσει εγκαίρως /
επινοώντας ένα πρόσωπο / διατηρώντας μόνο τις ρυτίδες»
(προσηρμόσμενο άνευ αδείας απόσπασμα από το “Εκτός
παρενθέσεως” της συλλογής “Εραστής Ειδώλων”).
― Και μετά «αφ΄ότου άδειασε η ζωή του / απευθυνόταν
μόνο στους καθρέφτες/ …( αυτοί)… αντανακλούν στο
γυαλί την αλήθεια,/ σκεφτόταν τις μετέωρες νύχτες,/ ενώ
οι οθόνες του κόσμου/ σε διαρκές παραλήρημα/ αναπαράγουν ακόρεστα ψέματα/ …. και επί τέλους στις στίλβουσες
πλάκες / ελλοχεύει το σίγουρο χέρι/ που προτού ξεθωριάσουν οι μνήμες,/ αντικρύ, αντιφέγγοντας τόλμη / θα πατήσει
ψυχρά τη σκανδάλη.»
Από το ποίημα “Πίσω απ’ τον σπασμένο καθρέφτη”, σε
γνωστή καβαφική γεύση η ανάγνωση: «Είπα να σπάσω τον
καθρέφτη / αρρωσταίνω από του χρόνου την αμείλικτη ροή /
Έιπα… είπα να σπάσω τον καθρέφτη…. Ποιός ξέρει πίσω από
τον καθρέφτη τί θα βρω. / Είπα να σπάσω τον καθρέφτη./Λιποψύχησα,/ το αληθινό μου μην αντικρύσω πρόσωπό μου.»
Τελευταία και εννοώ χρόνια, ο Μελιτάς γράφει και προχωρεί και προς το γιαπωνέζικο ‘’Χαϊκού’’ με τίτλο. Ο ίδιος
σε εισαγωγικό μονόλογο της συλλογής “Πατέ στρουθοκαμήλου”, εξηγεί πως το το “χαϊκού” χαρακτηρίζεται από «τρίστιχα αυτοτελή ποιήματα με συγκεκριμένους ποιητικούς
κανόνες, ποιητικά παίγνια με νομοτέλεια 5-7-5 συλλαβών,
αφαιρετικές στιχουργικές ασκήσεις με πολύεδρα νοήματα,
χωρίς βέβαια χειροπέδες στην πένα γραφής τους».
― Αρχίζω με δείγματα. Από τη συλλογή’ “Γλώσσα λανθάνουσα” στο χαϊκού με τιτλο “180ο”: «Χτές με κλόνιζαν/ οι
κηδείες των παιδιών/ τώρα των γέρων».
― Με τίτλο ‘’Γεωμετρική πρόοδος’’: «Μετά τη μάχη/ θάχουν διπλή μερίδα /οι επιζώντες» (μα κάτι και κάποιον πολιτικό μας μού θυμίζει αυτό).
Στο “χαϊκού” της συλλογής “Ακολουθία”, που παραλείπει το
“Εξόδειος” με τον τίτλο “Παρελάσεις” (και γιατί όχι Πανδημία) ανατριχιάζω: «Ανοίχτε δρόμο να περάσουν οι νεκροί, /θα μας πατήσουν».
Και τα πένθιμα συνεχίζονται στη συλλογή ‘’Γλώσσα λανθάνουσα”: ‘’Κισμέτ’’ «Μη λογαριάζεις/ πότε θάρθει το τέλος/
εκείνο ξέρει».
Να διαβάσω τώρα και το “Μνημόσυνο” από τη συλλογή
“Παράσταση Ήττας”: «Και να οι δίσκοι./ Να τα κόλλυβα. Να
τα παντεσπάνια. / Τόσα οι παπάδες, τόσα ο ναός,/ τόσα ο
δεσπότης, τόσα οι φωτισμοί,/τόσα η Βυζαντινή κομπανία. /
Βάλε γλαδιόλες, σερβίτσια, υπεργολάβους/ Γραφεία, τυπογραφεία , μεταφορικά./Και το κονιάκ να ρέει άφθονο στο
κυλικείο. ./... Μάλιστα κύριε, αναστέναξε ο σκώληξ./ Κι εμείς
δουλεύομε σαράντα μέρες /για ένα πιάτο φαϊ.»
Και πάλι με “χαικού”, τώρα τη σκυτάλη με ειρωνική υπόκρουση την παίρνει “ο κοινωνικός αγώνας”, με τίτλο “Ουδέν
νεώτερον’: «Άλλες σημαίες/ το ίδιο παράγγελμα /ουδέν νεώτερον».
Και ακόμη στο “Λωρίδες γάζας”: «Πώς να τυλίξεις ματωμένες σελίδες /με επιδέσμους».
Πάντως στο “Αυτοάμυνα’’ η ανάνηψη αποκαλύπτεται: «Στα
σταυροδρόμια / εκ πείρας ακολουθώ /λάθος πορεία».
Και κλείνω θλιβερά και απέλπιδα με υποκείμενο την πολιτική
με τον ‘“όποιον επαγγελματία της πολιτικής”: “Πρωτοχρονιά”: «Άδικα βάζεις/ καινούργια αρώματα / γνωριζόμαστε».
Αυτά για σήμερα.
―――――
Όλες οι συλλογές του ποιητή αυτές που ανέφερα και οι πολλές
που δεν αναφέρθηκαν
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

λείπουν 2, μένουν 98. Ψηφίζουν 50 όχι και λευκό
(30+20) και 48 ψηφίζουν ναι, υπέρ της επέκτασης της
μαρίνας στη Βουλιαγμένη και βγαίνει - λέει - σε πλειοψηφία το 48!
Μ’ αυτές τις αλχημίες λοιπόν βαφτίζουν το αυταρχικό
καθεστώς “δημοκρατία” και ρίχνουν στάχτη στα μάτια
μας, ότι τάχα εμείς επιλέγουμε με την ψήφο μας!

Εχω κουζουλαθεί. Ξαναμετράω, 100 οι σύμβουλοι,

Πού τη βρήκε η Εκκλησία τη γη;

Για ποια κοινωνία πολιτών;

Η Εκκλησία της Ελλάδος να πάψει να κάνει τον κτηματία και να διεκδικεί το μισό σχεδόν χώρο του νοσοκομείου Ασκληπιείου. Μας λέει ότι έχει πολλές
μοναστηριακές εκτάσεις που βρίσκονται νοσοκομεία
χτισμένα πάνω τους.

Πώς λοιπόν να λειτουργήσει η “κοινωνία των πολιτών”
κύριε καθηγητά Θεόδωρε Γεωργίου; Tην “κοινωνία
των πολιτών” την αποφεύγουν σαν το διάβολο το λιβάνι, επειδή οι πολίτες γνωρίζουν, στη μεγάλη πλειοψηφία, τι θέλουν γιατί το βιώνουν καθημερινά.
Αλλά οι αιρετοί δεν βαδίζουν με τα θέλω της κοινω-

Δεν μας λέει βέβαια πού τα βρήκε και κατέχει εδαφικά τη μισή Ελλάδα! Γιατί αν τα πήρε από το Σουλτάνο, τον κατακτητή, είναι άκυρα, αν τα κράτησε από
τον φτωχό αγρότη, που για να σώσει το χωράφι του
από τον Τούρκο το μεταβίβαζε “εικονικά” στο μοναστήρι, πάλι είναι άκυρα και η ίδια κατακριτέα...

τα ...κουκιά και τα λευκά
Tα “άτιμα” τα κουκιά τι σου κάνουν. Από προχθές μετράω και ξαναμετράω τα κουκιά του Περιφερειακού
Συμβουλίου και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται
να έχουν ψηφίσει 50 σύμβουλοι ΟΧΙ, να έχουν ψηφίσει 48 σύμβουλοι ΝΑΙ και να έχει πάρει πλειοψηφία
το ΝΑΙ!

νίας, αλλά με τα προσωπικά τους θέλω, που πολλές
φορές είναι καταστροφικά για την κοινωνία.

Μάγοι, βασιλιάδες και θεοί!!
Ο πρωτόγονος άνθρωπος μη μπορώντας να εξηγήσει τα
φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα, ένιωθε την ενστικτώδη
αίσθηση της συνέχειάς του με τον άγνωστο κόσμο του, η
οποία ήταν πραγματική στην καθημερινή και συναισθηματική του ζωή!!
Η πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου για να κατανοήσει τα
μυστήρια των πραγμάτων της φύσης, συμπεριλαμβανομένου και του μυστηρίου του θανάτου, απετέλεσε την αρχή
της Επιστήμης, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε με άκρως
επιφανειακές εκτιμήσεις, που προκαλούσαν στους ανθρώπους αφενός μεν δέος, αφετέρου δε ευπιστία, με κλήση
προς την δεισιδαιμονία και την μαγεία!!
Η μαγεία αφύπνιζε σκέψεις και φαντασιώσεις των ανθρώπων, που θαύμαζαν τα στοιχεία της φύσης, που τα περισσότερα τους προκαλούσαν ανασφάλεια και φόβο και τους
γεννούσαν την επιθυμία να τα εξευμενίσουν με το σκεπτικό να τα κάνουν πιο ακίνδυνα γι αυτούς!
Ο θαυμασμός τους προς τα ζώα τους έκαναν να τα μιμούνται, οπότε ζούσαν ομαδικά, όπως τα ζώα σε αγέλες και
αυτός ο τρόπος τους παρείχε και ένα είδος ασφάλειας που
προερχόταν από την πρωτοεμφανιζόμενη αλληλεγγύη!!
Κάποιος αναλάμβανε να κατευθύνει την ομάδα που ανήκε
στην ίδια φυλή, και προσπαθούσε με δικούς του φανταστικούς τρόπους να εξηγεί τα διάφορα φαινόμενα, οπότε
οι περισσότεροι τον πίστευαν και τον ακολουθούσαν,
γιατί τους προκαλούσε κάποια εξάρτηση λόγω θαυμασμού, η οποία δημιουργούσε με τον καιρό ένα είδος μαγείας και γι αυτό ονομάστηκε μάγος!
Ο μάγος υποτίθεται ότι ήταν παντογνώστης, θεραπεύοντας ακόμα και αρρώστιες με διαδικασίες που ήταν αποκυήματα της φαντασίας του ή ξόρκια ή διαφόρων ειδών
κατασκευάσματα μαγείας, όπως μαύρης, λεύκης κ.α. που
του προσέφεραν δύναμη, εξουσία και πλούτη!
Αυτοί οι θεατρινισμοί και οι φαντασιώσεις του κάθε μάγου
αποτέλεσαν την έννοια της μαγείας και την απαρχή της
θρησκείας!!
Οι μάγοι στο αρχικό στάδιο της προσφοράς τους, ίσως να
ενδιαφέρονταν μόνο για το καλό της ομάδας τους, αλλά
σιγά-σιγά όταν απέκτησαν κύρος και δύναμη άρχισαν να
ενδιαφέρονται περισσότερο για το δικό τους όφελος!!
Σε κείνες τις κοινωνίες δεν είχαν ακόμα αναπτυχθεί οι έννοιες του πλούτου και της ιδιοκτησίας, εφ όσον οι άνθρωποι κατοικούσαν σε σπηλιές και τρέφονταν από την
συλλογή ριζών και καρπών, από το κυνήγι πτηνών, ζώων
και το ψάρεμα, δηλαδή τα επαγγέλματά τους ήταν μόνο
του συλλέκτη και του κυνηγού, οπότε η ενέργειες των
μάγων επιδρούσαν πάνω στις καρδιές των ανθρώπων με
την μορφή των δεισιδαιμονιών και εξουσίαζαν τις ελπίδες

και τους φόβους της ζωής και του θανάτου, ενώ συγχρόνως η μαγεία ενέπνεε στους ανθρώπους μια αίσθηση
ισχύος, δίνοντας μορφή στη ζωή τους και στα ήθη τους!!
Ο μάγος ή ο μάγος-γιατρός ή ο μάγος ιερέας συγκέντρωνε σταδιακά στα χέρια του δύναμη και εξουσία και σε
πολλές φυλές ήταν εκείνος που τελικά εξελισσόταν σε
αρχηγό, ηγέτη και σε εκείνον που έθετε τις βάσεις για το
θεσμό της βασιλείας!!
Ο βασιλιάς ήταν ανέκαθεν μια ιερή προσωπικότητα και
πολλές φορές στο πρόσωπό του ενώνονταν ο επικεφαλής
του στρατού και ο επικεφαλής των θρησκευτικών τελετουργιών και ήταν επιφορτισμένος με την ευθύνη της επιτυχίας στο πόλεμο!!
Οι βασιλικές επιδιώξεις στους πρωτόγονους λαούς ήταν η
ενίσχυση των κοπαδιών και των καλλιεργειών για λόγους
επισιτιστικούς και για τα καλύτερα αποτελέσματα αυτών
των επιδιώξεων προέκυψε η δημιουργία διαφόρων θεοτήτων που τους επέδιδαν οι άνθρωποι πολύμορφες τελετουργίες για να έχουν την βοήθειά τους και μέσα από την ζήτηση
της βοήθειας ή της προστασίας γεννήθηκαν κάποια είδη
προσευχής μέσα από τις τελετές της μαγείας!!
Στις πρωτόγονες ανθρώπινες κοινωνίες είχαν αναπτυχθεί
ορισμένα συστήματα, τα οποία τα ονόμαζαν οι Ινδιάνικες
φυλές του Καναδά «τοτέμ», από τα οποία έπαιρνε η φυλή
ή ένα τμήμα αυτής το όνομα ενός ζώου ή φυτού ή δένδρου ή κάποιου στοιχείου της φύσης, όπως της φωτιάς, ή
της βροχής, ή της βροντής κ.α.
Οι άνθρωποι από πολύ νωρίς είχαν συνειδητοποιήσει ότι
οι αισθήσεις των ζώων ήταν πολύ οξύτερες από τις δικές
τους και γι’ αυτό περίμεναν από τα τοτέμ, δηλαδή από τα
ζώα που τα θεωρούσαν φυσικούς συμμάχους τους, να
τους προειδοποιούν τόσο για απρόβλεπτους κινδύνους
όσο και για αφανείς φυσικούς πόρους, όπως την ύπαρξη
νερού, που τα ζώα αντιλαμβάνονταν από ένστικτο, όπως
ο ελέφαντας!!
Ο Διόδωρος λέει ότι το γεράκι στην Αίγυπτο το σέβονταν,
γιατί προέλεγε το μέλλον, καθόσον τα πουλιά γενικά χρησίμευαν για μετεωρολογικές προβλέψεις!!
Τα τοτέμ τα είχαν θεοποιήσει οι άνθρωποι και τους απέδιδαν θεϊκές λατρευτικές εκδηλώσεις, γιατί ήταν αντικείμενα θαυμασμού εξ αιτίας της δύναμης ή της ταχύτητάς
τους, ή της όρασής τους και γενικά για τα ξεχωριστά προσόντα τους και γι’ αυτό δεν επιτρεπόταν να τα σκοτώνουν
ή να τα κακομεταχειρίζονται, αφού η φυλή είχε ένα ειδικό
δεσμό με το κάθε τοτέμ!!
Σε όλους τους πρωτόγονους λαούς υπάρχει μια τεράστια
ποικιλία από τοτέμ, αλλά και σήμερα ακόμα υπάρχουν
απομεινάρια των τοτέμ στους θυρεούς διαφόρων οίκων
που απεικονίζουν λιοντάρια, λύκους, αετούς κ.α.!!

