23ο

«Δήμος Παλλήνης
Ασφαλής Πόλη»
χωρίς κόστος για τους
δημότες

Τιμητική διάκριση

€

Φωτιά στο Χέρωμα Βάρης
αντιμετωπίστηκε αμεσα

σελίδα 13

Mετέωροι πάλι
οι ιδιοκτήτες
της Σαρωνίδας
«Να διευθετηθεί
οριστικά το ζήτημα
με τις περιουσίες
των δημοτών μας»
Καλεί ο Φιλίππου
τον Χατζηδάκη
σελίδα 7

Εθελοντές πυροσβεστες και εργαζόμενοι του «Ακτιος Οδηγός» στο μέτωπο της φωτιάς.

Κύκλωμα παραποίησης στοιχείων
υποψηφίων οδηγών
Αποκαλύφθηκε από την Περιφέρεια Αττικής

Η κηπουρική τέχνη
στη Βούλα
Θεόδωρος Γεωργίου
σελίδα 8

σελίδα 7

Θυρανοίξια στον Αγ. Γεώργιο Κερατέας

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

Φωτιά στο Χέρωμα Βάρης αντιμετωπίστηκε αμεσα
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής 10.7 στο
Χέρωμα Βάρης. Η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση επί της οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου. Αμεσα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυναμεις πυρόσβεσης.
Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, του Πυροσβεστικού Σώματος,
των πυροσβεστικών οχημάτων του ΣΠΑΥ και των ομάδων εθελοντών της περιοχής, αλλά και την τηλεφωνική παρέμβαση του Δημάρχου
Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου ο οποίος ζήτησε από τον αρχηγό της
πυροσβεστικής να σταλούν στην περιοχή εναέρια
μέσα με αποτέλεσμα να συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεση δύο ελικόπτερα τύπου Ericsson.
Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 09:00 στον ορεινό
όγκο του Χερώματος Βάρης καίγοντας ξερά χόρτα και

Διαβάστε ακόμη
«Βιομηχανικη ζώνη» λόγω θορύβου
η Βούλα;
Σελ. 8
Μήλος, ένα απομεινάρι της Αιγηίδας
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

λαν για ακόμα μία φορά στην άμεση αντιμετώπιση
πυρκαγιάς στην πόλη και ειδικότερα τον Στρατηγό
Στέφανο Κολοκούρη, Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, τον διοικητή και τα στελέχη του 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού, την επικεφαλής της Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου κυρία Δήμητρα Σουτόγλου,
τους εργαζόμενους της πολιτικής προστασίας καθώς
και της Δημοτικής Αστυνομίας, τους υπαλλήλους του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τους εθελοντές της περιοχής μας (Βάρης και Βουλιαγμένης) όπως
και των λοιπών εθελοντικών ομάδων του ΣΠΑΥ.
Τόνισε πως ο μηχανισμός του Δήμου και των εμπλεκομένων φορείων δοκιμάστηκε, έδρασε αποτελεσματικά και παραμένει σε επιφυλακή υψηλού βαθμού
μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου. Ζήτησε από
τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου να
συμβάλουν στην προσπάθεια, να μην ανάβουν φωτιές
σε υπαίθριους χώρους, να είναι πολύ προσεκτικοί
στην περιποίηση μελισσιών, να μην πετάνε αναμμένα
τσιγάρα, να μη σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους σε
δρόμους διέλευσης οχημάτων πρώτης ανάγκης εμποδίζοντας την ελεύθερη διέλευση τους.
Συμπλήρωσε δε ότι αποστολή μας και φέτος είναι δύσκολη και πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα
καλή προετοιμασία και οργάνωση όπως ακριβώς στα
τελευταία 2 περιστατικά πυρκαγιάς στην περιοχή μας
τις τελευταίες 10 μέρες.

Σελ. 9

Νίκολα Τέσλα

Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Δημοτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας ιδρύει ο Δήμος ΒΒΒ
Σελ. 12
Το Ελληνικό πειραματόζωο της
παγκοσμιοποίησης
Α. Κλαυδιανού
Σελ. 14

“Στα Δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ, με τη Ζανέτ Δόγκα
Σελ. 17

Δημοτικη Συνεδριαση στο Δημο
ΒΒΒ
Σελ. 17
Αθλητικά

χαμηλή βλάστηση, ενώ οι δυνατοί άνεμοι είχαν αποτέλεσμα τη γρήγορη εξάπλωση της. Έτσι μέσα σε
λίγη ώρα προσέγγισε τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Χωριών SOS και ένα γηροκομείο της περιοχής.
Λόγω του καπνού, η Πυροσβεστική ζήτησε την εκκένωση των Παιδικών Χωριών SOS.
Με τη βοήθεια λεωφορείων του Δήμου, για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν τα παιδιά του Παιδικού
Χωριού SOS και οι περίπου 70 από τους 120 ένοικους
του γηροκομείου «Ακτιος Οδηγος» στο Δημοτικό Στάδιο Κωνσταντίνος Μπαγλατζής στη Βάρη. Η επιχείρηση εκκένωσης του γηροκομείου Ακτιος διεκόπη και
δεν μεταφέρθηκαν οι υπόλοιποι ένοικοι καθώς τέθηκε
υπό έλεγχο η φωτιά.
Από την πυρκαγιά σημειώθηκε ένας τραυματισμός κατοίκου της περιοχής. Πρόκειται περί ενός 58χρονου
άνδρα, ο οποίος από τις εισπνοές υπέστη αναπνευστικά εγκαύματα και αφού προσήλθε στο Κέντρο
Υγείας Βάρης αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
Στην περιοχή επιχείρησαν συνολικά, εκτός από τα
δύο ελικόπτερα, 25 οχήματα (12 οχήματα του Δήμου
και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και των τοπικών εθελοντικών ομάδων) και συνολικά 80 άνθρωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΣΠΑΥ, της
Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντικών οργανώσεων.
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μετά το
τέλος της επιχείρησης, ευχαρίστησε όσους συνέβα-

Σελ. 22-23

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην έξοδο
της Αττικής Οδού προς Ραφήνα
Στο πλαίσιο εφαρμογής πιλοτικών δοκιμών του ερευνητικού προγράμματος SAFE STRIP, που εστιάζει σε
προηγμένες λειτουργίες ασφάλειας για όλους τους
χρήστες του δρόμου.
Η Αττική Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι η δεξιά
λωρίδα (και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης) στην έξοδο
της Αττικής Οδού προς Ραφήνα θα παραμείνει κλειστή από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Κυριακή
2 Αυγούστου, λόγω της υλοποίησης πιλοτικών δοκιμών για το καινοτόμο, ερευνητικό πρόγραμμα SAFE
STRIP.
Το ερευνητικό πρόγραμμα SAFE STRIP αφορά στη
δημιουργία τεχνολογίας που θα παρέχει έγκαιρη και
αξιόπιστη πληροφόρηση στους οδηγούς για τις επικείμενες συνθήκες στον δρόμο, με στόχο τη βελτίωση

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

του επιπέδου της οδικής ασφάλειας. Τα σενάρια που
θα δοκιμαστούν αφορούν σε προειδοποιήσεις στους
οδηγούς αναφορικά με την εκτέλεση εργασιών στον
δρόμο, ή για οχήματα που, πιθανώς, κινούνται ανάποδα. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθεί η δυνατότητα
προβολής ενημερωτικών μηνυμάτων, είτε στην οθόνη
των οχημάτων που διαθέτουν ανάλογο εξοπλισμό,
είτε στην οθόνη του κινητού (smartphone) των οδηγών.
Παράλληλα, όσον αφορά στις κυκλοφοριακές συνθήκες στην Αττική Οδό, οι οδηγοί μπορούν πάντα να
ενημερώνονται καλώντας, σε 24ωρη βάση, τον τετραψήφιο αριθμό 1024, ή ακολουθώντας τον λογαριασμό της Αττικής Οδού στο twitter (@aodostraffic).
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Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Συντάκης: Κώστας Κ. Βενετσάνος
Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης
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Θυρανοίξια στον Αγιο Γεώργιο Κερατέας
Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ετελέσθησαν τα θυρανοίξια
του αποπερατωθέντος Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Κερατέας, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαου
και πλήθος ιερέων, μεταξύ των οποίων και ο παπα
Σταμάτης, που τόσα χρόνια.δινει την ψυχή του.για το
Ναό εκ θεμελίων.

Με αναμνηστική πλακέτα τιμήθηκε το ζεύγος Αθανάσιος και Μαρίνα Μαρτίνου, για την προσφορά τους
στην αποπεράτωση του ναού.

ο πρώην δήμαρχος Κώστας Λεβαντής, αντιδήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, οι μεγάλοι δωρητές Αθανάσιος και Μαρίνα Μαρτίνου, ο Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής Νίκος Πέππας,

Ο Δήμαρχος Δημ. Λουκάς ευχαρίστησε ιδιαίτερα το
ζεύγος Μαρτίνου και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη
τους «για την αδιάλειπτη προσφορά τους στο Δήμο
μας και σύντομα με απόφαση του Δ.Σ. θα ανακηρυχθούν επίτιμοι δημότες Λαυρεωτικής».
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«ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ» στην Επίδαυρο
με τον Βασίλη Παπαβασιλείου
Δευτέρα 27 Ιουλίου – Κυριακή 3 Αυγούστου 2020
Μία εβδομάδα περιήγησης στα λιβάδια του θεάτρου
με φόντο τις πορτοκαλιές της Επιδαύρου και της
ιστορίας με ξεναγό τον Βασίλη Παπαβασιλείου μας
περιμένει από τις 27 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου,
στην περιοχή της Επιδαύρου. Μέσα σε πορτοκαλεώνες, γραφικές διαδρομές στη φύση και στάσεις σε
ιστορικά μνημεία της αρχαιότητας, ο Βασίλης Παπαβασιλείου θα περιπλανηθεί σε γνωστά -και μη- μονοπάτια της ιστορίας του θεάτρου.
Αναλυτικό πρόγραμμα:
1η ημέρα
10.00-12.00: Δύο Επίδαυροι (Αρχαία - Νέα Επίδαυρος)
19.00-21.00: Τρεις αιώνες (6ος, 5ος, 4ος π.Χ.)
2η ημέρα
10.00-12.00: Η γραφή και η λαλιά
19.00-21.00: Θεατής – Ακροατής
3η ημέρα
10.00-12.00: Ρωμαίος ή Έλληνας (Θέατρο ή θέαμα;)
19.00-21.00: Ένα αλλόκοτο ον: Ηθοποιός
4η ημέρα
10.00-12.00: Συμφέρει το θέατρο ο πολυθεϊσμός;
19.00-21.00: Ο νέος χριστιανικός κόσμος
5η ημέρα
10.00-12.00: Αγάπη-Μίσος για το θέατρο (Το παράδειγμα του ιερού Αυγουστίνου)
19.00-21.00: Το Θέατρο Απαγορεύεται (Για να μπορεί να υπάρξει)
6η ημέρα
10.00-12.00 Η περίπτωση Σαίξπηρ
19.00-21.00 Μία λοιμώδης νόσος : Το Θέατρο
7η ημέρα
10.00-12.00 Πρώτα Συμπεράσματα
19.00-21.00 Τελικά Συμπεράσματα

ΕΒΔΟΜΗ

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

Αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο
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.
Στη συναυλία θα απολαύσουμε τραγούδια όπως η

«Ελένη», το «Άννα, μην κλαις», η
«Μπαλάντα του ξεσηκωμού», το
«Επέστρεφε», το «Μηδέν» και

Μουσικό - Θεατρική παράσταση

«Η Σπείρα του Έρωτα»
Η μουσικό-θεατρική παράσταση «Η Σπείρα του Έρωτα», με
την Ανδρομάχη Δαυλού και τον Άρη Γραικούση ,ξεκινάει την
καλοκαιρινή της περιοδεία!
Πρόκειται για μια μελοποιημένη συρραφή θεατρικών κειμένων μεγάλων συγγραφέων, που μιλούν για τον έρωτα και
ενώνουν το χθες με το σήμερα ως αντίδοτο της πρωτόγνωρης και αποστασιοποιημένης πραγματικότητας που βιώνουμε.
Δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες, η ηθοποιός και σκηνοθέτης
Ανδρομάχη Δαυλού και ο διακεκριμένος πιανίστας και μουσικός Άρης Γραικούσης ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν μια παράσταση σπάνιας έμπνευσης και
απόδοσης.

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.

Η επιθυμία της επανασύνδεσης των ανθρώπων και του εκμηδενισμού των αποστάσεων που έχουν μπει ανάμεσά μας
το τελευταίο διάστημα, έφερε στην επιφάνεια μια παλαιότερη έμπνευση που επεξεργάζονταν εδώ και καιρό οι δύο
δημιουργοί.
Η παράσταση είναι ένας τρυφερός περίπατος που κοιτάζει
τον έρωτα μέσα σε «σπείρα», ένα σύμβολο ζωτικής δύναμης,αναγέννησης και ανανέωσης της ύπαρξής μας.Το Βυζάντιο, ο Μεσαίωνας, η Αναγέννηση περνούν μπροστά από
τα μάτια μας με τη βοήθεια της μουσικής, της ποίησης και
των επιλεγμένων θεατρικών κειμένων.
Η ύπαρξη μιας διαχρονικής γυναίκας που έζησε, ζει και
υπάρχει ανέκαθεν στο δρόμο της ιστορίας, κινείται τόσο
στο χθες όσο και στο σήμερα και γίνεται ο καμβάς της παράστασης. Οι σκέψεις, τα γραπτά και η μουσική διάσημων
δημιουργών, συνθέτουν την ιδέα της ίδιας της ύπαρξής μας
μέσα στο χρόνο.
Τζωρτζίνα Καλέργη

“Δωδέκατη Νύχτα”
Αναγεννησιακή κωμωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Χρήσιμες πληροφορίες
Κόστος προγράμματος: 160€, εναλλακτικά 15€ το δίωρο.
Για τις εγγραφές σας, αποστολή στοιχείων στο
nikolmel@yahoo.com

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

Με μια από τις γνωστότερες κωμωδίες του Ουίλιαμ Σαίξπηρ,
τη «Δωδέκατη Νύχτα» θα ξανανοίξει τις πόρτες του το Θέατρο “Αθηναϊκή Σκηνή” στην Ακρόπολη το χειμώνα. Ο Μιχάλης
Καλαμπόκης με ένα δεκαμελή θίασο και με μια δυνατή ομάδα
συντελεστών θα υποδεχτεί το κοινό του ανακαινισμένου θεάτρου έξω από το μετρό της Ακρόπολης με μια μεγάλη παραγωγή, μια ξεκαρδιστική κωμωδία που υπόσχεται πολλά.
Μια μασκαράτα, ένα καρναβάλι για τον έρωτα και τη φάρσα.
Ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής που υπογραμμίζει την τρέλα
των παρεξηγήσεων. Γρήγορο χιούμορ, επηρεασμένο από το
βωβό κινηματογράφο και τα καρτούν, με αισθητική ροκ,
τόσο στο σκηνικό χώρο όσο και στη μουσική, στα κοστούμια, το μακιγιάζ και τις κομμώσεις. Ένα πάντρεμα αναγέννησης και ροκ που στο τέλος παρουσιάζονται επί σκηνής

τρία διαφορετικά φινάλε, στο γνωστό μοτίβο των κωμωδιών
που ανεβάζει ο θίασος.
Το θέατρο της Αθηναϊκής Σκηνής θα μετατραπεί σε τσίρκο
με ρόδες λούνα παρκ, λαμπιόνια, φώτα πανηγυριού και μουσική. Ο Μιχάλης Καλαμπόκης πέρα από την υπογραφή της
σκηνοθεσίας θα εμφανιστεί και στο ρόλο του τρελού Φέστε.
Σημειώνεται ότι η «Δωδέκατη Νύχτα» διέκοψε τις προγραμματισμένες παραστάσεις της αμέσως μετά την πρεμιέρα της
την Άνοιξη λόγω των μέτρων που ελήφθησαν από το κράτος
και ανέστειλε την επίσης προγραμματισμένη καλοκαιρινή περιοδεία της. Η Αθηναϊκή Σκηνή πέραν της απόφασης να επαναλειτουργήσει παρουσιάζοντας τη Σαιξπηρική κωμωδία,
προγραμματίζει και νέες καινοτόμες δράσεις και συνεργασίες.
Τζωρτζίνα Καλέργη
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Διεθνείς καλλιτέχνες, ιστορικές συναυλίες
στο Μέγαρο Μουσικής
Συνεχίζουμε δυναμικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο,
με μία αναμετάδοση την εβδομάδα, κάθε Τρίτη στις
21:00.
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εποπτευόμενος φορέας του ΥΠΠΟΑ, συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία του Υπουργείου να προσφέρει ψηφιακό
πολιτιστικό υλικό σε όλους.