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σε ορισμένες περιπτώσεις και κατόπιν ειδικής ιεροτελεστίας,
έτρωγαν ωμό το κρέας και το αίμα του ζώου τοτέμ, για να
πάρουν την δύναμη του, κάτι που αποτελούσε ταμπού
(=αδιαπραγμάτευτο), και το σταμάτησαν οι Έλληνες, όταν
αντικατέστησαν το αίμα του ιερού ή θεοποιημένου ζώου με
το κρασί του θεού Διονύσου, το οποίο συμβόλιζε το αίμα του
Θεού και αυτό όπως και πολλά άλλα τα αντέγραψαν από
τους Έλληνες πολλές μεταγενέστερες θρησκείες!!
Ο Άγιος Νείλος αναφέρει ότι τον 5ον αι. μ.Χ., μια ομάδα
Αράβων είχε βρει μια λευκή καμήλα που είχε χαθεί στο
όρος Σινά και την έσφαξαν και την έφαγαν ωμή πριν ξημερώσει, γιατί την θεωρούσαν τοτέμ και με αυτό τον
τρόπο νόμιζαν ότι θα έπαιρναν την δύναμή της και θα
είχαν πάντα την βοήθειά της!!
Μέσα από την λατρεία των ζώων και από τα συντρίμμια των
τοτέμ γεννήθηκε και μεγάλωσε σταδιακά ή έννοια του θεού
που κατοικεί μακριά από τη Γη, ίσως προς τον ουρανό πολύ
ψηλά και όσο τον πλησιάζουμε εκείνος πάντα απομακρύνεται και δεν μπορούμε ποτέ να τον δούμε, του οποίου έδωσαν
οι άνθρωποι μια ανθρωπομορφική έκφραση, αλλά έφερε
ακόμα στο σώμα του κάποιο μέρος από το σώμα ενός ιερού
ζώου, όπως ο Άμμων είχε κεφάλι κριαριού, ο Άνουβις κεφάλι
τσακαλιού, ο Όσιρις κεφάλι ταύρου!
Όταν όμως ο άνθρωπος άρχισε να εκπολιτίζεται, πέρασε
σε ένα ανώτερο πνευματικό και συναισθηματικό στάδιο
και άρχισε να εγκαταλείπει τη λατρεία της φύσης που λεγόταν Παγανισμός, καθώς και την λατρεία των ομοιωμάτων δηλαδή των ειδώλων που λεγόταν Ειδωλολατρία και
ασχολήθηκε περισσότερο με το ανθρώπινο πνεύμα και ένα
ζωντανό παράδειγμα για όλο τον κόσμο αποτέλεσαν οι
πρόγονοι των Ελλήνων!!
Η πορεία της προόδου του ανθρώπου και η επιθυμία του
να μάθει όλο και περισσότερα για την δημιουργία του κόσμου με βάσει τις επιστημονικές γνώσεις, άρχισε να εγκαταλείπει τις λατρείες φυσικών φαινομένων, ομοιωμάτων
και ζώων και να ψάχνει την ύπαρξη της αυτοσυνειδησίας
του, αφού αναγνώρισε τις ψυχικές και διανοητικές του δυνάμεις και άρχισε να διαμορφώνει ηθικές αρχές, οι οποίες
θα πρέπει να αποτελούν τα θεμέλια της κάθε κοινωνίας
και τις βάσεις κάθε θρησκείας και να εφαρμόζονται από
το σύνολο των λαών για το καλό της φύσης και κατ’ επέκταση και του ίδιου του ανθρώπου!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Οι ανασκαφές των Μυκηνών
σε ψηφιοποιημένο αρχείο
από το Κέιμπριτζ
Εκατό χρόνια από την ανασκαφή των Μυκηνών, από τον
Άλαν Γουέις, το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ ανοίγει τα αρχεία του Βρετανού αρχαιολόγου και παρέχει στη μνήμη
του εικονική πρόσβαση στην τέχνη και τον πολιτισμό. Αρχεία που σχετίζονται με τις βρετανικές ανασκαφές μίας
από τις πιο διάσημες πόλεις του αρχαίου κόσμου, τις Μυκήνες, έχουν αναρτηθεί στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του
Κέμπριτζ.

Πρόκειται για ένα τμήμα αρχειακών εγγράφων από τις
τρεις αποστολές που έγιναν το 1920–23, το 1939 και το
1950–57, το οποίο συμπεριλαμβάνει περίπου 80 σημειωματάρια, 600 σκίτσα και αρχιτεκτονικά σχέδια ανασκαμμένων
κτιρίων και τοιχογραφιών, κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων, και περισσότερες από 1.700 φωτογραφίες.
O Αλαν Γουέις βοήθησε στην αποσαφήνιση της ιστορίας
της πόλης των Μυκηνών. Διαφώνησε, στη συνέχεια, με
τον Άρθουρ Έβανς και αποχώρησε από τη Βρετανική
Σχολή Αθηνών, όταν υποστήριξε ότι η Γραμμική Β’ που μιλούσαν στις Μυκήνες ήταν ελληνική γλώσσα, σε αντίθεση
με τον Έβανς που υποστήριζε το αντίθετο. Δικαιώθηκε αργότερα, όταν αποκρυπτογραφήθηκε η συγκεκριμένη
γραφή από τον αρχιτέκτονα Μάικλ Βέντρις.

Αποστάγματα σοφίας...
3 Ναρκωτικά λέει σε σπίτι στη Μύκονο.
Αμάν πια μ’ αυτά τα ψευτοκάναλα!
3 Ενα εγώ ξέρω. Η Αθήνα έγινε πολύχρωμο λουλούδι σε όμορφους τενεκέδες,
που ανικαθιστούν τις επικίνδυνες ζαρντινιέρες.

Κι όμως: Ενας μηχανικός, σε ένα υπόστεγο στη Φλώρινα,
φτιάχνει αεροσκάφη - Και τα στέλνει Αυστραλία
Εδώ και μερικά χρόνια, σε ένα υπόστεγο λίγο έξω από τη
Φλώρινα, ένας επίμονος λάτρης της αεροπορικής ιδέας βαδίζει τον δικό του, μοναδικό δρόμο δημιουργίας αεροσκαφών.
Αυτόν του σχεδιασμού, της πρωτότυπης κατασκευής και
της εξέλιξης αεροσκαφών. «Τα αεροσκάφη που έχω φτιάξει
όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ανήκουν στην κατηγορία των
υπερ-ελαφρών αεροσκαφών ή αλλιώς αεροσκαφών για
χρήση σπορ ή recreational» (σ.σ ψυχαγωγίας), εξηγεί, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο
Γιώργος Ηλιόπουλος, δημιουργός, κατασκευαστής και -κυρίως- λάτρης αεροσκαφών.

τέλη της δεκαετίας του '80, ολοκλήρωσε τη δημιουργία του
πρώτου, πλήρως λειτουργικού και φτιαγμένου από ξύλο αεροσκάφους του, το 1994. Έκανε όμως το μεγάλο άλμα,
όταν ετοίμασε το καινοτομικής σχεδίασης μοντέλο
«Άρχων» μετά το 2000, τολμώντας κάτι διαφορετικό. Κι
αυτό καθώς «ο "Άρχοντας" είναι ένα μοναδικό στη σχεδίαση
αεροσκάφος», ένα αεροσκάφος που έχει την προπέλα στο
πίσω μέρος και αεροδυναμικά δανείζεται στοιχεία από τον
σχεδιασμό γνωστών μαχητικών αεροσκαφών.
«Ξεδιπλώνοντας» στο «Πρακτορείο FM» τη δημιουργική
του πορεία, ο Γ. Ηλιόπουλος αναφέρθηκε και σε κάποια διαδικαστικά ζητήματα, που τον οδήγησαν στο να αιτηθεί και
να πετύχει τη νηολόγηση του αεροσκάφους στην Ιταλία και
όχι στην Ελλάδα. «Το αεροσκάφος θα πάει στην Αυστραλία
με ιταλικά χαρτιά. Ο κάθε πελάτης που ενδιαφέρεται με
ρωτάει για ποιο λόγο έχει γίνει στην Ιταλία η νηολόγηση
και όχι στην Ελλάδα. Είναι κρίμα γιατί η συγκεκριμένη
είναι μια τεράστια βιομηχανία σε όλο τον κόσμο και μπορεί
να φέρει και στη χώρα μας σημαντικά έσοδα», επισημαίνει
ο κατασκευαστής υπερ-ελαφρών αεροσκαφών.
Ο Άρχοντας είναι ένα μοναδικό στη σχεδίαση αεροσκάφος,
ένα αεροσκάφος που έχει την προπέλα στο πίσω μέρος και
αεροδυναμικά δανείζεται στοιχεία από τον σχεδιασμό γνωστών μαχητικών αεροσκαφών

Ενα διθέσιο αεροσκάφος μοναδικό στον κόσμο
Αυτό τον καιρό, όπως αποκάλυψε, ετοιμάζεται για ένα τροποποιημένο μοντέλο του «Άρχοντα», του καινοτόμου αεροσκάφους που εδώ και μερικά χρόνια έχει δοκιμάσει με
επιτυχία. Ένα μοντέλο που θα εξαχθεί, μάλιστα, σε έναν μακρινό τόπο… «Αυτή τη στιγμή κατασκευάζω ένα διθέσιο
μοντέλο του "Άρχοντα" για πελάτες στην Αυστραλία. Ήδη,
ο σημερινός μονοθέσιος "Άρχοντας" είναι ένα μοναδικό, ειδικό στον κόσμο μοντέλο, που όμοιό του δεν υπάρχει. Διθέσιο μοντέλο του αρχικού σχεδίου δεν υπήρχε όμως και
αυτό που κατασκευάζεται τώρα είναι μια εξέλιξη του μοντέλου που σήμερα πετά. Είναι, μάλιστα, σημαντικό πως τα
έξοδα της έρευνας και της εξέλιξης τα πληρώνουν οι ίδιοι
οι πελάτες, οι Αυστραλοί που έκαναν την παραγγελία», εξηγεί ο δημιουργός αεροσκαφών από τη Φλώρινα.
«Τα αεροσκάφη που έχω φτιάξει όλα αυτά τα τελευταία
χρόνια ανήκουν στην κατηγορία των υπερ-ελαφρών αεροσκαφών ή αλλιώς αεροσκαφών για χρήση σπορ ή recreational» (σ.σ ψυχαγωγίας), εξηγεί ο Γιώργος Ηλιόπουλος,
Εφόσον όλες οι φάσεις κατασκευής και δοκιμών τελειώσουν με επιτυχία, ο Γ. Ηλιόπουλος θα αποστείλει το αεροσκάφος σε μορφή κιτ, «πακέτου» εξαρτημάτων προς
συναρμολόγηση, και το αεροσκάφος θα μοντάρουν οι πελάτες, μια πρακτική πώλησης κοινή για πάρα πολλά μοντέλα της συγκεκριμένης κατηγορίας αεροπλάνων.
Ο επίμονος αεροπόρος-δημιουργός
Ο Γ. Ηλιόπουλος ξεκίνησε τη μελέτη των μηχανολογικών
και λοιπών δεδομένων για τη δημιουργία αεροσκαφών στα

Οι υποδομές είναι το κύριο «αγκάθι» στα μελλοντικά σχέδια
του Γ. Ηλιόπουλου. «Θα υπήρχαν σημαντικότερες δυνατότητες για να κατασκευάζονται περισσότερα αεροσκάφη σε πιο
ανθρώπινες συνθήκες, εάν είχα στη διάθεσή μου έναν καλύτερο χώρο. Ένας απλός βιοτεχνικός χώρος αρκεί για να
μπορώ να έχω τα υλικά και τα εργαλεία μου όπως χρειάζεται», εξηγεί. Ωστόσο, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει
και πως σε κάθε περίπτωση δεν το βάζει ποτέ κάτω, ενώ στο
ερώτημα ποιο θα ήταν το σημαντικότερο αίτημά του, απαντά
δίχως δεύτερη σκέψη: «Τα χαρτιά από την Ελλάδα. Είχα καταφέρει να αποκτήσω προσωρινό νηολόγιο από την Ελλάδα,
θα ήταν ευχής έργον να το έχω κάποια στιγμή». Με αυτή την
ευχή επιστρέφει στη δουλειά του, στην ανάπτυξη του νέου
διθέσιου «Άρχοντα», που ετοιμάζεται ώστε στο προσεχές
μέλλον να ταξιδέψει -καλώς εχόντων των πραγμάτων- από
τη Φλώρινα μέχρι τη μακρινή Μελβούρνη.
πηγή: NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Οι αντιπρόσωποι του Θεού σε ρόλο αδίστακτων μπίζνεσμαν
Δυστυχώς η παραπάνω είδηση, μας επιβεβαιώνει ότι
τα τελευταία χρόνια η ηγεσία της Ιεραρχίας, έχει
χάσει τον θρησκευτικό προσανατολισμό της, και λειτουργεί με το σκεπτικό και τους κανόνες μίας επιχείρησης, η οποία έχει ως ζητούμενο μόνο το κέρδος.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση “θυμήθηκε” μετά από
95 ολόκληρα χρόνια (το 1925) να ζητάει την άρση της
απαλλοτρίωσης, της μισής περίπου έκτασης του ιστορικού νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας.
Με στόχος να προχωρήσει μετά, στην εκποίηση της
έκτασης, σε ιδιώτες ή και στο δημόσιο, την κοστολογεί στα 80.000.000€, χωρίς να την ενδιαφέρει ότι αν
συμβεί αυτό, η δημόσια υγεία θα στερηθεί αυτά τα
χρήματα, ή αν δοθεί σε ιδιώτες, το νοσοκομείο το
οποίο εξυπηρετεί πάνω από 1.000.000 κατοίκους θα
διαλυθεί.
Μάλιστα οι Αγ. Πατέρες της Ιεράς Συνόδου έφτασαν
στο σημείο, την δημόσια παρέμβαση και διαμαρτυρία
του Δημάρχου της περιοχής κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, να την χαρακτηρίσουν ως παρέμβαση η οποία
...ξεπερνά τα νόμιμα όρια...!
Προσωπικά ως κάτοικος και δάσκαλος της περιοχής,
και γνωρίζοντας εδώ και χρόνια, πρόσωπα και καταστάσεις, δεν ένιωσα καμία έκπληξη, αφού κάτι ανάλογο έχει ξεκινήσει να συμβαίνει εδώ και καιρό, και
στο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης,
το οποίο είναι δίπλα από το ξενοδοχείο του Αστέρα
Βουλιαγμένης δηλ. στο περίφημο ανεκτίμητο φιλέτο
της Αττικής, για να μην πούμε της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα πριν από μερικά χρόνια το ίδρυμα φιλοξενούσε περίπου 30 παιδιά (από 4 έως 18 ετών), μονογονεϊκών και όχι μόνο οικογενειών, παρέχοντας
Στέγη, Τροφή, Σχολική Εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία της περιοχής, απογευματινή βοήθεια στα μαθήματά τους, καθώς και άλλες δραστηριότητες
αθλητικές, καλλιτεχνικές κ.α
Εκτός αυτού, το ίδρυμα βοηθούσε όσα παιδιά συνέχιζαν κάποιες πανεπιστημιακές σπουδές, αλλά και για
την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Όλα αυτά
είχαν φέρει το ίδρυμα, σε ένα υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας, ως προς την εξέλιξη των παιδιών,
αλλά και στην αποδοχή, της τοπικής κοινωνίας.
Για κάποιο χρονικό διάστημα, υπήρξα και εγώ συνεργάτης του ιδρύματος, και εκεί γνώρισα τον Μακαριστό

Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ο οποίος ερχόταν συχνά,
προκειμένου να έχει άμεση επαφή με τα παιδιά και το
προσωπικό.
Το όραμα του ήταν να επεκτείνει την δραστηριότητα
του, αυξάνοντας τον αριθμό των φιλοξενούμενων
παιδιών, αλλά και να το ενσωματώσει περισσότερο
στην κοινωνία, προς όφελος των παιδιών.
Μάλιστα προκειμένου να εξυπηρετήσει αυτό το
σκοπό, δημιούργησε ένα περιβαλλοντολογικό κέντρο,
το οποίο επάνδρωσε με τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς, και το οποίο σύντομα άρχισαν να επισκέπτονται παιδιά από σχολεία όλης της Αττικής.
Όλα αυτά όμως, τώρα είναι ανάμνηση, μιας πραγματικά ένδοξης περιόδου, αφού η τωρινή Διοίκηση της
Εκκλησίας προχώρησε στην υποβάθμιση του Ορφανοτροφείου, με την μείωση των φιλοξενούμενων παιδιών από 30 σε κάτω από 15.
Το τραγικό δε είναι, ότι έφτασαν στο σημείο, να στέλνουν εξώδικα σε δεκαεξάχρονα παιδιά προκειμένου
να τα διώξουν.
Μάλιστα από ότι μου λένε κάποια από τα παλαιότερα
παιδιά που γνωρίζω (τα οποία υπήρξαν τρόφιμοι του
ιδρύματος), και επιθυμούν να το επισκέπτονται για συναισθηματικούς λόγους, τώρα τους απαγορεύουν και
την είσοδο.
Φυσικά όλα αυτά, για μένα, έχουν τελικό στόχο, σε
μεταγενέστερο χρόνο, να προχωρήσουν στην παντελή κατάργηση του Ορφανοτροφείου, και μεταφορά
των λιγοστών πλέον παιδιών σε κάποιο άλλο χώρο,
προκειμένου να εκποιηθεί, μαζί με την γύρω (αρκετά
μεγάλη) έκταση, σε επιχειρηματικά ιδιωτικά συμφέροντα.
Αγ. Πατέρες, η περιουσία της Εκκλησίας σε όλη την
Επικράτεια είναι τεράστια, και υπάρχουν τρόποι με
προγραμματισμό, και σχέδιο να αξιοποιηθεί, με γνώμονα τον Θρησκευτικό και Κοινωνικό σας ρόλο. Ενέργειες όμως όπως αυτές που κάνετε, με το Ασκληπιείο
Νοσοκομείο, αλλά και με το Ορφανοτροφείο, σας εκθέτουν ανεπανόρθωτα στα μάτια των πιστών, των
οποίων φυσικά η πίστη κλονίζεται, αφού στα μάτια και
στην καρδιά τους, σας θεωρούν αντιπροσώπους του
Θεού, ταγμένους για το καλό, προς όλη την κοινωνία,
και όχι σε ρόλο αδίστακτων Μπίζνεσμαν!
Γιάννης Δ. Πρεβενιός

«Ανατροπή στη Γλυφάδα»: Στηρίζουμε το Δημόσιο Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας
Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη περιοδεία του Τάσου Ταστάνη Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης “Ανατροπή
στη Γλυφάδα” στο Δημόσιο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.
Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης των ζητημάτων που αντιμετώπισε το νοσοκομείο κατά τη περίοδο
της πανδημίας με δεδομένο ότι ήταν νοσοκομείο αναφοράς
του κορονοιού. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τη Διοί-

κηση του Νοσοκομείου και επισκέφτηκε τμήματα και κλινικές.
Στη συνάντηση με τον Υποδιοικητή του Νοσοκομείου, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, ο Τασος Ταστάνης αναφέρθηκε στο μεγάλο ενδιαφέρον της παράταξης εδώ και πολλά χρόνια στο
Δημόσιο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο στη νότια Αθήνα το οποίο εξυπηρετεί περίπου ενάμιση εκατομμύριο πολίτες, στους αγώνες που
καθημερινά δίνουμε για να κρατηθεί όρθιο και να παρέχει

Το γνήσιον της υπογραφής
του πολίτου στο Δήμο ΒΒΒ
Την προηγούμενη Πέμπτη 25/6 ζήτησα από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου ΒΒΒ, επειδή δεν μπορούσα να μετακινηθώ, να έρθει κάποιος, ενώπιον
του οποίου θα υπέγραφα ένα γράμμα προς την Τράπεζα.
Πράγματι έφτασε μία στυνομικίνα. Πήρε το γράμμα
στο χέρι της το περιεργάστηκε αρκετή ώρα με περισσή καχυποψία. Επειδή ήταν γραμμένο στην αγγλική, της μετέφρασα το περιεχόμενο και κατάλαβα
ότι δεν νιώθει από ξένες γλώσσες.
Στη συνέχεια αρνήθηκε να πιστοποιήσει το γνήσιο
της υπογραφής και φοβισμένη φώναξε τον προϊστάμενό της. Ηρθε κι ο προϊστάμενος ο οποίος
απεφάνθη βαρύγδουπα ότι έπρεπε να το πάω σε δικηγόρο.
Ζήτω η γραφειοκρατία και καλά κρατεί.
Τους είπα για το γνήσιο της υπογραφής, τους είπα
ότι αφορά την Τράπεζα, αλλά αυτοί συνέχεια επέμεναν ότι πρέπει να πάω σε δικηγόρο και δεν δέχονταν εξηγήσεις.
Με τον ασύρματο καλούσαν τον αποπάνω προϊστάμενο. Τελικά αρνήθηκαν, τους έκλεισα την πόρτα,
τους είπα ότι θα τους γράψω στην εφημερίδα
ΕΒΔΟΜΗ. Σημασία δεν έδωσαν.
Ας τους πει κάποιος τα καθήκοντά τους. Και επί τη
ευκαιρία ας κοιτάξουν να είναι ανοιχτή η ράμπα της
οδού Ζεφύρου και Βασ. Παύλου γωνία γιατί υποφέρουμε από το κλείσιμό της.
Bούλα Λαμπροπούλου
καθηγήτρια Παν/μιου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο μας, γράφαμε για την αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου “Ευρυάλη Βούλας”, μετά τις παραιτήσεις
μελών, τα οποία αντικαταστάθηκαν από τα ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ μέλη και όχι επιλαχόντα που εκ παραδρομής γράψαμε και ως ορίζουν τα καταστατικά,
σε περίπτωση παραιτήσεων. Tα νέα μέλη είναι ο Στ.
Σαλούστρος και η Αναντίνα Τσιριγώτη.

τις υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς, στις παρεμβάσεις της
παράταξης και μέσα στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου
Γλυφάδας.
...Στο τέλος της συζήτησης έγινε ειδική αναφορά και στο πολύ
σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει, της δικαστικής διεκδίκησης της Εκκλησίας του 45% της έκτασης που είχε απαλλοτριωθεί από το 1925, προκειμένου να ανεγερθεί και να
λειτουργήσει το Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας και τονίστηκε ότι η
παράταξη μας, θα αναδείξει στους κατοίκους της Γλυφάδας το
ζήτημα και θα στηρίξει κάθε προσπάθεια απόσυρσης τέτοιων
επιδιώξεων που θέτουν σε κίνδυνο το δημόσιο όφελος και σηματοδοτούν τη διάλυση ενός Νοσοκομείου που εξυπηρετεί
υγειονομικά όλη τη Νοτιοανατολική Αττική.
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Γλυφάδα και ΒΒΒ επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης φέροντας “δώρα”
Παρέδωσε απορριμματοφόρα σύγχρονης τεχνολογίας και καφέ κάδους συλλογής βιοαποβλήτων
Στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανακύκλωση
που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να γίνει
μία νέα πιο «πράσινη αρχή στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο Γ. Πατούλης παρέδωσε την
Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, στον Δήμαρχο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης Γ. Κωνσταντέλλο και στον Δήμαρχο
Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου απορριμματοφόρα σύγχρονης τεχνολογίας και καφέ κάδους συλλογής βιοαποβλήτων.

Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παραδόθηκαν

2 οχήματα, 170 καφέ κάδοι και 90 από τους συνολικά
200 κάδους εσωτερικής ανακύκλωσης.
Στο Δήμο Γλυφάδας παραδόθηκαν επίσης 2 οχήματα
και 200 καφέ κάδοι.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε:
«Σήμερα είχα τη χαρά να παραδώσω εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας σε δύο Δήμους της Αττικής οι
οποίοι σημειώνουν εξαιρετικές επιδόσεις σε ζητήματα
ανακύκλωσης και μείωσης του όγκου των απορριμμάτων τους.
...Πρόκειται για Δήμους πρότυπα στη διαχείριση οι
οποίοι είμαι βέβαιος ότι θα αξιοποιήσουν τον εξοπλισμό που τους παραδώσαμε για να πετύχουν με ακόμα
μεγαλύτερη ταχύτητα τους στόχους που έχουν
θέσει».
Από την πλευρά τους οι Δήμαρχοι Γ. Κωνσταντέλλος
και Γ. Παπανικολάου ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη για τον εξοπλισμό που τους παρέδωσε επισημαίνοντας ότι οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες τους
είναι ευθυγραμμισμένες με τις πολιτικές της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ όσον αφορά στη διαχείριση
απορριμμάτων.

Ο Γρ. Κωνσαντέλλος τόνισε μεταξύ ότι ο Δήμος του
τρέχει ένα πιλοτικό πρόγραμμα διαλογής στην πηγή
έξι ρευμάτων.

Ο Γ. Παπανικολάου τόνισε ότι στο Δήμο του λειτουργεί ένα οργανωμένο δίκτυο ανακύκλωσης σε όλα τα
επίπεδα και υπογράμμισε ότι τα απορριμματοφόρα
που παρέλαβε από την Περιφέρεια θα βοηθήσουν
ακόμα περισσότερο το έργο του τμήματος καθαριότητας καθώς διαθέτουν σύγχρονο σύστημα αποκομιδής και ειδική λειτουργεία αυτόματου πλυσίματος των
καφέ κάδων.

Θεοδωρικάκος: Η άσκηση είναι προϋπόθεση της
ανθρώπινης αρμονίας και ευτυχίας
Την αξιοποίηση του κινήματος άσκησης που αναπτύχθηκε
την περίοδο της καραντίνας για να μπει νέο αίμα στον αθλη
τισμό, επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδω
ρικάκος στην ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνερ
γασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με θέμα «Οργά
νωση & Διοίκηση Αθλητικών Προγραμμάτων & Υποδομών
Μετά την Περίοδο της Πανδημίας» στο αμφιθέατρο του
ΕΚΔΔΑ.

αθλούνται είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι δεν μπορούν να
επιτύχουν την ισορροπία στη ζωή τους ανάμεσα στη σωμα
τική και ψυχική υγεία και να είναι ικανοποιημένοι από τη
ζωή τους. Είμαι πεπεισμένος ότι είναι σημαντική στη ζωή
του ανθρώπου η οργανωμένη άθληση. Δεν υπάρχει τίποτα
καλύτερο για νέα παιδιά. Είναι μια εγγύηση για μια διαμόρ
φωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας και διαμόρφωση
θέλησης ισχυρού χαρακτήρα που μπορεί να τα βγάζει πέρα
και στις δύσκολες στιγμές».

Η άσκηση είναι προϋπόθεση της ανθρώπινης αρμονίας και
ευτυχίας, σημείωσε ο Τ. Θεοδωρικάκος τονίζοντας ότι το
υπουργείο Εσωτερικών έχει ως στόχο τη δημιουργία σε
κάθε γειτονιά μιας «κυψέλης» επικοινωνίας και αθλητι
σμού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει το πρό
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Όπως εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών μέσω του προγράμ

Αναφερόμενος στην περίοδο της καραντίνας είπε: «Αποκτή
σαμε ένα ισχυρό κεκτημένο για το ελληνικό κράτος, και η
Ελλάδα από «μαύρο πρόβατο» έγινε θετικό παράδειγμα σε
όλη τη γη. Τμήμα αυτού του θετικού κεκτημένου είναι η
άθληση και η συμμετοχή σε μια ζωή που έχει πολύ περισ
σότερη κίνηση. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το χώρο του
αθλητισμού να βάλει νέες δυνάμεις και νέο αίμα σε όλη
αυτήν την προσπάθεια.
Δεν υπάρχει ποιότητα ζωής για τον σύγχρονο άνθρωπο,
χωρίς συμμετοχή στην άθληση. Οι άνθρωποι που δεν

“Στόχος του υπ. Εσωτερικών σε κάθε
γειτονιά να δημιουργηθούν ανοιχτές
αθλητικές εγκαταστάσεις”.
ματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ, τα
τελευταία δύο χρόνια έχουν δοθεί αρκετά χρήματα για
αθλητικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», που αντι
καθιστά το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», υπάρχει δυνατό
τητα να χρηματοδοτηθούν αθλητικές δράσεις. Σύντομα θα
δημοσιευτούν 11 προσκλήσεις που αφορούν Δήμους και
Περιφέρειες, με δύο εξ αυτών, όπως επισήμανε, να ανα
φέρονται ευθέως σε αθλητικές δράσεις και στη δυνατότητα

σε κάθε γειτονιά να δημιουργηθούν ανοιχτές αθλητικές
εγκαταστάσεις, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους χώρους,
ώστε να εξυπηρετηθεί η τοπική κοινωνία και να στηρί
ξουμε τη συμμετοχή των πολιτών στην αθλητική δραστη
ριότητα, συνεχίζοντας έτσι το αθλητικό κίνημα που ξεκίνησε
στην πανδημία του κορωνοΐού.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητι
σμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ Διονύσης Κυ
ριακόπουλος, ο Κοσμήτορας – Δ/ντης Εργαστηρίου «Οργάνωση &
Διοίκηση Υπηρεσιών Ποιότητας Ζωής» του Πανεπιστημίου Πελο
ποννήσου Παναγιώτης Αλεξόπουλος.

σ.σ. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στους δήμους θα πρέπει
να είναι ανοιχτές για κάθε πολίτη που θέλει να αθληθεί,
όπως επισημαίνει ο Υπουργός, αλλά αυτό είναι κάτι που
συμβαίνει μόνον σε ελάχιστους Δήμους. Ο πολίτης δεν
έχει πρόσβαση στην άθληση αν δεν είναι μέλος σε κάποιο
σύλλογο και αν δε πληρώνει βεβαίως. Αυτό πρέπέι να το
γνωρίσει ο Υπουργός και να το επισημάνει στους ΟΤΑ.