Συμφωνική της Βαρκελώνης
Vlad Stanculeasa, εξάρχων & μουσική διεύθυνση
Marta Mathéu, υψίφωνος
Τρίτη 21 Ιουλίου, 21:00
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Κ.Μ. φον Βέμπερ: «Όμπερον» Εισαγωγή

Τρίτη 14 Ιουλίου, 21:00
L’ Auditori Βαρκελώνη
Χουάν Μανέν: Τέσσερα λαϊκά τραγούδια της Καταλονίας
Α. Ντβόρζακ: Σερενάτα για πνευστά, τσέλο και κοντραμπάσο, έργο 44
Π.Ι. Τσαϊκόφσκι: Souvenir de Florence (Ενθύμιο από
τη Φλωρεντία) σε ρε ελάσσονα, έργο 70

Β.A. Μότσαρτ: Άρια της Βασίλισσας της Νύχτας από
την όπερα «Ο μαγικός αυλός»
Τζ. Βέρντι: Άρια της Τζίλντας από την όπερα «Ριγκολέττο»
Τζ. Ροσσίνι: Una voce poco fa/Μια φωνή, πριν λίγο
από την όπερα «Ο κουρέας της Σεβίλης»
Π.Ι. Τσαϊκόφσκι: Συμφωνία αρ. 6 σε σι ελάσσονα,
έργο 74, «Παθητική»
Φιλαρμονική του Ισραήλ
Zubin Mehta, μουσική διεύθυνση
Χριστίνα Πουλίτση, υψίφωνος

16o Διεθνές Φεστιβάλ
Ψηφιακών Τεχνών Ελλάδας
"Technotribalism" online

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Ραντεβού το Σεπτέμβριο στον Κήπο του Μεγάρου!

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας,
Athens Digital Arts Festival (ADAF), εκπρόσωπος της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή ψηφιακής τέχνης, εγκαινιάζει την Online εποχή. Το ADAF, εξελίσσεται, γίνεται ακόμη πιο
δημιουργικό και θα πραγματοποιηθεί και Online. Η νέα, ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ADAF ONLINE
(online.adaf.gr), θα φιλοξενεί για δύο μήνες, καθημερινά,
έργα καλλιτεχνών, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε όλους με
ένα κλικ.
Το ADAF ONLINE, περιέχει έργα, τα οποία ο θεατής θα μπορεί να παρακολουθήσει on demand (στην διάθεση του κοινού από την αρχή του φεστιβάλ), αλλά και live streaming
(έργα που θα προβάλλονται ζωντανά, σε καθορισμένες ημερομηνίες, τα περισσότερα εκ των οποίων, μετά την προβολή
τους θα μένουν on demand στον ιστότοπο) ανάμεσα στα
οποία και πολλές παγκόσμιες πρεμιέρες.
Το πρόγραμμα του ADAF 2020 είναι αποτέλεσμα επιλογής
από περισσότερες από 5.500 καλλιτεχνικές προτάσεις που
κατέθεσαν δημιουργοί προερχόμενοι από περισσότερες
από 100 χώρες του κόσμου.
Το μόνο που χρειάζεται για να γίνετε μέρος της ADAF ONLINE εμπειρίας είναι να κάνετε subscribe στο online.adaf.gr.

“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

Πέντε νέοι σκηνοθέτες, Υπότροφοι του Ιδρύματος Ωνάση,
παρουσιάζουν στο αφιέρωμα της εβδομάδας τις ταινίες
που τους καθιέρωσαν. Μετά το ταξίδι τους στα φεστιβάλ
του κόσμου, τώρα προβάλλονται στο ψηφιακό κανάλι του
Ιδρύματος Ωνάση. Από τις 9 Ιουλίου, για έξι μέρες μόνο.
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ
Ο Αριστοτέλης Μαραγκός επιστρατεύει τον Χρήστο Βαλαβανίδη στον ρόλο ενός μεσήλικα στη σύγχρονη Ελλάδα
και κατακτά τα φεστιβάλ, από το Λοκάρνο έως την Αθήνα,
με την ταινία του Μακαρισμοί.
Μάθετε περισσότερα για το Beatitudes
ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΔΙΑΣΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΙΧΟΥΑΝΑ;
Η Αρασέλη Λαιμού παρουσιάζει μια τραγικομωδία για τα
σύνορα στο Ο Μιγκέλ Άλβαρες φοράει περούκα, που έχει
συμμετάσχει σε φεστιβάλ από τη Δράμα έως το Ρίο ντε
Τζανέιρο.

“Διαδραστικό Λογοτεχνικό
– Café”, Αττικής (on line)
Η ομάδα “Λογοτεχνικό καφενείο Αττικής”, καλεί
κάθε ενδιαφερόμενη και ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε εβδομαδιαια λογοτεχνική on line διαδραστική συζήτηση (κάθε Πέμπτη 8,30 μ.μ.), 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

Στέφανος Κορκολής Σοφία Μανουσάκη
«Μουσικές Ιστορίες»
Κυριακή 12 Ιουλίου 2020
Ο Στέφανος Κορκολής ξεδιπλώνει τη μουσική διαδρομή του σε μια μοναδική συναυλία στην Ηλιούπολη. Στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης
Κιντής».
Την άκρως επιτυχημένη παράσταση του Στέφανου
Κορκολή και της Σοφίας Μανουσάκη, «Μουσικές
ιστορίες», θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε,
την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής».
Οι «Μουσικές ιστορίες» του διεθνούς φήμης συνθέτη & πιανίστα και της εξαιρετικής ερμηνεύτριας,
αφού διέπρεψαν στις μουσικές σκηνές «Σφίγγα» και
«Γραμμές», έρχονται κοντά μας συναυλιακά στην
Ηλιούπολη το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου 2020.
Ένα βράδυ καλοκαιρινό, γεμάτο νότες και εικόνες,
χρώματα και συναισθήματα.
Με τραγούδια γεμάτα ιστορία και ένα πρόγραμμα
που αψηφά την ροή του χρόνου και όλα μοιάζουν
σαν να έγιναν σήμερα.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ
#snfccAtHome: music
Με ξεχωριστούς καλεσμένους της εγχώριας μουσικής σκηνής συνεχίζεται τον Ιούλιο η επιτυχημένη
συναυλιακή σειρά #snfccAtHome: music του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

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.
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.
Ανακαλύψτε το πρόγραμμα του #snfccAtHome
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Bελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας
σχολικών κτιρίων από την Περιφέρεια
στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κάλεσμα
Διαμαρτυρίας
Αγαπητοί Συμπολίτες,
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, σας καλεί
στην συγκέντρωση – διαμαρτυρία για την
μεταφορά των λυμάτων του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού στην θάλασσα
της Χαμολιάς, την Κυριακή 12-07-2020 και
ώρα 19:00 στο Πόρτο Ράφτη στο παλαιό
Super Market «ΓΕΓΟΣ».
Όλοι μαζί ενωμένοι να διατρανώσουμε την
άρνησή μας στο σχεδιασμό – επιλογή της
ΕΥΔΑΠ.
Όχι στην μεταφορά των λυμάτων του Σαρωνικού στην Χαμολιά.