ΕΒΔΟΜΗ
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Βράβευση των σχολείων του Δήμου Κρωπίας
“Ανακυκλώνουμε γιατί Μετράει” 2019-2020
Οι μαθητές των σχολείων του Δήμου Κρωπίας βραβεύθηκαν για τα αποτελέσμα που έφεραν στο πρόγραμμα “Ανακυκλώνουμε γιατί Μετράει” 2019-2020.
Η σχολική δράση υλοποιήθηκε από τον Δήμο Κρωπίας, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Followgreen και
ανακυκλώδθηκαν τέσσερα υλικά: χαρτί, πλαστικό,
αλουμίνιο και μπαταρίες.
Συμμετείχαν 22 σχολεία με 4.045 μαθητές.
Ανακυκλώθηκαν 12.300 κιλά και κέρδισαν 42.100
πόντους δώρα.

Τα σχολεία που επρώτευσαν:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
1ο, το 4ο Δημοτικό Κορωπίου
2ο, το 1ο Δημοτικό στο Κίτσι
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1ο, το 2ο Νηπιαγωγείο στο Κίτσι
2ο, το Νηπιαγωγείο “Ξεκίνημα” (ιδιωτικό)
ΛΥΚΕΙΑ
1ο ήρθε το 1ο Λύκειο Κορωπίου

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε κάθε σχολική μονάδα χωριστά, στο χώρο τους και στις 5 σχολικές μονάδες, παρουσία του Δημάρχου Δημ. Κιούση.

Ο Δήμαρχος Kρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης θέλοντας να τιμήσει τους μαθητές, για την προσπάθεια
τους, παράδωσε στους διευθυντές/εκπροσώπους των
σχολείων που πρώτευσαν στο Πρωτάθλημα, επαίνους
συμμετοχής, χρηστικά δώρα, και δεντράκια για να φυτέψουν στον προαύλιο χώρο του σχολείου τους.
Η εντυπωσιακή προσπάθεια των μαθητών οι οποίοι
συνέλεξαν χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό και μπαταρίες,
υποστηρίχθηκε από την εταιρία διαχείρισης απορριμμάτων W.A.T.T. Α.Ε
Ο Δήμος Κρωπίας θα συνεχίσει την πρωτοβουλία
αυτή και την ερχόμενη σχολική χρονιά, όπου θα ενισχύσει τις περιβαλλοντικές δράσεις προσθέτοντας
περισσότερα ρεύματα ανακύκλωσης.
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Προβλήματα κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
στην Ευρυάλη Βούλας
Από την έγκυρη εφημερίδα μας ΕΒΔΟΜΗ (27 Ιουνίου
2020, σελ. 7) πληροφορήθηκα, ως δημότης των 3Β και
ως κάτοικος στην Ευρυάλη, ότι έγινε συνάντηση κατοίκων της περιοχής και αρμοδίων της Δημοτικής
Αρχής, για να συζητηθούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να προτείνει και να θέσει σε
εφαρμογή, νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, θα ήθελα να
κάνω τρεις παρατηρήσεις:

νέπεια δεν είναι και δεσμευτική για όλους εκείνους
τους οποίους αφορά, επειδή (η απόφαση) πάσχει ως
προς το περιεχόμενό της και τα αποτελέσματά της.
Δεν θα μιλήσω για λανθασμένη πολιτική απόφαση,
αλλά για μία απόφαση η οποία ακροβατεί ανάμεσα
στην αυθεντία του υποκειμένου, το οποίο την εκφέρει
και τα άλλα υποκείμενα (στην περίπτωσή μας τους δημότες και τους κατοίκους), τα οποία εξαναγκάζονται
να εφαρμόζουν κανόνες, οι οποίοι καθιστούν αβίωτη
την καθημερινότητά τους.

Πρώτη, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι νέες
ρυθμίσεις για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην
Ευρυάλη, δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, επειδή ακριβώς εδώ και δεκαετίες δεν είχε δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αντιθέτως, είναι η απόφαση της
Δημοτικής Αρχής, που δημιούργησε το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όποιος έχει αντίρρηση γι’ αυτή την
πρώτη διαπιστωτική παρατήρησή μου δεν έχει παρά
να ρωτήσει τους κατοίκους της περιοχής και τότε ο
καθένας μας θα έχει να του αφηγηθεί τραγελαφικές
ιστορίες καθημερινής ταλαιπωρίας και τρέλας.
Δεύτερη παρατήρηση: στην πολιτική επιστήμη και την
πολιτική φιλοσοφία, όταν μιλάμε για πολιτική απόφαση δεν εξετάζουμε μόνον το υποκείμενο που λαμβάνει την απόφαση (στην περίπτωσή μας την
Δημοτική Αρχή), αλλά αναλύουμε δύο ακόμη ζητήματα, τα οποία είναι το περιεχόμενο της απόφασης
και τα πρακτικά αποτελέσματά της. Στην περίπτωση
των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ευρυάλη,
είναι σαφές ότι το πολιτικό υποκείμενο που ονομάζεται: Δημοτική Αρχή, έλαβε την σχετική απόφαση.
Αλλά αυτή η απόφαση δεν είναι πολιτική και κατά συ-

Η τρίτη και τελευταία παρατήρησή μου είναι κριτικοθεωρητική με καθολικότερη αναφορά. Όσα συνέβησαν με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν είναι
ένα ατυχές πολιτικό συμβάν, ούτε ένας ατυχής επιχειρησιακός σχεδιασμός. Χαρακτηρίζει τις σχέσεις
της Δημοτικής Αρχής με τους δημότες και τους κατοίκους. Και αυτές οι σχέσεις δεν θεμελιώνονται στη
διαβουλευτική δημοκρατία αλλά στην αυθεντία.

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Όποιος αντιτείνει, ότι προηγήθηκε σχετική διαβούλευση, αφού ο προτεινόμενος σχεδιασμός ετέθη
υπόψη των ενδιαφερομένων και οι ίδιοι δεν ανταποκρίθηκαν, τότε, λυπάμαι που το λέω αλλά δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν εννοώ τεχνοκρατικού τύπου
διαβούλευση, αλλά ουσιαστικό πολιτικό διάλογο ανάμεσα σε ισότιμους συνομιλητές: την Δημοτική Αρχή
και την κοινωνία των πολιτών.
Με απλά λόγια, οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στην Ευρυάλη και οι αστοχίες τους, είναι το αποτέλεσμα, το δημιούργημα των τεχνοκρατικών σχέσεων
που συνδέουν το πολιτικό υποκείμενο: δημοτική Αρχή
και τον κοινωνικό χώρο, ο οποίος δεν μπορεί να αυτοπροσδιορισθεί ως κοινωνία των πολιτών, δηλαδή ως
συνθήκη αυτοπραγμάτωσης όλων των δρώντων σ’
αυτό τον χώρο. Μέχρι να «επινοηθούν» εσωτερικές
δημοκρατικές σχέσεις συνύπαρξης ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και την κοινωνία της, ο Δήμος 3Β θα αναζητά απεγνωσμένα τον πολιτικό προσανατολισμό
του.
* O Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Δρομολόγια για θαλάσσια μπάνια στο Δήμο ΒΒΒ
Ξεκίνησαν την 1 Ιουλίου τα δρομολόγια μεταφοράς
των πολιτών στις παραλίες του Δήμου ΒΒΒ, τα οποία
θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Ο Δήμος, εναρμονιζόμενος πλήρως με τις οδηγίες
του ΕΟΔΥ για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, θα φροντίζει με επιμέλεια την καθαριότητα
και την απολύμανση των οχημάτων, ενώ κατά την επιβίβαση θα διενεργείται θερμομέτρηση των επιβατών.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, ο αριθμός επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο θα διενεργείται στο 50% της πληρότητας του κάθε οχήματος, που
σημαίνει πρακτικά ότι σε κάθε διπλή θέση θα κάθεται
μόνο ένας επιβάτης (20 επιβάτες).
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τη νομοθεσία,
οι επιβάτες υποχρεούνται να τηρούν τα μέτρα ατομικής και αναπνευστικής προστασίας, συγκεκριμένα:
1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια
της παραμονής στα λεωφορεία, καθώς και στους χώ-

ρους προσέλευσης και αναμονής.
2. Αποφυγή του συνωστισμού κατά την επιβίβαση αποβίβαση, τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας (1,5
μέτρο) κατά την είσοδο και έξοδο, αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής.
3. Αν έχετε κάποιο σύμπτωμα και ειδικότερα βήχα ή
πυρετό, παραμείνετε στο σπίτι και επικοινωνήστε με
τον γιατρό σας.

Ωράριο αναχώρησης και επιστροφής
& πορεία δρομολογίων
Βάρη
Ωράριο: 1ο δρομολόγιο: Αναχώρηση 7.45 π.μ. – Επιστροφή 9.45 π.μ.
2ο δρομολόγιο: Αναχώρηση 9.55 π.μ. – Επιστροφή 11.45
π.μ.
Δρομολόγιο: Αθ. Διάκου (Πηγάδα) – Αιγαίου – Τριπόλεως – Μεταναστών – Δευτέρας Μεραρχίας – Μεγαλου-

πόλεως – Ρένας Βλαχοπούλου – Αθηνάς (Jumbo) – Λ.
Βάρης – 25ης Μαρτίου (Χέρωμα) – Μαραθονομάχων –
28ης Οκτωβρίου – Αθηνάς (Χέρωμα επιστροφή) – 25ης
Μαρτίου – Βάρης (Ι.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου) – Βασ. Κωνσταντίνου (Πλαζ) – Αφροδίτης (Γεωργιάδη) – Βορέου (Πλ. Ζησιμοπούλου) – Θησέως – Κυβέλης – Παραλία Κανάρια –
Πλαζ.
Βουλιαγμένη
Ωράριο: Αναχώρηση 8.40 π.μ. – Επιστροφή 11.40 π.μ.
Δρομολόγιο: Πανός – Ιάσονος – Αλ. Παναγούλη – Μενελάου – Ξενοφώντος – Ηρακλέους – Αλ. Παναγούλη –
Δήμητρας – Αθηνάς (παραλία) – Πλαζ – Λίμνη.

σ.σ. Για άλλη μια χρονιά η Βούλα έμεινε απέξω, από
τα δρομολόγια. Την περασμένη χρονιά είχαμε δεχθεί
πολλά παράπονα από Βουλιώτες για το θέμα.
Θα πρέπει ο Δήμος κάπως να το καλύψει, γιατί δεν
μένουν όλοι οι Βουλιώτες απέναντι από τη θάλασσα.

ΕΒΔΟΜΗ
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“OXI” στις ανεμογεννήτριες
από Σαρωνικό & Λαυρεωτική
Πάνδημο «ΟΧΙ» στην εγκατάσταση
ανεμογεννητριών στο Πανί, είναι το
μήνυμα που έστειλαν δημότες και δημοτική αρχή σε ενημερωτική συζήτηση, που έγινε την περασμένη
Κυριακή, από την κεντρική Πλατεία Καλυβίων.
Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου άνοιξε

τη συζήτηση τονίζοντας ότι οι ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής,
καθώς και οι κινητοποιήσεις των πολιτών είναι οι πιο δυναμικοί λόγοι που θα
αποτρέψουν τελικά το περιβαλλοντικό
έγκλημα που επιχειρείται στο σημαντικότερο πνεύμονα της Ανατολικής Αττικής.
Ακολούθησαν οι επιστημονικές τεκμηριώσεις από τον Απόστολο Ευθυμιάδη,
Δρ Μηχανολόγο Μηχανικό και την Αρχονοντούλα Βασιλαρά, Δρ Αρχιτέ-

κτονα Μηχανικό, σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες του έργου
αυτού. Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες
ανέλυσαν τις περιβαλλοντικές και αισθητικές συνέπειες στην ακεραιότητα
του βουνού, στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, στο μικροκλίμα,
αλλά και τις προβλεπόμενες δυσάρε-

στες συνέπειες στις αξίες γης για τους
Δήμους Σαρωνικού και Λαυρεωτικής.
Παράλληλα τόνισαν ότι η φέρουσα
ικανότητα και των δύο Δήμων είναι
υπερκορεσμένη, αφού ειδικότερα ο
Δήμος Λαυρεωτικής έχει το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας,
ενώ είναι ήδη τεράστια η περιβαλλοντική επιβάρυνση από την ύπαρξη εκατοντάδων
πυλώνων
μεταφοράς
ηλεκτρικού ρεύματος υπερυψηλής
τάσης που διασχίζουν τον ορεινό όγκο
του Πάνειου όρους.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθηναν
ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης
Λουκάς, ενισχύοντας την κοινή αδιαπραγμάτευτη γραμμή για τη διάσωση
του βουνού, ενώ τη στήριξή τους εξέφρασαν με παρεμβάσεις τους ο Πάνος
Σκουρολιάκος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και
ο Κώστας Τουλγαρίδης, περιφερει-

ακός σύμβουλος.
Ο πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιτροπής Δημήτρης Παπαχρήστου ενημέρωσε για τα επόμενα βήματα δράσης.
Την προσεχή Κυριακή η ίδια εκδήλωση
ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί και
στηνκεντρική πλατεία της Κερατέας,
Kυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 μ.μ..
Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου δήλωσε:
''Σήμερα επιβεβαιώσαμε με τον πλέον
σαφή τρόπο όλοι μας, δημότες, δημοτική αρχή και έγκυροι επιστήμονες τη
θέση μας για το Πάνειο όρος».