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά
αποτελέσματα για τους
δημοτικούς παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε απόφαση ένταξης του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
στο πρόγραμμα προμήθειας εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων,
που υλοποιεί η Περιφέρεια με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής και
αφορά συνολικά 54 Δήμους.
Στη σχετική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια, παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης,
ο Δήμραχος ΒΒΒ Γρ. Κωνσταντέλλος
και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής
Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης. Η
απόφαση αφορά πέντε σχολικά κτήρια
του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 600.000 ευρώ, εκ των
οποίων τα 490.000 ευρώ χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής.
Ο Γ. Πατούλης κατά τη συνάντηση με
το Δήμαρχο ΒΒΒ, υπογράμμισε την
προτεραιότητα που δίνει η Περιφέρεια
σε ζητήματα που σχετίζονται με την
προστασία του περιβάλλοντος και την
αναβάθμιση της ζωής των πολιτών.
«...σήμερα δίνουμε το πράσινο φως για
την έναρξη έργων που θα συμβάλλουν
στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των σχολικών κτιρίων σε 54
Δήμους. Σε συνεργασία με τους Δήμους, στοχεύουμε στη μέγιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων,
δίνοντας έμφαση σε έργα που θα ενισχύσουν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο
των τοπικών κοινωνιών», επεσήμανε ο
περιφερειάρχης.

Ο δήμαρχος ΒΒ ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έργα που θα αναβαθμίσουν
περιβαλλοντικά την περιοχή, σε ση-

δίκτυο σωμάτων με καλύτερο βαθμό
απόδοσης. Τα παλαιά φωτιστικά σώματα που φέρουν λαμπτήρες φθορισμού
θα
αντικατασταθούν
με

μαντικό βαθμό.
Η ενεργειακή αναβάθμιση θα εφαρμοστεί στα παρακάτω σχολεία: 1ο Γυμνάσιο Βούλας, 1ο Λύκειο Βούλας,
Δημοτικό Διλόφου Βάρης, Δημοτικό
Βουλιαγμένης και Λύκειο Βουλιαγμένης.
Η ενεργειακή αναβάθμιση επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης και φωτισμού σε
όλα τα σχολικά κτήρια, με σύγχρονα
και ενεργειακά αποδοτικότερα συστήματα. Οι παλιοί λέβητες πετρελαίου θα
αντικατασταθούν με αντλίες θερμότητας αέρα νερού οι οποίες θα τροφοδοτούν με ζεστό νερό το υφιστάμενο

φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED
όπου με λιγότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα καλύπτουν τις
απαιτήσεις φωτισμού των κτηρίων.
Επιπρόσθετα για το φωτισμό θα εγκατασταθούν στις αίθουσες διδασκαλίες
και αισθητήρες φωτισμού για την εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού και
την περαιτέρω εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέλος, στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας θα γίνει
και αντικατάσταση όλων των παλαιών
κουφωμάτων που φέρουν μονούς υαλοπίνακες, με νέα κουφώματα αλουμινένιου πλαισίου με θερμοδιακοπή και
διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.

Nα μη φύγει η ΔΟΥ από το Δήμο Αχαρνών
Το αίτημα στηρίζει και ο Αντιπεριφερειάρχης Θ. Αυγερινός
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών της
Δευτέρας (6/7) παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός, κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού, για τη συζήτηση δύο
πολύ σημαντικών θεμάτων που απασχολούν το Δήμο:

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, αναρτήθηκαν οι πίνακες προσωρινής μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής
βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Βάρης
Βούλας
Βουλιαγμένης,
στον
ιστότοπο
http://94.46.192.98/~vvvgov/index.php/nomika-prosopaoappa-xenonas/oappa/2020-05-15-19-21-46.

Η αναζήτηση της σειράς κατάταξης γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει
η κάθε αίτηση, όπως ορίζει ο Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

- Το ένα αφορά στην παραμονή της ΔΟΥ στις Αχαρνές και

όχι την μετακίνησή της στους Αγίους Αναργύρους όπως
προκύπτει από την απόφαση της ΑΑΔΕ περί συγχώνευσης
των Εφοριών πέντε όμορων Δήμων.
- Το δεύτερο θέμα αφορά τη μη κατασκευή διοδίων στους
Α/Κ Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου.
Και στις δύο περιπτώσεις πάρθηκε ομόφωνα απόφαση για
έκδοση ψηφίσματος κατά των ανωτέρω αποφάσεων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός
στην παρέμβαση-ομιλία του τόνισε την ανάγκη άμεσης αντίδρασης:
Πρώτον, με νομική διαδικασία κατά της απόφασης της
ΑΑΔΕ για κατάργηση και μεταφορά της ΔΟΥ Αχαρνών
στους Αγίους Αναργύρους.
Δεύτερον, συγκρότηση διαπαραταξιακής Δημοτικής επιτροπής με συμμετοχή βουλευτών και περιφερειακών συμβούλων Ανατολικής Αττικής και άμεση συνάντηση με τον
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, ζητώντας την συμπαράστασή του στο δίκαιο αίτημα των πολιτών.
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Κύκλωμα παραποίησης στοιχείων υποψηφίων οδηγών
αποκαλύφθηκε από την Περιφέρεια Αττικής
Πώς δρούσε το κύκλωμα παραποίησης στοιχείων
Στις 02-07-2020 και ενώ ήταν σε εξέλιξη οι θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Δυτικής Αττικής,
παρατηρήθηκε περιστατικό με παραποίηση των στοιχείων ταυτοπροσωπίας στα ατομικά δελτία υποψηφίων οδηγών.
Συγκεκριμένα, 4 άτομα, με πλαστές ταυτότητες και
αλλαγμένες φωτογραφίες στα δελτία εξέτασης, επιχείρησαν να δώσουν εξετάσεις αντί άλλων υποψηφίων.
Ειδικότερα, οι επιτηρητές διέκριναν ότι δύο από τους
«υποψηφίους» μετείχαν ξανά, κατά τις προηγούμενες
ημέρες, στις θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.
Από τη διασταύρωση των φακέλων που τηρούνται στο
αρχείο της υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών
Π.Ε Δυτικής Αττικής διαπιστώθηκε ότι οι φωτογραφίες των υποψηφίων που υπήρχαν στα Δελτία εξέτασής τους και στις ταυτότητές τους ήταν διαφορετικές
από αυτές που υπήρχαν στους φακέλους που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας.
Οι φάκελοι των τεσσάρων υποψηφίων και οι αστυνομικές τους ταυτότητες, παραδόθηκαν στο Τμήμα
Ασφαλείας Ελευσίνας, ενώ τα στελέχη της υπηρεσίας που συμμετείχαν στη διαδικασία εξέτασης έδωσαν ένορκες καταθέσεις για το συμβάν.
Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, αφού ενημερώθηκε

από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών Β.
Γιαννακόπουλο και το Γενικό Διευθυντή Μεταφορών
και Επικοινωνιών Η. Δόλγυρα για τα σχετικά κρούσματα, ζήτησε να δοθούν εντολές για ακόμα αυστηρότερους ελέγχους.

Όπως υπογράμμισε ο Γ. Πατούλης «η Περιφέρεια Αττικής είναι αποφασισμένη, με γνώμονα πάντα την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών
και με τη συνεργασία συναρμοδίων Υπουργείων και
δημόσιων αρχών, να καταργήσει τα γραφειοκρατικά
εμπόδια και τις διαδικασίες που ευνοούν φαινόμενα
συναλλαγής και διαφθοράς. Η ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα είναι μηδενική. Για το λόγο αυτό θα
υιοθετηθούν νέα συστήματα ελέγχου που θα περιορίζουν κάθε προσπάθεια παραποίησης και πλαστογραφίας».

Mετέωροι οι ιδιοκτήτες της Σαρωνίδας
«Να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα με τις
περιουσίες των δημοτών μας»
Καλεί ο Φιλίππου τον Χατζηδάκη
Ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου επανέρχεται προς
τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή
Χαταηδάκη, για την εκκρεμότητα που αιωρείται ως πέλεκυς
στο κεφάλι χιλιάδων ιδιοκτητών από το Δήμο Σαρωνικού και
τη Λαυρεωτική, που ξαφνικά έλαβαν συστημένες επιστολές, από το Κτημνατολόγιο, όπου τους ενημέρωνε ότι η
ιδιοκτησία τους δεν τους ανήκει. Ανήκει σ την Κτηματική
Υπηρεσία του Δημοσίου.
Οι δήμαρχοι και του Σαρωνικού και της Λαυρετικής κινητοποιήθηκαν με συγκεντρώσεις και ενημερώσεις πολιτών
αλλά και παραστάσεις στα υπουργεία.
Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίπου καλεί τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη να υλοποιήσει τη δημόσια δέσμευση σημειώνοντας: Μετά την κινητοποιήση κατατέθηκε τροπολογία που
προέβλεπε το πάγωμα της διεκδίκησης της Κτηματικής

προς τους ιδιώτες, καθώς και το πάγωμα της εκδίκασης
όλων των υποθέσεων του Κτηματολογίου που απορρέουν
από τη δικαστική απόφαση 1151/1872 και την οριστική επίλυση του προβλήματος, που αποτελούσε και δέσμευση της

Πώς θα θωρακίσει η Περιφέρεια τη διαδικασία
Η Περιφέρεια Αττικής, έχει επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο με ασφαλιστικές δικλείδες για το αδιάβλητο των εξετάσεων με βασικό
πυλώνα την ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών: από
την κατάθεση των δικαιολογητικών έως την χορήγηση
αδειών οδήγησης κάθε κατηγορίας οχήματος ή μοτοσικλέτας.
Το επόμενο στάδιο του σχεδιασμού προβλέπει μεταξύ
άλλων τρείς καινοτόμες παρεμβάσεις:
1η ψηφιοποίηση του Δελτίου Εξεταζόμενου Υποψηφίου Οδηγού που θα φέρει μοναδικό αριθμό “barcode”
και θα αποτρέπει παραποιήσεις,
2η ψηφιακό προγραμματισμό της εξέτασης υποψηφίου δίχως να απαιτείται προσέλευση στις αρμόδιες
υπηρεσίες ή διαμεσολάβηση τρίτων,
3η τοποθέτηση στις αίθουσες εξέτασης κλωβού διακοπής ασύρματης επικοινωνίας, απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων και κάθε ηλεκτρονικού ή άλλου
μέσου.
Να επισημανθεί ότι ήδη καθιερώθηκε, με πρόταση της
Περιφέρειας Αττικής, το προσωρινό δίπλωμα οδήγησης που ενίσχυσε τη διαφάνεια και απάλλαξε από το
βραχνά της πολύμηνης αναμονής χιλιάδες συμπολίτες μας.

κυβέρνησης δια του αρμόδιου υφυπουργού Οικονομικών
Απόστολου Βεσυρόπουλου.
Η δημόσια αυτή δέσμευση δεν υλοποιήθηκε, με αποτέλεσμα οι δημότες Σαρωνικού (κυρίως της Δημοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας) να βρίσκονται στην ίδια δυσχερή και
αγωνιώδη κατάσταση σχετικά με τις περιουσίες τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης φέρει την
ευθύνη για το γεγονός ότι το ζήτημα δεν επιλύθηκε νομοθετικά και οριστικά, καθώς επιθυμεί τη συνέχιση των εκδικάσεων των ενστάσεων του Δημοσίου με αποτέλεσμα να
υποβληθούν αδίκως σε απίστευτη ταλαιπωρία και περιττά
δικαστικά έξοδα χιλιάδες δημότες μας σε μια περίοδο ιδιαιτέρως δύσκολη οικονομικά.
Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου
ζητά την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, δηλώνοντας
σχετικά: «Η αρχική δέσμευση δεν τηρήθηκε, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός συνδημοτών μας να ανησυχεί και κυρίως να εξαναγκάζεται σε δικαστική διευθέτηση, με όλο
το κόστος μιας τέτοιας λύσης. Είναι ώρα για πολιτικές
αποφάσεις. Καλώ τον κ. Χατζηδάκη να ανταποκριθεί στο
δίκαιο αίτημά μας, να άρει αυτόν τον παραλογισμό και να
επιλύσει οριστικά και αμετάκλητα το ζήτημα».
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, μετά την επιστολή του
Δημάρχου Σαρωνικού, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσανατολίζεται στην εκ νέου αναστολή των εκδικάσεων των ενστάσεων μέχρι τον
Σεπτέμβριο.
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H κηπουρική τεχνική στη Βούλα
«Άλλοι ήχοι ενοικούν τον κήπο»
Τ.S. ELLIOT: τέσσερα κουαρτέτα

Όποιος από τους αναγνώστες διαβάσει τον τίτλο
του κειμένου μου και δεν μπει στον κόπο να μελετήσει τις
απόψεις που αναπτύσσω, θα έχει κάνει μεγάλο λάθος. Στο
κείμενό μου δεν δίνω οδηγίες κηπουρικής, δηλαδή πώς θα
έχουμε κήπους στην περιοχή μας (στη Βούλα, την Βουλιαγ
μένη και την Βάρη), μέσα στους οποίους ζούμε, κατοικούμε
και αναπνέουμε. Αυτό μπορούν να το κάνουν οι ειδικοί τε
χνίτες, οι κηπουροί, οι σχεδιαστές κήπων και όλοι γενικώς,
οι οποίοι έχουν ως έργο τους την σχετική μέριμνα και φρον
τίδα.
Οπότε, εάν τα πράγματα έχουν αυτή την εικόνα,
εύλογο είναι το ερώτημα: γιατί ένας πολιτικός φιλόσοφος,
γράφει για την κηπουρική; Διευκρινίζω λοιπόν, ότι η φρον
τίδα των κήπων είναι μία οικονομική δραστηριότητα, όπως
πολλές άλλες σε μία κοινωνία, αλλά αυτή η συγκεκριμένη
δραστηριότητα στη Βούλα (όπου διαμένω) έχει αποκτήσει
αντικοινωνικό χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτή η διαπίστωση;
Σημαίνει, ότι η περιποίηση των κήπων, των δέντρων, των
θάμνων, των φυτών γίνεται με μηχανήματα και εργαλεία,
των οποίων ο θόρυβος καθίσταται ανυπόφορος για ολό
κληρη τη γειτονιά, για ολόκληρη την περιοχή, για όλους
εμάς.
Πρώτη λοιπόν, διαπίστωση είναι η εξής: η κηπου
ρική και ως οικονομική και ως αισθητική δραστηριότητα
είναι καλοδεχούμενη, αλλά υπό τις προϋποθέσεις της πα
ραδοσιακής τεχνικής. Είναι αδιανόητο να ακούγονται από
το πρωί μέχρι το βράδυ στη ΒΟΥΛΑ διαρκώς, θορυβώδη μη
χανήματα (σαν κομπρεσέρ) για να περιποιηθούμε τον κήπο
μας. Δίπλα μας ζουν και κατοικούν γείτονες, φίλοι, γνωστοί
κ.α., οι οποίοι κάνουν άλλες δραστηριότητες και εμποδίζον
ται στην άσκησή τους.
Αναφέρω, χαρακτηριστικά την δική μου προσω
πική βιωματική εμπειρία: καλοκαίρι γράφω ένα βιβλίο και