ΟΧΙ και από την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ!
Με συντριπτική πλειοψηφία (πλην Τζήμερου) το
Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) καταψήφισε την
επιχειρούμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο
Πάνειο Όρος, και συνυπέγραψε το ψήφισμα των
δύο Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, εναντίον
αυτής της περιβαλλοντικής καταστροφής.
Η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση του Πάνειου όρους
από τους πυλώνες της ΔΕΗ, το γεγονός ότι το σχέδιο
εγκατάστασης 18+ 1 ανεμογεννητριών γίνεται ερήμην της βούλησης των δημοτικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας, καταστρατηγώντας τις ομόφωνες
αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, καθώς και το
ότι το Πάνειο αποτελεί σημαντικό πνεύμονα, αλλά και
κοιτίδα αναψυχής για ολόκληρη την Ανατολική Αττική, υπήρξε η βάση της θετικής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Θανάση
Αυγερινού και του σκεπτικού όλων των δυνάμεων
του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς μετά
την απόφαση του Π.Σ. δήλωσε: “Eυχαριστούμε τον
Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη και όλες τις δυνάμεις του Π.Σ. που με τον πλέον αναμφισβήτητο
τρόπο δηλώνουν τη στήριξη τους και την πρόθεσή
τους να εμπλακούν ενεργά στην υπόθεση της διάσωσης του Πάνειου όρους. ...Σήμερα όμως ο πρώτος και
ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης δείχνουν ότι η δύναμη της ενότητας, της αλληλεγγύης και της ενεργοποίησης
στέκεται
ψηλότερα
από
κάθε
επιχειρηματικό συμφέρον και μπορεί να αποτρέψει
μια επένδυση που μόνον καταστροφικές συνέπειες
θα έχει και για τους δύο Δήμους».
Ο δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, που απουσιάζει στο

εξωτερικό, μόλις ενημερώθηκε για την απόφαση
υπογράμμισε: «Xτες τα Π.Σ. της Ηπείρου και της
Στερεάς Ελλάδας, σήμερα της Αττικής συντονίζουν το βηματισμό τους με τις δημοτικές αρχές και
τις τοπικές κοινωνίες για να αποτραπεί ένα περιβαλλοντικό έγκλημα».
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Δήμος Κρωπίας
Ανακυκλώνεις;
Επιβραβεύεσαι
Η διαδικτυακή πλατφόρμα επιβράβευσης της ανακύκλωσης
Followgreen του Δήμου Κρωπίας (Followgreen.gr/koropi)
είναι πλέον διαθέσιμη και για κινητά τηλέφωνα! Η εφαρμογή αποτελεί μία καινοτομία του Δήμου, καθώς επιβραβεύει την ανακύκλωση των πολιτών, όπου και αν
βρίσκονται.
Ο δημότης κάνοντας χρήση της εφαρμογής μπορεί να αποκτήσει εύκολα και γρήγορα πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
υλικό (Άρθρα/Βίντεο/Κουίζ) της πλατφόρμας για την ανακύκλωση και το περιβάλλον, μέσω του οποίου κερδίζει πόντους επιβράβευσης.
Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα στον δημότη να ανακαλύψει τα πλησιέστερα σημεία ανακύκλωσης στον Δήμο
Κρωπίας μέσω πλοήγησης σε χάρτη, όπου περιλαμβάνονται οδηγίες και χρηστικές πληροφορίες. Παράλληλα, κερδίζει πόντους είτε καταχωρώντας τον 10ψήφιο κωδικό,
είτε σαρώνοντας με το κινητό του το ειδικό Qrcode, που
θα βρει στο κουπόνι επιβράβευσης για την ανακύκλωση
που κάνει στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου.
Η εφαρμογή περιέχει έναν πλήρη και σύγχρονο μηχανισμό
για την προβολή των πλησιέστερων τοπικών καταστημάτων που παρέχουν προσφορές. Οι δημότες μπορούν να
αποκτήσουν τις προσφορές εξαργυρώνοντας τους πόντους επιβράβευσης, που έχουν συγκεντρώσει από τις παραπάνω ενέργειες.
Το Followgreen App του Δήμου Κρωπίας διατίθεται χωρίς
χρέωση στα «App store» για iPhone και «Google play» για
Android κινητά και είναι προσβάσιμο σε όλους τους δημότες.

Κατέβασε τη νέα εφαρμογή & μπες στο
παιχνίδι της ανακύκλωσης!

Αιτήσεις για 81 θέσεις Κοινωφελούς
Εργασίας στο Δήμο Κρωπίας
Οι αιτήσεις αφορούν ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους
ανέργους, 18 ετών και άνω, για 81 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε 26 κατηγορίες θέσεων και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στον Δήμο Κρωπίας και συνολικά 36.500
θέσεων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού
και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ.
Η υποβολή των Αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet
ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών
ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού
Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση:
h t t p s : / / w w w . g o v. g r / i p i r e s i e s / e r g a s i a - k a i asphalise/anergia/programmata-koinophelous-kharaktera
Η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr

ΕΒΔΟΜΗ

Η σπουδαιότητα της τέχνης στην εκπαίδευση
από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Με επιστολή τους, προς την Υπουργό Παιδείας και άλλους συναρ- που επιδιώκει τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

μόδιους φορείς 25/6/2020, το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο Ανάλογη βαρύτητα στις τέχνες έδωστην Εκπαίδευση, σημειώνει τη σπουδαιότητα της τέχνης - των σαν διαχρονικά σημαντικοί παιδαγωκαλλιτεχνικών μαθημάτων - στην εκπαίδευση.
Κι αυτό μετά την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
(ΥΑ 74181/Δ2/2020, ΦΕΚ 2338/Β/ 15/6/ 2020) με την οποία, μεταξύ
άλλων, καταργούνται τα καλλιτεχνικά μαθήματα επιλογής (Θεατρολογία, Μουσική, Εικαστικά).
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η τέχνη και ιδιαίτερα η θεατρολογία και
η μουσική είναι τροφή ανεκπλήρωτη για τα παιδιά και η κατάργησή
τους, θα κατεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχυ για μια ανθρώπινη κοινωνία.
Γράφουν μεταξύ άλλων:
...Η εν λόγω απόφαση φανερώνει μια
τάση απαξίωσης και περιθωριοποίησης των τεχνών στο σχολείο, παρόλο που σύμφωνα με τη διεθνή
επιστημονική τεκμηρίωση και εμπειρία, οι τέχνες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την υγιή
προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ενδυνάμωση και την πολιτισμική ενεργοποίηση των παιδιών
όλων των ηλικιών.
Με την επιστολή μας αυτή σας καλούμε να επανεξετάσετε τις επιλογές σας, να επανεκτιμήσετε τις
σοβαρότατες επιπτώσεις που μπορεί
να έχει η αποκοπή των παιδιών από
τις τέχνες και να προβείτε άμεσα
στις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές
στο Πρόγραμμα Σπουδών τόσο της
πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα δίνουν
στις τέχνες τη θέση που τους αξίζει
στη ζωή των μαθητών και των μαθητριών.
Το Πανελλήνιο Δίκτυo για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση, το οποίο εκπροσωπούμε, με περισσότερα από 1000
μέλη σε όλη τη χώρα, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καλλιτέχνες και θεατροπαιδαγωγούς, έχει
πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας
και συνεχούς δράσης για την προώθηση του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση.
Με βάση την εμπειρία από τις ποικίλες δράσεις μας και τη συστηματική
και αδιάλειπτη συνεργασία με εκπαιδευτικούς της πράξης, γνωρίζουμε
από κοντά την ανάγκη των παιδιών
και των εφήβων να εκφράσουν μέσα
από τις τέχνες τις ανησυχίες τους,
τις επιθυμίες τους, τα όνειρά τους,
να βρουν και να αρθρώσουν τη δική
τους φωνή. Άλλωστε, τα καλλιτεχνικά μαθήματα προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία στα παιδιά να

έρθουν σε επαφή με την παγκόσμια
πολιτιστική κληρονομιά, να καλλιεργήσουν τις ψυχοπνευματικές δυνάμεις τους, την παρατηρητικότητα, τη
φαντασία, την κριτική σκέψη, την ενσυναίσθηση, να ενισχύσουν τον συναισθηματικό κόσμο τους, να
εκφραστούν, να συνεργαστούν και
να απολαύσουν μαζί τη χαρά της δημιουργίας.
Επιπλέον γνωρίζουμε ότι μέσα από
το θέατρο στην εκπαίδευση τα παιδιά εκφράζονται καλλιτεχνικά και εισάγονται στην τέχνη του θεάτρου.
Παράλληλα, μπορούν να διδάσκονται βιωματικά πολλά από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος
και να διερευνούν δημιουργικά και
κριτικά τον κόσμο μέσα στον οποίο
ζουν.
Το θέατρο στην εκπαίδευση σε όλες
τις εκφάνσεις του είναι δραστηριότητα συλλογική, που εμπλέκει τα
παιδιά σε ομαδική δημιουργία από
την πρώτη στιγμή, και τους παρέχει
ένα δομημένο και ταυτόχρονα ελεύθερο πλαίσιο, να προσεγγίσουν
πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα, να
κατανοήσουν και να επιλύσουν συγκρούσεις, να αναπτύξουν δεσμούς,
αλλά και να εκτονώσουν δημιουργικά εσωτερικές τους εντάσεις, που
ειδικά στην εφηβική ηλικία είναι
συχνά πολύ μεγάλες.
Η σημασία των τεχνών στην εκπαίδευση έχει τονιστεί ήδη από τις
αρχές του περασμένου αιώνα, από
μεγάλους παιδαγωγούς του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού, όπως ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο Μανόλης
Τριανταφυλλίδης, ο Θεόδωρος Κάστανος και ο Μίλτος Κουντουράς, ο
οποίος μάλιστα έβαλε τις τέχνες και
ειδικά το θέατρο στο κέντρο του Σχολείου της Δημιουργίας. Οι παιδαγωγοί
αυτοί εφάρμοσαν μια ολιστική παιδαγωγική, τον καθολικό ανθρωπισμό,

γοί, ψυχολόγοι και φιλόσοφοι της
διεθνούς επιστημονικής κοινότητας,
τονίζοντας ότι οι τέχνες συνιστούν
ένα αποτελεσματικό εργαλείο βιωματικής μάθησης. Τα στοιχεία αυτά
επιβεβαιώνονται και από τη σύγχρονη έρευνα, που έχει δείξει ότι οι
τέχνες και ειδικά το δράμα/ θέατρο
βοηθούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στην
κοινωνία του 21ου αιώνα.
Όπως γνωρίζετε, η χώρα μας, που
έχει συνυπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(ν.2101/92), έχει δεσμευθεί να σέβεται
και να προάγει το δικαίωμα όλων των
παιδιών να συμμετέχουν πλήρως στην
πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή και
να ενθαρρύνει την προσφορά κατάλληλων και ίσων ευκαιριών για πολιτιστικές,
καλλιτεχνικές
και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες (άρθ.
31). Αυτό οφείλει η πολιτεία να το
κάνει κατ’ εξοχήν μέσα από την εκπαίδευση, τον κύριο μηχανισμό κοινωνικοποίησης των παιδιών.
Η προάσπιση οποιασδήποτε μορφής
τέχνης στην εκπαίδευση, έχει κωδικοποιηθεί σε διεθνή κείμενα, όπως:
• Ο Οδικός Χάρτης για τις Τέχνες
στην Εκπαίδευση (Roadmap for Arts
Education, Λισσαβώνα, UNESCO,
2006), που υποστηρίζει ότι οι τέχνες
πρέπει να αποτελούν σημαντικό και
υποχρεωτικό μέρος του προγράμματος σπουδών των σχολείων,
• Η Ατζέντα της Σεούλ, που υιοθετήθηκε σε Διεθνές Συνέδριο της UNESCO το 2010 και αναγνωρίζει το
δικαίωμα όλων σε μια ποιοτική εκπαίδευση σε κάθε μορφή τέχνης.
• Η Διακήρυξη της Φραγκφούρτης
(Συμμαχία για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση, 2019), που αποδεικνύει την
άρρηκτη σύνδεση της καλλιέργειας
των τεχνών στην εκπαίδευση με τη
βιώσιμη ανάπτυξη.
Με βάση τα παραπάνω, το Πανελλήνιο Δίκτυo για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σας ζητά να ενεργήσετε
άμεσα για την επαναφορά των καλλιτεχνικών μαθημάτων.
Οι τέχνες στην εκπαίδευση δεν είναι
πολυτέλεια, δεν είναι ουτοπία, αλλά
δικαίωμα και αναγκαιότητα, για ένα
σχολείο της γνώσης, της χαράς και
της δημιουργίας.
Πολυξένη Καραβίτου
Πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου
για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

ΕΒΔΟΜΗ

Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,
αρχικώς θ' αναφερθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο
της 29-6-2020, δια περιφοράς και στα δύο θέματα
που καταψηφίσαμε:
1. "Λειτουργία παραρτήματος 2ου νηπιαγωγείου
Βούλας στο 2ο δημοτικό Βούλας". Φυσικά και είναι
αναγκαίο να επιμεριστεί ο αριθμός νηπίων, υπεράριθμα ήδη, σε άλλη αίθουσα. Φυσικά και πρέπει να ενταχθούν όλα τα παιδιά που ζητούν εγγραφή.
Είδατε όμως τις συνθήκες στέγασης και πώς ακριβώς
θα λειτουργήσει το παράρτημα του 2ου νηπιαγωγείου σε αίθουσα του 2ου δημοτικού; Ο αρχηγός μας,
Δ.Δαβάκης, επισκέφτηκε τους χώρους και κατέδειξε την ακαταλληλότητα, την στιγμή μάλιστα που
μιλάμε για νήπια!... Το πώς θα καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα βρίσκεται στο τέλος της λίστας των προβλημάτων. Ούτε πως οι βεβαιώσεις κάλυψης
δαπανών έπρεπε να έχουν αποσταλεί μέχρι 26-6, δηλαδή 3 ημέρες ενωρίτερα από την απόφαση του Δ.Σ.
(καλά αυτό το μάθαμε πλέον, "έχουμε τις πλειοψηφίες και μπορούμε") ήταν το μείζον θέμα... Η απόλυτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών
μας.
2. Το άλλο θέμα αφορούσε "καθορισμό εκποίησης
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ακινήτου για προσκύρωση" στην περιοχή Μηλαδέζα.
Εκτός του ότι υπήρχε ασάφεια στο πόσοι και ποιοί
είναι οι ιδιοκτήτες, κάπως περίεργο και βιαστικό μας
φάνηκε το να γίνει πράξη ρυμοτόμησης εσπευσμένα,
εν μέσω θέρους για 1τ.μ. και 16 εκατοστά με τιμή
271,20 ευρώ
Στα της εβδομαδιαίας Οικονομικής "ήρθε" εκτός ημερησίας (έκτακτο δηλαδή) η κατά τ' άλλα ετήσια δαπάνη για τις ασφαλειες των οχημάτων του δήμου. Ο
διαγωνισμός είναι συνοπτικός και ύψους 60.000
ευρώ. Πιο συγκεκριμένα αφορά 116 οχήματα, "περιλαμβανεται η κάλυψη οχημάτων σε περίπτωση ατυχήματος στο οποίο εμπλεκόμενα θα είναι οχήματα
του δήμου και μόνο, εξαιρούνται ατυχήματα εντός
του αμαξοστασίου του δήμου".
― Καταψηφίσαμε τις υπηρεσίες συμβούλου για την
υποστήριξη δράσεων διαλογής στην πηγή, ύψους
66.960 ευρώ, καθώς είναι αμφίβολο αν χρειάζονται
και δαπανηρό.
Στην δε προμήθεια πλαστικών και βιοδιασπώμενων
σάκων, ύψους 90.000 ευρώ ανά έτος, ψηφίσαμε
λευκό γιατί επίσης το κόστος είναι πολύ μεγάλο.
― Ομοίως στην συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017.
Η αιτούμενη χρονική παράταση των τριών μηνών δεν
μας έκανε μεγάλη εντύπωση (μαθημένα τα βουνά...)
αλλά η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της
τάξης του 15% επί ποσού 214.876 €, μας κάνει επιφυλακτικούς.
― Το τελευταίο θέμα για το οποίο σας ενημερώνουμε, η αίτηση συμβιβαστικής αποζημίωσης, επανήλθε ύστερα από απόσυρση σε προηγούμενη
οικονομική με μικρότερη απαίτηση. Η κυρία είχε
τραυματιστεί και όπως υποστηρίζει η αιτία ήταν βίδες