μόλις εμφανισθεί ο κηπουρός με τον εκκωφαντικό θόρυβο
θα πρέπει να «κατεβάσω τα μολύβια μου»! Ο καθένας από
εμάς ζει την καθημερινότητά του υπό την απειλή, να εμφα
νισθεί ο κηπουρός με τα θορυβώδη εργαλεία του. Οπότε
και οι καθημερινές ενασχολήσεις μας και πολύ περισσότερο
οι επαγγελματικές δραστηριότητές μας ακυρώνονται. Επα
ναλαμβάνω, ότι η θορυβώδης κηπουρική στη ΒΟΥΛΑ δεν
είναι μία ευκαιριακή ενοχλητική οικονομική δραστηριό
τητα, αλλά έχει ενταχθεί ως δομικό στοιχείο του ίδιου του
κοινωνικού βιόκοσμου, στον οποίο ζούμε.
Το δεύτερο βήμα στην προσέγγισή μας αναφέρε
ται στην θεωρητικοπολιτική επεξεργασία της θορυβώδους
αυτής δραστηριότητας. Στην περίπτωση της κηπουρικής, η
οποία δεν ασκείται με την παραδοσιακή τεχνική, διαπιστώ
νουμε, ότι η αντικοινωνική συμπεριφορά φθάνει στα ύψη.
Στην περίπτωση της σύγχρονης κηπουρικής δεν ισχύει η κα
τηγορική προσταγή (κατά τον Kant), σύμφωνα με την
οποία: να μην κάνεις στον άλλον, αυτό που εσύ δεν θέλεις
να σου κάνει ο άλλος! Αναφέρω περιφραστικά την κατηγο
ρική προσταγή, η οποία είναι η συγκροτησιακή αρχή της
ίδιας της κοινωνίας μας, της ίδιας της ανθρώπινης συνύ
παρξης.
Μετά απ’ αυτές τις δύο διαπιστώσεις (την περι
γραφική και την θεωρητικοπολιτική), σύμφωνα με τις
οποίες η σύγχρονη κηπουρική είναι θορυβώδης (είναι πηγή
εξωανθρώπινου θορύβου) και αντικοινωνική (προσβάλλει
τον άλλο στην άσκηση των δραστηριοτήτων του) υποστη
ρίζω, ότι έχουμε να κάνουμε μ’ ένα μείζον κοινωνικό πρό
βλημα, του οποίου η λύση μόνον πολιτική μπορεί να είναι.
Και σύμφωνα με την πολιτική λογική, για να λυθεί αυτό το
κοινωνικό πρόβλημα δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας:
ο ένας είναι η μέθοδος της συνεννόησης και της συμφωνίας

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

των γειτόνων, της κοινωνίας των πολιτών, να σταματήσουμε
να χρησιμοποιούμε μηχανήματα και εργαλεία κηπουρικής
που δημιουργούν θορύβους και ο άλλος δρόμος είναι, να
αναλάβει το πολιτικό έργο της λύσης αυτού του κοινωνικού
προβλήματος η Δημοτική Αρχή: με δική της απόφαση να
απαγορεύσει την χρήση των μηχανημάτων και των εργα
λείων που δημιουργούν θορύβους.
Ως συμπέρασμα στην ανάλυσή μου τονίζω, ότι
είτε ο συναινετικός δρόμος επιλεγεί (πράγμα που για τα δε
δομένα της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή μας βλέπω
αδύνατο) είτε η μέθοδος της απαγόρευσης με απόφαση της
Δημοτικής Αρχής, θα έχουμε κάνει ως πολιτική κοινωνία βή
ματα μπροστά. Στην πολιτική φιλοσοφία τονίζουμε, ότι από
την στιγμή που εντοπισθεί το κοινωνικό πρόβλημα, τότε η
επίλυσή του είναι υπόθεση των ορθολογικών πολιτικών
υποκειμένων.
Περιμένουμε λοιπόν, από την Δημοτική Αρχή να
αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες για την επίλυση του
προβλήματος: σύγχρονη κηπουρική με θόρυβο στην πε
ριοχή των 3Β και ταυτόχρονα η ίδια η δημοτική πολιτική
εξουσία να αυτοπροσδιορισθεί ως ορθολογικό πολιτικό
υποκείμενο.
―――――――
*Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής Πολιτικής Φιλοσο
φίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

H Boύλα βιομηχανική ζώνη;;;
Σημείωση πάνω στο άρθρο του Θ. Γεωργίου
Το θέμα που θίγει ο καθηγητής Θεόδωρος Γεωργίου, είναι μείζον για την
περιοχή. Από τις 8 το πρώι μέχρι το
σούρουπο, ζούμε σε “βιομηχανική
ζώνη” με τα μηχανάκια που χρησιμοποιούν οι κηπουροί για να διώχνουν
τα φύλλα, κάνοντας εκκωφαντικό θόρυβο.
Αν σκεφθούμε ότι στη Βούλα και στη
Βουλιαγμένη οι χρήσεις γης δεν επιτρέπουον ούτε καν χαμηλής όχλησης
επιχειρήσεις, είναι να προβληματίζεται κανείς πώς γίνεται να βουΐζει
αυτό ολημερίς.
Ασε το άλλο: Οι περισσότεροι από
τους κηπουρούς, διώχνουν τα φύλλα
από το κτίριο που καθαρίζουν και τα

στέλνουν στο δρόμο! Για να τα μαζέψει ποιος;; Δεν μπορεί να mην σε
γνώση της Δημοτικής Αρχής αυτό.
Είναι πολλές οι φορές που έχω σταματήσει και κάνω παρατήρηση και με
βρίζουν αποπάνω.
Μόνο μία περίπτωση μπορώ να ξεχωρίσω, από έναν κύριο που αφού τον
παρακολούθησα που τα έφτασε περίπου μέχρι τη μέση του δρόμου, τον
ρώτησα: Και τώρα ποιος θα τα μαζέψει;
― Έχετε δίκηο, μου απάντησε, προς
τιμήν του και γύρισε πήρε τη σκούπα
και το φαράσι και τα μάζεψε.

Φιλοξενούμενη κυρία που είχα από το
Χαϊδάρι, σηκώθηκε ξαφνιασμένη, το
πρωί, ρωτώντας με τί είναι αυτός ο
εκκωφαντικός θόρυβος.
Όταν της εξήγησα δεν μπορούσε να

το καταλάβει, γιατί δεν το είχε δει,
ούτε ακούσει στην περιοχή τους και
βγήκε στο δρόμο να δει το περίεργο
μηχάνημα με τον τρελό θόρυβο.
Αννα Μπουζιάνη
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Μήλος, ένα απομεινάρι της Αιγηίδας!
Πριν 2.000.000 χρόνια, κατά την «Μειόκαινο» εποχή,
το Αιγαίο Πέλαγος ήταν ξηρά με το όνομα «Αιγηίδα»
και αποτελούσε ενιαία έκταση με την χερσαία Ελλάδα και την Μ. Ασία, όπου την διέσχιζαν μεγάλα ποτάμια, την κάλυπταν πολλές λίμνες και ελώδεις
εκτάσεις και στη Θεσσαλία είχε εισχωρήσει η θάλασσα, ήταν δηλαδή θέση αλός, όπως δηλώνει το
όνομά της (η άλς - της αλός = θάλασσα και παράγωγη
λέξη είναι το αλάτι)!!
Οι γηγενείς κάτοικοι της Αιγηίδας, ήταν οι πρόγονοι
των Ελλήνων, οι οποίοι ανέδειξαν τον πρώτο ανθρώπινο πολιτισμό στον Πλανήτη, ήταν ατρόμητοι ναυτικοί και όργωναν τα πελάγη και γι’ αυτό ονομάστηκαν
Πελασγοί και αργότερα Μινύες από τον βασιλιά τους
τον Μινύα και αναδείχθηκαν σε μοναδικούς τεχνοκράτες, ενώ υπήρξαν και οι πρώτοι μεταλλωρύχοι,
ιδρύοντας αποικίες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης,
σε περιοχές της Ασίας και της βόρειας Αφρικής, μεταδίδοντας παντού τον πολιτισμό τους!!

φήτη Ηλία!!
Φαντασμαγορικοί είναι οι ηφαιστειακοί βράχοι στο
Σαρακίνικο που έχουν λευκό χρώμα, επίσης σπάνιο
είναι και το φαινόμενο διαφυγής ατμίδων από το εσωτερικό της Γης, που φτάνουν σε θερμοκρασία μέχρι
100ο C, ενώ υπάρχουν και πολλές θερμές και θειούχες πηγές με 55ο C!
Μεγάλος είναι ο ορυκτός πλούτος της Μήλου, από
διάφορα βιομηχανικά ορυκτά όπως μπεντονίτη, περλίτη, ποζολάνη, καολίνη κ.α., τα οποία εξάγονται σε
όλο τον κόσμο!!
Η Μήλος ήταν γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων για
τον οψιανό ή οψιδιανό, ο οποίος χρησίμευε για την
κατασκευή λίθινων εργαλείων και όπλων κατά την νεολιθική εποχή και τον χρησιμοποιούσαν όλες οι περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου!!
Ο Οψιανός είναι ένα υαλώδες ηφαιστειακό πέτρωμα,
γνωστό πριν 10.000 χρόνια π.Χ. και εκτός από την
Μήλο υπάρχει και στη Νίσυρο!!

Τρία ακραία κατακλυσμιαία φαινόμενα, άλλαξαν το
ανάγλυφο της Γης στον ελλαδικό χώρο, όπως ήταν ο
κατακλυσμός του Ωγύγου, του βασιλιά της Αττικοβοιωτίας, του Δευκαλίωνα, του βασιλιά της Φθίας
(Φθιώτιδας), κατά τον οποίο πνίγηκαν οι περισσότεροι Πελασγοί και αναγεννήθηκε το ελληνικό γένος
από τον ίδιο, ο οποίος τους έδωσε το όνομα του γιού
και διαδόχου του, του Έλληνα και από τότε όλοι οι
Πελασγοί ονομάστηκαν Έλληνες και τρίτος ήταν ο
κατακλυσμός του Δάρδανου, που οι Συμπληγάδες
Πέτρες άνοιξαν και διαμορφώθηκαν τα Δαρδανέλια
και τα νησιά του βορείου Αιγαίου!!
Από τα ακραία αυτά φαινόμενα, τα οποία οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι έγιναν από το λιώσιμο των
πάγων της βόρειας Ευρώπης και οι Έλληνες φιλόσοφοι ισχυρίζονται ότι το λιώσιμο των πάγων προήλθε
από την καταβύθιση της Ατλαντίδας, που βρισκόταν
έξω από τις Ηράκλειες Στήλες (= Γηβραλτάρ) και η
οποία εμπόδιζε τα ζεστά θαλάσσια ρεύματα του Μεξικού να πάνε στη βόρεια Ευρώπη!!
Με το λιώσιμο των πάγων εισχώρησαν θαλάσσια
νερά από τις Ηράκλειες Στήλες στη Μέση Γη, σχηματίζοντας την Μεσόγειο Θάλασσα, σκέπασαν την
Αιγηίδα, της οποίας οι κορυφές των βουνών δημιούργησαν τα 33 νησιά των Κυκλάδων και ένα από τα
ωραιότερα νησιά είναι η Μήλος, που μοιάζει με πέταλο και έχει φανταστικές ακρογιαλιές, που ξεπερνούν τις 90 και ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς
επισκέπτες του νησιού!!
Η Μήλος είναι δημιούργημα ηφαιστειακής δραστηριότητας, που έλαβε χώρα στο παρελθόν και αποτελεί
ένα στρωματοηφαίστειο χωρίς εκρήξεις, καθ όσον η
ηφαιστειακή δραστηριότητά του ξεκίνησε πριν 2-3
εκατομμύρια χρόνια και σταμάτησε πριν 90.000 χρόνια!!
Σήμερα υπάρχουν δύο μη ενεργά ηφαίστεια, της Φυριπλάκας και του Τράχηλα!!
Δημιουργήματα της ηφαιστειακής λάβας, που είχε
χυθεί και στερεοποιήθηκε είναι πολλοί ηφαιστειακοί
δρόμοι, όπως στο κάστρο της Χώρας και στο Προ-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

βους τα γυναικόπαιδα (Θουκυδίδης 5ο βιβλίο)!!
Στους ελληνιστικούς χρόνους το νησί άνθισε πολιτιστικά και οικονομικά και τότε κατασκευάστηκε το περίφημο άγαλμα της Αφροδίτης, που ανακαλύφθηκε
το 1820 από τον γεωργό Κεντρωτά, κοντά στη πρωτεύουσα του νησιού Πλάκα, το οποίο έκλεψαν οι Γάλλοι, με απάνθρωπη και πολύνεκρη συμπλοκή,
προσβάλλοντας τους Έλληνες, που τους έσυραν για
τιμωρία σε δικαστήρια και τους υποβλήθηκαν μαστιγώσεις και πρόστιμα!!
Σήμερα το κλεμμένο άγαλμα κοσμεί το Μουσείου του
Λούβρου, ενώ έδωσαν οι Γάλλοι ένα αντίγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο Μουσείο της Μήλου, σαν αντίτιμο για την ασέλγεια του εθνικού μας πλούτου!!
Η Μήλος πέρασε στα χέρια των Μακεδόνων, με μεγάλη άνθιση του πολιτισμού της, όπως όλες οι Κυκλάδες, πριν κυριευθεί από τους Ρωμαίους, οπότε
εγκαθιδρύθηκε κρυφά η νέα θρησκεία του Χριστιανισμού από τους Εβραίους, που είχαν εγκατασταθεί
στο νησί, γι’ αυτό υπάρχουν αξιόλογες κατακόμβες!!

Υπάρχουν πολλές εκδοχές για την ονομασία του νησιού, αλλά η πιο πιθανή είναι ότι το όνομά της το
πήρε από τον πρώτο κάτοικό της τον λεγόμενο Μήλο,
που τον είχε στείλει η Θεά Αφροδίτη από την Κύπρο
και γι’ αυτό λατρευόταν η Θεά στο νησί!!!
Κατοικήθηκε κατά την Νεολιθική εποχή (8.000 –
2.800.-π.Χ.) από Έλληνες της Καρίας, και της ελληνικής Φοινίκης, της αποικίας του βασιλιά Αγήνορα,
του πατέρα της Ευρώπης της μητέρας του Μίνωα και
αργότερα εγκαταστάθηκαν Δωριείς από την Λακεδαίμονα και Μινωίτες και Μυκηναίοι, οι οποίοι μετέφεραν τα πολιτιστικά τους στοιχεία!!
Οι Μήλειοι ήταν οι μόνοι από τους νησιώτες που πολέμησαν εναντίον των Περσών και έλαβαν μέρος στη
ναυμαχία της Σαλαμίνας και στη μάχη των Πλαταιών,
ενώ στον Πελοποννησιακό Πόλεμο προσπάθησαν να
είναι ουδέτεροι κάτι που δεν άρεσε στον Αθηναίο
Αλκιβιάδη, νέο ωραίο, πλούσιο και αλαζόνα, που ήταν
ανιψιός του Περικλή και παρά τη λαμπρή μόρφωσή
του και τη εξυπνάδα του, εστερείτο ηθικών αρχών και
προσέφερε στην πατρίδα του τις χείριστες υπηρεσίες
και μια απ’ αυτές ήταν η ανάρμοστη και κακοήθης
συμπεριφορά που έδειξε προς τους Μήλειους, ενέργεια που αποτέλεσε μαύρη σελίδα στην ελληνική
ιστορία, γιατί κατέκτησε την Μήλο το 416 π.Χ., και
έσφαξε όλους τους άντρες και πούλησε σαν σκλά-