Δημόσια Διαβούλευση για το
Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο ΜΑΤΙ 2020
Ξεκίνησε κι επίσημα την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 η Δημόσια Διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) ΜΑΤΙ 2020 για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας
Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας -Πικερμίου, Περιφέρειας Αττικής.
Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών
και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής (Ταχ. Διεύθυνση: Πανόρμου 2,
11523 Αμπελόκηποι, Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού
του Ε.Π.Σ. για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων
Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου, Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του
άρθρου 7 της με Αρίθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.
107017/28.08.2006 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1225) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 της με Αριθμ. οικ.
40238/28.09.2017 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3759):

α) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει
εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του ως άνω
σχεδίου, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Ταχ. Διεύθυνση Λεωφ. Αλεξάνδρας
11, 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση
της ανακοίνωσης αυτής.
β) Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της
Σ.Μ.Π.Ε. βρίσκεται στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών
Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να ενημερωθεί το
κοινό.
Δημόσια Διαβούλευση:
http://www.ypeka.gr/el-gr/Public_Consultation

ξεχασμένες επί του οδοστρώματος (οδ. Ηλίου και Αγ.
Νικολάου, Καβούρι). Κατά την γνώμη μας και ΧΩΡΙΣ
να έχουμε κάποια ανάμειξη στο θέμα, η περίπτωση
αντιμετωπίστηκε με περιφρόνηση, καταψηφίστηκε
κατά πλειοψηφίαν, εμείς ψηφίσαμε λευκό και κριθήκαμε για την κρίση μας...
Με εξαιρετική προσοχή και σύνεση
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι. Δόγκα
δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας

Προσωπικό Βιώμα
Δράττομαι της ευκαιρίας επειδή η Ι. Δόγκα αναφέρεται σε κυρία που τραυματίστηκε από βίδα πακτωμένη
στο δάπεδο, να δηλώσω ότι το έχω βιώσει η ίδια. Στην
οδό Ποσειδώνος στη Βούλα, λίγο πιο πίσω από το περίπτερο στη μέση του πεζόδρομου, ενώ περπατούσα
βρέθηκα στον αέρα - κυριολεκτικά - και έπεσα μπρούμυτα βάζοντας τα χέρια μου να προστατευθώ. Αφού
έτρεξε ο κόσμος και με τη βοήθειά τους σηκώθηκα,
(ευτυχώς δεν τραυματίστηκα) γύρισα πίσω να δώ τι
ήταν εκείνο που με “απογείωσε”. Ενα μεγάλο καρφί
(βίδα) ήταν πάνω στο δάπεδο του πεζόδρομου βιδωμένη, αλλά εξείχε τόσο για να σκοντάψει το παπούτσι
μου. Για χιλιοστά δεν έπεσα επάνω στο στηθαίο...
Ας είμαστε λοιπόν πιο προσεκτικοί όταν παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις που αφορούν παθήματα των δημοτών, από κακοτεχνίες και αμέλειες του Δήμου ή ακόμη
και ιδιώτη, γιατί δεν νομίζω ότι ένας πολίτης τραβιέται
με γραφειοκρατία και δικαστήρια από ...καπρίτσιο.
Aννα Μπουζιάνη

Είναι αναγκαίο και πρέπει να γίνει, όπως είπε ο
υπουργός Κ. Χατζηδάκις, ότι στο Μάτι, στο Κόκκινο
Λιμανάκι, στο Προβάλιθο, στην Αμπελούπολη, θα
γκρεμιστούν σπίτια και μάνδρες και αυλές. Προβλέπονται κατεδαφίσεις για 140 περίπου σπίτια και 340
μάνδρες και αυλές.
Σημείωσε δε: «Αλλά σκεφτείτε αν δεν συνέβαινε
αυτό, αν δεν τα κάναμε αυτά και δεν σχεδιαζόταν
αυτό που έχει σχεδιαστεί, ένας μεγάλος παραλιακός
περίπατος με έναν αντίστοιχο πεζόδρομο. Σκεφτείτε
αν δεν τα κάναμε αυτά και δεν ανοίγαμε διόδους
προς την παραλία.
Θυμηθείτε, παρ’ ότι οι ευθύνες βασικά ήταν αλλού,
πόσο συνετέλεσε και αυτό το πρόβλημα σε αυτό που
ζήσαμε το 2018».
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΑΛΙΜΟΥ & ΓΛΥΦΑΔΑΣ
για την έναρξη εργασιών
στο Ελληνκό
Με την ευκαιρία της έναρξης των εργασιών στον
Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγ. Κοσμά, οι
Δήμαρχοι Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου προέβησαν στην
ακόλουθη κοινή δήλωση:

"Καλωσορίζουμε την έναρξη των εργασιών στην
έκταση του πρώην διεθνούς αεροδρομίου του
Ελληνικού και τον Άγιο Κοσμά.
Πρόκειται για ένα έργο πνοής, που θα συμβάλει
καθοριστικά στην ανάπτυξη των Δήμων μας, της
ευρύτερης περιοχής, αλλά και ολόκληρης της
χώρας και θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και
κατά τη λειτουργία του.
Ελπίζουμε οι εργασίες να προχωρήσουν με τον
γρηγορότερο δυνατό ρυθμό, προς όφελος της
συνολικής ανάπτυξης της νότιας Αττικής.
Οι Δήμοι Αλίμου και Γλυφάδας θα στηρίξουν με
κάθε πρόσφορο μέσο την υλοποίηση της μεγάλης αυτής επένδυσης, με διάθεση ειλικρινούς
συνεργασίας και πνεύμα γόνιμο και εποικοδομητικό."

Οδός «Μητροπολίτου
Γλυφάδας Παύλου Α'»
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου σε μήνυμά
του στο facebook ανακοίνωσε ότι δίνει το όνομα του
μακαριστού, πρώτου Μητροπολίτη Γλυφάδας, Εληνικού και ΒΒΒ Παύλου στην οδό που θα οδηγεί στο Κοιμητήριο της Γλυφάδας.

Γράφει συγκεκριμέναν:
«Αυτή θα είναι η ονομασία του δρόμου που οδηγεί
στο νέο δημοτικό μας κοιμητήριο, μετά από ομόφωνη
απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου για τον επί
χρόνια Ιεράρχη της πόλης μας.
Σήμερα γιορτάζουμε τους Αποστόλους Πέτρο και
Παύλο και τιμούμε τη μνήμη του πρώτου Μητροπολίτη της Γλυφάδας, του αειμνήστου Μητροπολίτη
Παύλου.
Μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα προχωρήσουμε
και στην τελετή για την ονοματοδοσία του δρόμου
που κατασκευάσαμε για το Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας - για το οποίο και ο ίδιος αγωνίστηκε πολύ - σε
οδό «Μητροπολίτου Γλυφάδας Παύλου Α'» και για
την τοποθέτηση της επιγραφής».

ΕΒΔΟΜΗ

Εξουσιοδότηση μέσω
κινητού για κατοίκους
εξωτερικού
η επιβεβαίωση παρέχεται αυτομάτως
για τους χρήστες
Την δυνατότητα να εκδίδουν εξουσιοδοτήσεις και να
υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις από το κινητό ή
τον υπολογιστή τους μέσω του gov.gr έχουν, πλέον,
και οι κάτοχοι κινητών τηλεφώνων με αριθμό εξωτερικού, κατόπιν τεχνικής αναβάθμισης στην οποία προχώρησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Έτσι, επιλύθηκε ένα πρόβλημα για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κατοίκους εξωτερικού, οι οποίοι διαθέτουν κωδικούς Taxisnet και κωδικούς web banking σε
κάποια εκ των συστημικών τραπεζών, αλλά δεν διαθέτουν κινητό με ελληνικό αριθμό.
Η διαδικασία έ μέσω του gov.gr είναι εξαιρετικά απλή.
Για την ταυτοποίηση του χρήστη, η είσοδος γίνεται με
τους κινητούς Taxisnet. Προκειμένου να ολοκληρωθεί
η έκδοση εξουσιοδότησης και η υπογραφή υπεύθυνης
δήλωσης, απαιτείται η αποστολή κωδικού μιας χρήσης
(OTP) στο κινητό του χρήστη. Το δεύτερο επίπεδο
ταυτοποίησης που έχει εισαχθεί από το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η επιβεβαίωση ότι το
κινητό στο οποίο θα αποσταλεί ο κωδικός ανήκει
όντως στον χρήστη της υπηρεσίας. Η επιβεβαίωση
αυτή παρέχεται αυτομάτως για τους χρήστες που
επιλέγουν την είσοδο στο gov.gr μέσω των κωδικών
web banking, εφόσον πρόκειται για τον αριθμό που
έχουν δηλώσει στην τράπεζά τους, είτε είναι ελληνικός είτε προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Στο πρώτο τρίμηνο της δοκιμαστικής λειτουργίας του
gov.gr έχουν εκδοθεί περισσότερες από 575.000
εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Με την
αναβάθμιση της διαδικασίας αυξάνεται σημαντικά ο
αριθμός των δυνητικών χρηστών, καθώς πρόκειται για
υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τη σχέση των πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό με την Ελλάδα.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΗΛ.2106026272 ΕΣΩΤ. 113
ΓΑΧ:2106624963
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στ. Μπότου
ΚΟΡΩΠΙ 29/06/2020
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8381
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση του κυλικείου
στην πλατεία Δεξαμενής του
Δήμου Κρωπίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία φανερή προφορική για τη
μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα
στεγαστεί χώρος μαζικής εστίασης
παρασκευής και διάθεσης μερικής
επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος
- κυλικείο) στην πλατεία Δεξαμενής
του Δήμου Κρωπίας, με δυνατότητα
ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων
στην πλατεία, μετά την χορήγηση
της απαιτούμενης αδείας από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Το
ακίνητο βρίσκετε στην πλατεία Δε-

ξαμενής του Δήμου Κρωπίας και
έχει επιφάνεια 100,71 τ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους ενώπιων της επιτροπής διαγωνισμού
την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας, ήτοι την 15ην Ιουλίου
2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00.
Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου που βρίσκετε στην οδό Βασ. Κων/νου 47.
Τιμή εκκίνησης έχει ορισθεί το ποσό
των πεντακοσίων (500,00) € μηνιαίως.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 8.00 με 14.00, από το γραφείο
Δημάρχου του Δήμου Αρμόδιος
υπάλληλος Σταυρούλα Μπότου, Διεύθυνση Βασ. Κων/νου 47, Τηλέφωνο 2106026272-5 εσωτ.113.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ
ΕΩΣ ΤΗΝ 4ην Ιουλίου 2020.
ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΕΒΔΟΜΗ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Παράταση για τα μη
ηλεκτροδοτούμενα αδήλωτα
τετραγωνικά
Παράταση έως τις 31 Αυγούστου και στις αιτήσεις για τα μη
ηλεκτροδοτούμενα αδήλωτα τετραγωνικά, ανακοίνωσε ο
υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, από το Άργος
όπου έγινε ημερίδα με θέμα το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», στο οποίο ανακοίνωσε ότι εντάσσει 52
έργα προϋπολογισμού 115,5 εκατομμυρίων ευρώ που η
προηγούμενη κυβέρνηση είχε εντάξει στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», χωρίς όμως να έχει διασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Μείωση της προκαταβολής
φόρου για τις επιχειρήσεις
Εντός του Ιουλίου θα προχωρήσει η κυβέρνηση στη μείωση
της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, η οποία «θα
είναι γενναία», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, αφήνοντας
παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο και γ' φάσης «επιστρεπτέας προκαταβολής» ειδικά για τον τουρισμό. Ο υπουργός
δήλωσε συγκεκριμένα ότι «υπάρχει και η προκαταβολή
φόρου που θα υλοποιήσουμε μέσα στον Ιούλιο και θα είναι
γενναία. Πιθανόν σε ορισμένες περιοχές να μην υφίσταται
προκαταβολή φόρου».

144 διεθνείς πτήσεις γεμάτες
Με το άνοιγμα των διεθνών πτήσεων, την 1η Ιουλίου, 144
πτήσεις, από τις οποίες 104 αντιστοιχούν στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, ενώ
το διεθνές αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» προσέλκυσε τον υπολειπόμενο αριθμό αφίξεων από
το εξωτερικό.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, Γιώργος Πλιάκας, το σύνολο των πτήσεων εμφανίζει πληρότητα 100%, ενώ οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για
κοροναϊό από συνεργεία του ΕΟΔΥ πραγματοποιούνται
απρόσκοπτα.

ΑΔΑ: ΨΡΚΚΩΞ9-Π9Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας - τιμής του
προϋπολογισμού για την προμήθεια
«Προμήθεια απορριμματοφόρων
και λοιπών οχημάτων αποκομιδής
και μεταφοράς απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών» ΑΔΑ:
ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6
(CPV:
34144512-0) εκτιμώμενης αξίας
σύμβασης 120.967,74€ πλέον
Φ.Π.Α. 29.032,26€ 24% ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού
150.000,00€.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω

συστήματος αρ: 93066 την
03/07/2020.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών ορίζεται η 17/07/2020
και ώρα 10:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν
εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί
της προϋπολογισθείσας από την
υπηρεσία προ ΦΠΑ, δαπάνης του
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ: 7/2020 μελέτης
της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε
όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, δια
της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και στο site του Δήμου
Παιανίας www.paiania.gov.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο,
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Βασιλείου Δ. τηλ.: 213 20 30 721).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ
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στα πεταχτά
Το ΕΒΕΑ στηρίζει τις
επιχειρήσεις για
χρηματοδοτικά προγράμματα
Το ΕΒΕΑ, προχώρησε στη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία, ανεξαιρέτως όλες
οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν
όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να χρηματοδοτηθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος επεσήμανε ότι η πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ αποσκοπεί στην καταγραφή όλων
των ζητημάτων που προκύπτουν στη χρηματοδότηση
των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, καθώς τα Επιμελητήρια έχουν γίνει αποδέκτες τεράστιου αριθμού παραπόνων ότι οι τράπεζες δεν παρέχουν ρευστότητα
στις επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες
πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την
κυβέρνηση για την ένταξη στα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα και μάλιστα με εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου.
Η Επιμελητηριακή Κοινότητα, για τα προβλήματα
αυτά έχει ήδη ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση
και τους συναρμόδιους υπουργούς, ζητώντας την παρέμβασή τους προκειμένου οι τράπεζες να προχωρήσουν σε χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις προς τις
επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που έχουν
τεθεί.
Μέσω της πλατφόρμας https://daneia.acci.gr όλες οι
επιχειρήσεις πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να γνωστοποιούν προβλήματα ή καθυστερήσεις που θεωρούν ότι δεν οφείλονται σε δική τους έλλειψη.

Καταφύγια
αδέσποτων ζώων
σε δασικές
εκτάσεις
Με το νομοσχέδιο «Απλούστευση
πλαισίου άσκησης οικονομικών
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και άλλες διατάξεις»
που ετέθη σε διαβούλευση και θα
ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου
2020 και με προσθήκη στο άρθρο
8 Καταφύγια αδέσποτων ζώων,
στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου

Αυξάνονται οι δόσεις για
ΕΝΦΙΑ και φόρο εισοδήματος
Αυξάνονται σε οκτώ οι μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών
προσώπων και σε έξι του ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με διάταξη
του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που
κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά την εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών και την κεφαλαιαγορά.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμη η έκπτωση φόρου 2% για εφάπαξ εξόφληση του φόρου
εισοδήματος φυσικών προσώπων εντός της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης (έως τις 31 Ιουλίου).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

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

Γκαρσονιέρα για αγορά 35 έως 50 τ.μ. στις περιοχές Ανω και Κάτω Καλαμάκι, Αγ. Δημήτριο,
Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Ελληνική. Τιμή έως
17.000 ευρώ. Πληροφορίες 6936230360

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΑΕΙ Κάτοικος Βούλας, τελειόφοιτος μεταφραστικού τμήματος στη γαλλική γλώσσα παραδίδει μαθήματα
γαλλικών,
αναλαμβάνει
δημιουργική
απασχόληση παιδιών και φύλαξη βρεφών. Συστάσεις
διαθέσιμες. τηλ επικ 69 77 77 34 57

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

47Α του ν. 998/1979 (Α΄ 289), προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 του
άρθρου 47Α διαμορφώνεται:
«1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση
σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες
χορτολιβαδικές και βραχώδεις
εκτάσεις των περ. α` και β` της
παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος
νόμου και, στην περίπτωση μη
ύπαρξης τέτοιων στην περιοχή ενδιαφέροντος, εντός δασών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4056/2012 (Α` 52), μελισσοκομείων, χερσαίων εγκαταστάσεων
μονάδων υδατοκαλλιέργειας μετά
των απαιτουμένων συνοδευτικών
και υποστηρικτικών εγκαταστά-

σεων για τη λειτουργική ικανότητα
της δραστηριότητας, εκτροφείων
θηραμάτων, εκτροφείων γουνοφόρων και επισκέψιμων κτηνοτροφικών
μονάδων
εκτροφής
απειλουμένων με εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων,
με σκοπό τη διάσωση, διάδοση,
προβολή και παραδοσιακή διαχείριση του προαναφερθέντος ζωικού
κεφαλαίου και των προϊόντων του.
Επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση και λειτουργία σε δασικές
εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των
περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3, καταφυγίων κάθε είδους
αδέσποτων ζώων.»

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

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΡΕυΜΑζην
Ανταποκρινόμενη με αίσθημα ευθύνης στις ιδιαίτερες συνθήκες
που αντιμετωπίζει η χώρα μας
λόγω του Covid-19, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία ΡευΜΑζήν αποφάσισε να υλοποιήσει διαδικτυακά
το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριό της.

και του διαλόγου μεταξύ των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας,
των ασθενών αλλά και του κοινού
γενικότερα μέσα από ανταλλαγή
γνώσεων, εμπειριών και προβληματισμών.
• Ο εποικοδομητικός διάλογος με

Από τις 6 έως και τις 10 Ιουλίου
2020, Δευτέρα με Παρασκευή και
ώρα 18:00-20:00 θα πραγματοποιούνται live μεταδόσεις των συνεδριών, ενώ στο τέλος κάθε
συνεδρίας θα υποβάλλονται μέσω
chat ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες, γεγονός που εξασφαλίζει τη διαδραστικότητα του
Συνεδρίου.
Στόχοι του Συνεδρίου είναι:
• Η προαγωγή της επικοινωνίας

την επιστημονική και ακαδημαϊκή
κοινότητα, με στόχο αφενός την
επικαιροποίηση της γνώσης γύρω
από ειδικά θέματα που αφορούν
τους ρευματοπαθείς και την
ενεργή συμμετοχή των ασθενών
στη λήψη αποφάσεων για την
υγεία, αφετέρου τη γνώση που
αποκτήθηκε από την αντιμετώπιση
της πανδημίας.
• Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματο-

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

ποιήθηκε από τη ΡευΜΑζήν κατά
τη διάρκεια του lock down σε
σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην καθημερινότητα των
ασθενών με ρευματικά νοσήματα.
Ειδικότερα, τα θέματα που θα συζητηθούν με τη βοήθεια εκλεκτών
ομιλητών είναι τα κάτωθι:
Δευτέρα 6/7: Οι ρευματοπαθείς
στην εποχή του covid 19
Τρίτη 7/7: Η συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων για
την υγεία
Τετάρτη 8/7: Εναλλακτικές θεραπείες στα ρευματικά νοσήματαΜύθοι και πραγματικότητα
Πέμπτη 9/7: Από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή – μετάβαση
Παρασκευή 8/7: Προκλήσεις στην
εργασία των ρευματοπαθών
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της
Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.,
Το link για την παρακολούθηση
του Συνεδρίου είναι το ακόλουθο:
www.livemedia.gr/reumazincongress
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...για την υγειά μας
Σκληρόδερμα: ένα σπάνιo αυτοάνοσο νόσημα
«Το χαμόγελό μας είναι ευάλωτο! Προστατέψτε τον εαυτό σας για να μας
προστατεύσετε!» είναι το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Σκληροδέρματος- 29 Ιουνίου. Με αφορμή τον
εορτασμό, η FESCA (Ευρωπαϊκή
Ένωση Συλλόγων Ασθενών με Σκληρόδερμα) και η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού
Αγώνα
(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α),
κάνουν μία σημαντική προσπάθεια να
ενημερώσουν διαδικτυακά και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για το σπάνιο αυτό νόσημα.

στους οποίους η διάγνωση δεν έχει
ακόμη γίνει, ιδίως στα αρχικά στάδια
της πάθησης» τονισε η Αθανασία
Παππά, Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.
Το Σκληρόδερμα είναι ένα χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα, που μπορεί να προσβάλει πολλά σημεία του σώματος
(δάκτυλα χεριών, ποδιών, γαστρεντερικός σωλήνας, ήπαρ, καρδιά κ.λπ). Συνήθως προσβάλλει γυναίκες ηλικίας 40-60
ετών, με ποσοστό εμφάνισης 4 γυναίκες προς 1 άνδρα, ενώ στην παραγω-

σκολη. Κάποια από τα συμπτώματα της
νόσου, όπως σκλήρυνση και πάχυνση
του δέρματος στα χέρια, το πρόσωπο
και τα πόδια, αλλά και χέρια που αλλάζουν χρώματα – λευκό, μελανό, κόκκινο, (Σύνδρομο Raynaud), είναι τα
πλέον χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με
τα πιο σοβαρά συμπτώματα της νόσου,
τα οποία επηρεάζουν τα εσωτερικά όργανα και δεν είναι εμφανή.
Σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία
Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα
(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι ένας κοινωφελής, μη
κερδοσκοπικός, οργανισμός αναγνωρισμένος από το κράτος. Ιδρύθηκε το 1978 στην

Αθήνα
και
αριθμεί
περισσότερα
από 5200 μέλη, τα οποία είναι κυρίως
άτομα που νοσούν από Ρευματικά Αυτοάνοσα Νοσήματα, Ρευματολόγοι και ιατροί
που ενδιαφέρονται για τις ρευματικές παθήσεις και άτομα που ενδιαφέρονται να συμπαρασταθούν σε αυτούς που πάσχουν
ρευματικά από αυτοάνοσα νοσήματα.
H ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. έχει 8 υποκαταστήματα σε
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας ενώ έχει
στρατηγική συνεργασία με τους συλλόγους
ΙΑΣΙΣ & ΘΑΛΕΙΑ.
Στεγάζεται στην οδό Σταδίου 51, στην Ομόνοια και λειτουργεί καθημερινά από τις
10:00 – 20:00 ενώ την τηλεφωνική γραμμή
υποστήριξης εξυπηρετούν δύο επαγγελματίες ψυχολόγοι.
Περισσότερες πληροφορίες στο
www.arthritis.org.gr

2η εθελοντική δράση αιμοδοσίας της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας
Με πολύ μεγάλη επιτυχία και προσέλευση πραγματοποιήθηκε η 2η εθελοντική δράση αιμοδοσίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας στο ΚΗΦΗ (30 φιάλες αίματος)

Ευχαριστήριο
«Η πανδημία COVID-19 μας ανάγκασε
να επαναπροσδιορίσουμε το μήνυμα
της εκστρατείας μας και να τονίσουμε
τη σημασία της προστασίας των ασθενών με σκληρόδερμα, ιδιαίτερα εκείνοι
με πνευμονική εμπλοκή και εκείνοι που
λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, καθώς έχουν μειώσει την ανοσία
και είναι ευάλωτοι σε πιο σοβαρά συμπτώματα εάν προσβληθούν από τον ιό»,
αναφέρει η Sue Farrington, Πρόεδρος
της Fesca.

«Στη χώρα μας κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 100 νέοι ασθενείς με Σκληρόδερμα. Συνολικά υπολογίζεται ότι
υπάρχουν περίπου 1500 ασθενείς σε
όλη τη χώρα, αν και οι αριθμοί αυτοί
μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν την
πραγματικότητα, δεδομένου ότι υπάρχει αδιευκρίνιστος αριθμός ασθενών

γική ηλικία η αναλογία αυξάνεται σε 15
γυναίκες προς 1 άνδρα.
Η νόσος μπορεί να γίνει απειλητική για
την ζωή ενώ δεν υπάρχει θεραπεία. Αντίθετα, υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για τα συμπτώματα της νόσου,
οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής και την ικανότητα άσκησης, να επιβραδύνουν την εξέλιξη της
νόσου και να βελτιώσουν τη μακροχρόνια έκβαση, όπως π.χ. η μποσεντάνη
για την αντιμετώπιση της Πνευμονικής
Αρτηριακής Υπέρτασης και των δακτυλικών ελκών, που είναι δύο από τις
πλέον σοβαρές επιπλοκές της νόσου.
Τα συμπτώματα του Σκληροδέρματος
μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε
άτομο, και μπορεί να μην είναι τυπικά
της νόσου για τα πρώτα τουλάχιστον
χρόνια, για το λόγο αυτό η διάγνωση
της νόσου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύ-

«Η 2η δράση αιμοδοσίας του Δήμου
μας πραγματικά μας ικανοποίησε με
μια πολύ θετική έκπληξη: την μεγάλη
προσέλευση εθελοντών αιμοδοτών!
Σε μία εποχή υγειονομικής κρίσης σε
ολόκληρο τον πλανήτη, τώρα που το
αίμα είναι πιο σημαντικό από ποτέ, οι
πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
μας και συμμετείχαν ενεργά και μαζικά
στη δράση μας!
Ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο Κορωπίου κ. Δημήτρη Κιούση, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κορωπίου και τον
πρόεδρό του Γιώργο Τσόρδα που συμμετείχε στην δράση και βοήθησε τα
μέγιστα, το μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΚ
και πρώην Δημοτική σύμβουλο κα Αγγελική Μαρκαντώνη που ανέλαβε όλο
το τεχνικό κομμάτι της διοργάνωσης,
και φυσικά ευχαριστώ από καρδιάς
όλους τους εθελοντές αιμοδότες που αφιέρωσαν τον χρόνο τους και συμμετείχαν στην
δράση μας!»
Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας
Πρόεδρος ΚΕΔΚ - δημοτικός σύμβουλος Δήμου Κρωπίας
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«Εφυγε» από τη ζωή
ο Κώστας Κουρκουλάκος
Συλλυπητήρια ανακοίνωση:
Τραγική απώλεια για την οικογένεια
του Πρωτέα Βούλας
Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον
Κώστα
Κουρκουλάκο,
προπονητή των ακαδημιών του συλλόγου μας και ένα από τα πιο
αγαπημένα και πιστά
μέλη της ομάδας μας- ο
οποίος απεβίωσε σε ηλικία 55 ετών μετά από
σύντομη μάχη με σοβαρή
ασθένεια.
Ο Κώστας, όλα αυτά τα
χρόνια που ήταν μαζί μας, ήταν υπόδειγμα αφοσίωσης, στο μπάσκετ, στην προπόνηση, στην ομάδα
αλλά κυρίως στα παιδιά.
Μεγάλη απώλεια για όλους μας αλλά κυρίως για την
αγαπημένη οικογένειά του στην οποία εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

ΕΒΔΟΜΗ

Ξεκινούν άμεσα τα έργα κατασκευής του
Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας
Παρουσίαση των σχεδίων κατασκευής από την Περιφέρεια Αττικής
Εκδήλωση παρουσίασης των σχεδίων
κατασκευής του Παραολυμπιακού
Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας, πραγματοποιήθηκε στο Κωπαηλατοδρόμιο του
ΟΑΚΑ, παρουσία του υφ. Αθλητισμού
Λ. Αυγενάκη και του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου Ε. Μπουρνούς.
Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης έκανε
λόγο για ένα «εμβληματικό έργο που
σηματοδοτεί τη βούλησή μας να κοιτάμε το μέλλον και μόνο» και ανέφερε, πως το έργο θα συγκαταλέγεται
ανάμεσα στα τρία καλύτερα της Ευρώπης. Ευχαρίστησε τον υφ. Αθλητισμού
Λ. Αυγενάκη, τον Δήμαρχο ΡαφήναςΠικερμίου Ε. Μπουρνούς και όλους

τους εμπλεκόμενους φορείς, για την
«αγαστή» και «εποικοδομητική» συνεργασία, που έφερε «γρήγορα και
απτά αποτελέσματα».
«Ενώσαμε τις δυνάμεις μας για την
επίτευξή αυτού του μεγαλεπήβολου
στόχου που αποτελεί και ισχυρή βούληση της σημερινής κυβέρνησης, να
υλοποιηθεί Παραολυμπιακό Αθλητικό
Κέντρο στη Ραφήνα, το οποίο θα αποτελέσει μία σύγχρονη αθλητική δομή,
προσβάσιμη σε όλους. Ως Περιφέρεια
Αττικής έχουμε προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση πόρων ύψους 24 εκατ. ευρώ. Επιπλέον έχουμε τη βούληση να

Καλό ταξίδι φίλε Κώστα…

Αντίθετοι οι κάτοικοι στην αλλαγή ονομασίας
του αθλητικού κέντρου του Ν. Βουτζά
H απόφαση της Δημοτικής Αρχής τΡαφήνας-Πικερμίου να αλλάξει την ονομασία
του Αθλητικού Κέντρου Ν. Βουτζά, βρήκε την αρνηση των κατοίκων της περιοχής
και ιδιαίτερα του αθλητικού Συλλόγου Ν. Βουτζά.
350 άτομα παραβρέθηκαν την Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020, στην προγραμματισμένη
ετήσια Γενική Συνέλευση του Αθλητικού Συλλόγου Νέου Βουτζά, «η Πρόοδος»,
που πέρα από το τυπικό της διαδικασίας είχε και αυτή της διαμαρτυρίας και του
ψηφίσματος κατά της απόφασης της Δημοτικής Αρχής Ραφήνας-Πικερμίου να
αλλάξει την ονομασία του Αθλητικού Κέντρου του Νέου Βουτζά.
Ο Δήμος απέρριψε την πρόταση να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος, ώστε να
κατατεθεί μια νέα πρόταση που θα προέκυπτε κατόπιν διαβούλευσης για να εξασφαλιστεί η συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου. Το
παρών την Κυριακή έδωσαν γύρω στα 350 άτομα, ενώ παράλληλα, μέσα σε μία
μόλις εβδομάδα, περισσότερα από 1700 άτομα, μέλη, κάτοικοι του οικισμού και
φίλοι του Συλλόγου, υπέγραψαν ενάντια στην επίμαχη απόφαση, η οποία δημιουργεί ανησυχία σχετικά με τις περαιτέρω προθέσεις του Δήμου.
Ο ΑΣΝΒ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» προσβλέπει σε έναν δημιουργικό και γόνιμο διάλογο με
τη δημοτική αρχή, που στη βάση του σεβασμού της Κοινωνίας των Πολιτών, θα
επιτρέψει στον πυρόπληκτο οικισμό του Νέου Βουτζά, με πολλές πληγές ακόμη
ανοικτές και μοιρασμένο ανάμεσα σε δύο δήμους που δηλώνουν αναρμόδιοι για
την επίλυση των προβλημάτων του, να ανακάμψει και να ξαναγίνει ένας τόπος
εξαίρετου φυσικού κάλλους με αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες σε
όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

συμβάλουμε με όσα μέσα διαθέτουμε
στην ανέγερση του Αθλητικού Κέντρου», επισήμανε ο Γ. Πατούλης.
Στη συνέχεια τόνισε πως προτεραιότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
είναι η διαρκής διεκδίκηση της κατοχύρωσης του δικαιώματος των ατόμων
με αναπηρία για ισότητα και παράλληλα η δημιουργία κινήτρων που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στην
κοινωνική, Αθλητική και πολιτική ζωή
του τόπου και έκλεισε την τοποθέτησή
του σημειώνοντας: «Η δημιουργία του
Αθλητικού Κέντρου ανοίγει νέους ορίζοντες άθλησης και παρέχει στους Έλληνες αθλητές ίσες ευκαιρίες με τους
συναθλητές τους από άλλες χώρες».
Στην παρουσίαση των σχεδίων κατασκευής του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου στη Ραφήνα, μετά τον
Περιφερειάρχη Αττικής, απεύθυναν
χαιρετισμούς ο υφ. Αθλητισμού Λ. Αυγενάκης, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Ε. Μπουρνούς, ο ευρωβουλευτής
Σ. Κυμπουρόπουλος, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής
Γ. Φουντουλάκης και ο πρόεδρος του
Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών, Γρηγόρης Πολυχρονίδης.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης
οι Αντιπεριφερειάρχες Οικονομικών Ν.
Πέππας, Αν. Αττικής Θ. Αυγερινός και
Βόρειου Τομέα Λ. Κεφαλογιάννη, η εντεταλμένη περιφερειακή Σύμβουλος Ε.
Κοσμίδη και εκπρόσωποι φορέων.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο υφ. Αθλητισμού Λ. Αυγενάκης, ο δήμαρχος Ραφήνας Ε. Μπουρνούς εκπρόσωποι
σωματείων.
«Πρόκειται για το μοναδικό στην ιστορία της χώρας μας Παραολυμπιακό
Αθλητικό Κέντρο, με αθλητικές εγκαταστάσεις, ανοιχτές για όλους, που
περιλαμβάνουν στίβο, κλειστό κολυμβητήριο, ποδηλατόδρομο, υποδομές
μαζικού αθλητισμού, ξενοδοχειακές
υποδομές. Μέσα από την εξαιρετική
συνεργασία με το υφ. Αθλητισμού και
την Περιφέρεια Αττικής, περνάμε από
τα λόγια, στις πράξεις», τόνισε μεταξύ
άλλων ο δήμαρχος Ραφήνας.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Γ. Φουντουλάκης,
επισήμανε πως η Περιφέρεια Αττικής
είναι σταθερός σύμμαχος και συμπαραστάτης στα άτομα με αναπηρία και
ότι κατόπιν σχετικής συμφωνία και συνεννόησης με τον Γ. Πατούλη, η Περιφέρεια θα συμβάλλει στη διευκόλυνση
της μετακίνησης των αθλητών, με τη
διασφάλιση κατάλληλων διαμορφωμένων οχημάτων.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
SUPER LEAGUE 1
Κόντρα «Δικεφάλων»
με βλέψεις Champions League
Το ντέρμπι της Τούμπας μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, κομβικής
σημασίας στη διεκδίκηση της 2ης θέσης, ξεχωρίζει στη σημερινή εμβόλιμη 5η αγωνιστική των πλέι οφ στη Super
League 1, με την οποία ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος της
διαδικασίας. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από
τον Ολυμπιακό και με το «τοπίο» δεδομένο σε ό,τι αφορά
τις συμμετοχές στο Europa League, λόγω της ευρωπαϊκής
τιμωρίας του Παναθηναϊκού, το ενδιαφέρον στα πλέι οφ
στρέφεται πλέον στη μάχη των «Δικεφάλων» για τη 2η
θέση και τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions
League.

ΠΑΟΚ: Για το καθοριστικό βήμα
Στο σημερινό ντέρμπι στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ στοχεύει στο
να ενισχύσει το προβάδισμα που απέκτησε για τη 2η θέση
την προηγούμενη αγωνιστική, όταν νίκησε τον Αρη και εκμεταλλευόμενος την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό
άφησε την «Ενωση» 3 βαθμούς πίσω. Εχοντας δείξει στο
ντέρμπι της συμπρωτεύουσας σημάδια αγωνιστικής και ψυχολογικής ανάκαμψης μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο,
ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιδιώκει και σήμερα τη νίκη, η
οποία θα τον καταστήσει φαβορί για τη 2η θέση.
Για τον ΠΑΟΚ επιστρέφει ο Ελ Καντουρί, ωστόσο θα απουσιάσουν εκ νέου οι Βιεϊρίνια και Πέλκας, που παραμένουν
τραυματίες.

μειονεκτική θέση στη μάχη για τη 2η θέση και πλέον κάθε
απώλεια είναι απαγορευτική.

Για το αήττητο ο Ολυμπιακός
Κατά τ' άλλα, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο νέος πρωταθλητής Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ, με τον τεχνικό των
«ερυθρολεύκων», Πέδρο Μαρτίνς, να έχει ρίξει το σύνθημα να
τερματίσει η ομάδα αήττητη. Για το γόητρο και την καλή εμφάνιση θα παλέψουν στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός και Αρης.

ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο
Στην τηλεδιάσκεψη του υπουργικού συμβουλίου (1/7/20)
υπό τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη, παρουσιάστηκε
από τον υφυπουργό Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη ο νέος αθλητικός νόμος που είναι στα σκαριά. Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση από τον
υφυπουργό και φέρει τον τίτλο «Αναμόρφωση θεσμικού
πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή, Ελληνική Παρα-ολυμπιακή Επιτροπή και άλλες
διατάξεις». Σύμφωνα με τα όσα εξαγγέλλονται από πλευράς κυβέρνησης, στο νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα που
αφορούν τις αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων, ενώ ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον αθλητισμό των ΑμεΑ σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο.

Αντιδράσεις από τις ομοσπονδίες
ΑΕΚ: Ψάχνει την επαναφορά
Στην ΑΕΚ αυτές τις μέρες επικρατεί προβληματισμός μετά
την ήττα από τον Ολυμπιακό, που έφερε την «Ενωση» σε

ΠΟΛΟ
Πρωτιά για τον Ολυμπιακό
στην Α1 γυναικών
Την πρωτιά στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος
πόλο της Α1 γυναικών, που του δίνει το πλεονέκτημα
έδρας στους τελικούς, εξασφάλισε ο Ολυμπιακός μετά τη
νίκη του επί της Βουλιαγμένης με 14-7 για την 4η αγωνιστική της Γ' φάσης. Ετσι οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν τους
15 βαθμούς με αγώνα λιγότερο, ενώ η ομάδα του Λαιμού
παρέμεινε στη 2η θέση και στους 12 βαθμούς, έχοντας
ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν και τον τίτλο του πρωταθλητή στη σειρά των τελικών, που ξεκινά στις 4 Ιούλη και
θα κριθεί στις τρεις νίκες.

Συνεχίζεται η κυριαρχία του Ολυμπιακού
Την κυριαρχία του στο πόλο επιβεβαίωσε ο Ολυμπιακός,
κατακτώντας και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή
στην Α1 ανδρών για 8η συνεχόμενη χρονιά, μετά το ευρύ
20-6 επί του Εθνικού στο πειραιώτικο ντέρμπι της 20ής
αγωνιστικής. Με τον 8ο σερί τίτλο οι «ερυθρόλευκοι»
έσπασαν το προηγούμενο ρεκόρ συνεχόμενων κατακτήσεων που είχαν οι ίδιοι, με 7 τίτλους από το 1999 έως το
2005. Συνολικά είναι το 24ο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό από καταβολής Α1, ενώ έφτασε φέτος και στο 18ο
νταμπλ στην ιστορία του.
Κατά τ' άλλα, στη μάχη για το καλύτερο πλασάρισμα στην
πρώτη τετράδα, η Βουλιαγμένη παρέμεινε 2η μετά την επίσης ευρεία νίκη της (20-7) επί του ΠΑΟΚ, ο οποίος κατέβηκε και πάλι με νέους παίκτες.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Το νέο αθλητικό νομοσχέδιο έχει προκαλέσει ήδη σφοδρές
αντιδράσεις στις αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες το
έχουν χαρακτηρίσει «κακόβουλη παρέμβαση της κυβέρνησης στα διοικητικά του αθλητισμού», με αφορμή και τις επικείμενες εκλογές στις τάξεις τους. Οπως έχει επισημανθεί
από πλευράς ομοσπονδιών, τα όσα έχουν εξαγγελθεί μέχρι
σήμερα από τον υφυπουργό Αθλητισμού σε σχέση με το νομοσχέδιο συνιστούν ωμή παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του
αθλητισμού και σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να ελέγξει
το αθλητικό κίνημα.
Να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο έρχεται λίγες βδομάδες
μετά την ανακοίνωση από πλευράς ΓΓΑ των μειωμένων
κατά πολύ - για μία ακόμα χρονιά - αθλητικών επιχορηγήσεων για το 2020, η οποία επίσης έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις σε ομοσπονδίες και αθλητικά σωματεία.

ΕΠΟ
Ψηφίστηκε από τη ΓΣ ο απολογισμός της διοίκησης
Σε μια Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών Ποδοσφαιρικών Ενώσεων (ΕΠΣ) και
από την οποία δεν έλειψαν η ένταση και οι κόντρες συμφερόντων μεταξύ αντίπαλων συμμαχιών, εγκρίθηκαν κατά
πλειοψηφία ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός
της Ομοσπονδίας. Στη ΓΣ έδωσε το «παρών» και ο εντεταλμένος των FIFA - UEFA στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Χέρμπερτ Χούμπελ.
Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης
Γραμμένος, έκανε τον απολογισμό της διοίκησής του εστιάζοντας στην εφαρμογή του VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο,
που όπως είπε αποτελεί «τη μεγαλύτερη παρέμβαση» που
έχει γίνει.
Από την πλευρά του ο εντεταλμένος των FIFA - UEFA, Χ.
Χούμπελ, στη δική του τοποθέτηση απηύθυνε έκκληση προς
τους Ελληνες παράγοντες να σταματήσουν τις εμπρηστικές
δηλώσεις και τον μεταξύ τους «πόλεμο».

Συνάντηση με παράγοντα της UEFA
Τα ζητήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του διευθυντή Ομοσπονδιών της
UEFA, Ζόραν Λάκοβιτς, με το προεδρείο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οπως ξεκαθάρισε ο Σέρβος παράγοντας, δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή στο εκλογικό
σύστημα, αφού αυτό θα πρέπει να το εγκρίνει η ΓΣ. Ωστόσο
δεν ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με την πιθανή ημερομηνία
των εκλογών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να διοριστεί από τις FIFA - UEFA διοικούσα επιτροπή, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια και πριν από την ανάληψη
καθηκόντων από τη διοίκηση του Βαγγέλη Γραμμένου.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Στα «ερυθρόλευκα» ο Χασάν Μάρτιν
Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Αμερικανός
σέντερ Χασάν Μάρτιν, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του με συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει εδώ και αρκετό
καιρό και έμενε απλά το τυπικό σκέλος για να ολοκληρωθεί
η μεταγραφή. Ο 25χρονος ύψους 2,01 μ. παίκτης αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Μπούντουσνοστ, που
συμμετείχε στο Eurocup, με μέσο όρο 13,6 πόντους και 8
ριμπάουντ. Παράλληλα η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως
έμειναν ελεύθεροι από την ομάδα οι Μπράντον Πολ,
Γουέιντ Μπόλντουιν, Ντουάιτ Μπάικς και Ιθαν Χαπ.
Παναθηναϊκός: Λίγο πριν από την πρώτη επίσημη συνέντευξη Τύπου (3/7) της νέας διοικητικής ομάδας του Παναθηναϊκού, όπου οι διοικούντες αναμένεται να μιλήσουν εφ'
όλης της ύλης, ανακοινώθηκαν από την ΚΑΕ οι άμεσοι συνεργάτες του νέου τεχνικού της ομάδας Γιώργου Βόβορα.
Πρόκειται για τον Θανάση Γιαπλέ, τεχνικό της Μπασακσεχίρ
πέρυσι (και παλιότερα του Ηφαιστου Λήμνου), τον Κώστα
Χαραλαμπίδη, πέρυσι μέλος του τεχνικού επιτελείου του
ΠΑΟΚ και για ένα διάστημα πρώτο προπονητή, καθώς και
για τους τεχνικούς από τις ακαδημίες του συλλόγου, Γιάννη
Σιούτη και Μιχάλη Ραχωβίτσα.

VOLLEYLEAGUE
Ο Φοίνικας την έκπληξη και το 1-0
Εκπληξη πρώτου μεγέθους σημειώθηκε στον πρώτο αγώνα
για το πρωτάθλημα της Volleyleague μετά την τρίμηνη διακοπή, καθώς ο Φοίνικας Σύρου νίκησε τον Ολυμπιακό με 32 σετ στο ΟΑΚΑ, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων
για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος. Οι «Πειρατές»
έτσι ανέτρεψαν τα προγνωστικά και χρειάζονται άλλη μια
νίκη για να είναι εκείνοι που θα προκριθούν στους τελικούς
του πρωταθλήματος.

«Ερυθρόλευκη» απάντηση στον Φοίνικα
Οτι έχει μάθει από το ...πάθημα της πρεμιέρας έδειξε ο
Ολυμπιακός, που στον δεύτερο αγώνα με αντίπαλο τον Φοίνικα Σύρου για τα ημιτελικά της Volleyleague στο ΟΑΚΑ δεν
άφησε να γίνει νέα έκπληξη, επικράτησε με 3-0 σετ και ισοφάρισε σε 1-1 τις νίκες στη σειρά. Ετσι, η πρόκριση στους
τελικούς θα κριθεί σε τρίτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων,
επίσης στο ΟΑΚΑ, Σάββατο στις 17.15.

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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