Με την ίδρυση της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, η Μήλος
δέχθηκε βιαίως την επικράτηση του Χριστιανισμού και
βίωσε τα χρόνια του Βυζαντινού μεσαίωνα μέχρι το
1207, όπου οι Ενετοί κυρίευσαν τις Κυκλάδες μέχρι
το 1580 και στη συνέχεια έπεσε στα αιμοσταγή χέρια
των Οθωμανών και έγινε ορμητήριο των Πειρατών!!
Πρωτοστάτησε στην ελληνική Επανάσταση του 1821
και το 1832 ενώθηκε με την μητέρα πατρίδα, αλλά
από το1862 το ελληνικό κράτος μερίμνησε για την εκμετάλλευση του ορυκτού της πλούτου και σήμερα
αποτελεί μεγάλο κέντρο παραγωγής και επεξεργασίας μπεντονίτη και περλίτη στην Ε.Ε.!!
Έχει πάρα πολλά αξιοθέατα, όπως τις σπηλιές
των πειρατών, τη Μικρή Βενετία, όπου βρίσκεται το
λιμάνι της αρχαίας Μήλου και σήμερα υπάρχει ένας
γραφικός πολύχρωμος οικισμός πάνω στο νερό, ενώ
είναι μοναδικό το ρομαντικό ηλιοβασίλεμα από την
Πρωτεύουσα του νησιού την Πλάκα, με το Κάστρο και
την καθολική εκκλησία της Παναγίας των Ρόδων!!
Στα ανατολικά του νησιού υπάρχουν τα παλαιά θειωρυχεία με τις στοές, τις σιδερένιες γέφυρες, τις
ράγες, τα βαγονέτα και τα παλιά πέτρινα κτίσματα,
ενώ οι ανασκαφές έφεραν στο φως τον προϊστορικό
οικισμό της Φυλακωπής και τον αρχαιολογικό χώρο
στο δρόμο προς τα Πολώνια!!
Πολυτελή ξενοδοχεία, διαμερίσματα, δωμάτια και
παντός τύπου καταλύματα, για όλα τα γούστα, μαζί
με ωραιότατα ρεστοράν, ταβέρνες, μπαρ, καφέ, αλλά
και πολλά θαλάσσια σπορ και θαλάσσιες εκδρομές
στο γύρω του νησιού και στα κοντινά νησάκια, περιμένουν τους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, να
απολαύσουν την φιλοξενία και τις ατελείωτες ομορφιές του υπέροχου νησιού!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Διεθνές Πρόγραμμα
Πρόληψης Πνιγμών
"Τσάρλι ο διασώστης"
Η Ένωση Αθλητικής Ναυαγοσωστικής Ελλάδος που
εδρεύει στον Κουβαρά δημιούργησε τον "Τσάρλι". Το δωρεάν πρόγραμμα πρόληψης πνιγμών είναι εμπνευσμένο
από αληθινά γεγονότα που περιέχονται στο βιβλίο “Τσάρλι
ο διασώστης”, και είναι εγκεκριμένο από διεθνείς οργανισμούς και τον θρυλικό σκηνοθέτη του Baywatch.
To 1997, ο 12χρονος Charlie Hayes, ζήτησε από την μαμά
του να τον πάει στα γυρίσματα της #1 παγκοσμίως τηλεοπτικής σειράς Baywatch. Εκεί συνάντησε τον θρυλικό δημιουργό Greg Bonann. Το πρόγραμμα είναι εμπνευσμένο
σε αυτά τα αληθινά γεγονότα.
Ο Βοnann με επιστολή του προς τον Στάθη Αβραμίδη, σημειώνει: «Ο “Τσάρλι ο διασώστης”, μου προσέφερε μια
ζωηρή αναδρομή. Στη δεκαετία του '90, όταν σκηνοθετούσα το «Baywatch» ο Charlie ευχήθηκε να μας επισκεφθεί πριν πεθάνει από καρκίνο. Του έμαθα κολύμπι,
κωπηλασία και επέτρεψα να σκηνοθετήσει/παίξει σε επεισόδια που παρουσίαζαν αθλητική ναυαγοσωστική και διασώσεις. Η αγάπη που έλαβε δυνάμωσαν τη θέλησή του για
ζωή. Τελικά ο καρκίνος τον νίκησε. Η ταλαιπωρία του μας
άγγιξε τόσο που του αφιερώσαμε ένα επεισόδιο.

Το να βοηθήσω τα παιδιά είναι εξίσου σημαντικό με το να
κάνω μια επιτυχημένη σειρά. Βασικά, είναι σημαντικότερο.
...Χάρη στον Τσάρλι, συνειδητοποίησα την τεράστια απήχηση του σίριαλ. Οφείλαμε να διατηρήσουμε το Baywatch
ξεχωριστό. H συγκινητική ιστορία του Τσάρλι θα εξυπηρετήσει έναν ανώτερο σκοπό. Να σώσει παιδιά από πνιγμό
σε όλη την υφήλιο. Συγχαίρω τον Δρ. Στάθη Αβραμίδη».
Ο Πρόεδρος του International Swimming Hall of Fame, Brent
Rutemiller, δήλωσε: "Λατρεύω το βιβλίο. Έχει απήχηση σε
όλες τις ηλικίες. Πρέπει να το διαβάσει όποιος αγγίζει το
νερό!".
Το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης πνιγμών
«Τσάρλι ο διασώστης» θυμίζει την ανάγκη λήψης μέτρων
ασφάλειας προσφέροντας γνώσεις κολύμβησης, ανάνηψης, επιβίωσης, εφαρμοσμένης και αθλητικής ναυαγοσωστικής με διαθεματικότητα και σε μορφή παιχνιδιού.
Λεπτομέρειες στο sportlifesaving.blogspot.com

“Νίκολα Τέσλα – Ο άνθρωπος από το μέλλον”
στο Μουσείο Κοτσανά!
Η έκθεση που εμπιστεύτηκαν χιλιάδες μικροί και μεγάλοι επισκέπτες, ανοίγει ξανά για το κοινό που δεν
πρόλαβε να την απολαύσει, παρατείνοντας τη λειτουργία της μέχρι την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021,
για να δώσει σε ακόμα περισσότερους τη δυνατότητα
να περιηγηθούν με ασφάλεια στη συλλογή και να βιώσουν μια μοναδική διαδραστική εμπειρία που θα τους
συναρπάσει!
Η έκθεση «Νίκολα Τέσλα – Ο άνθρωπος από το μέλλον» ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα από το Μουσείο «Νίκολα Τέσλα» του Βελιγραδίου και
προσέλκυσε το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών που
έσπευσαν να γνωρίσουν από κοντά τα επιτεύγματα
του Νίκολα Τέσλα, του Προμηθέα του Ηλεκτρισμού!
Eπισκεφθείτε την έκθεση για να ...«ηλεκτριστείτε»,
να πειραματιστείτε, να παίξετε και να ανακαλύψετε
τα όρια του οραματισμού και της ιδιοφυΐας μιας από
τις εμβληματικότερες προσωπικότητας της Ιστορίας,
του μεγάλου Εφευρέτη του 20ου αιώνα Νίκολα
Τέσλα!
Πρόκειται για μία πολυσύνθετη προσωπικότητα, αξιοπρόσεκτη τόσο για το επιστημονικό και τεχνολογικό
της έργο, όσο και για τις ανθρώπινες αξίες που πρέσβευε. Επινόησε το εναλλασσόμενο ρεύμα και αγωνίσθηκε για τη διάδοσή του, χωρίς να αποσκοπεί σε
κανένα οικονομικό όφελος.
«Το παρόν είναι δικό τους. Το μέλλον, για το οποίο
πραγματικά έχω εργασθεί, είναι δικό μου», αναφέρει
ο ίδιος χαρακτηριστικά φανερώνοντας μέρος του χαρακτήρα του. Αδιαφορούσε για επαίνους και φήμη και
πέθανε φτωχός και μόνος, αφήνοντας κληρονομιά-τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα περισσότερο από ποτέ.
Το όραμα, το έργο και την προσωπικότητα του ξεχωριστού αυτού ανθρώπου επιχειρεί να παρουσιάσει η
έκθεση από το Μουσείο «Νίκολα Τέσλα» του Βελιγραδίου που φιλοξενείται στο Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας.
Η έκθεση περιλαμβάνει συνδυασμό εκθεμάτων, από
μοντέλα σε κλίμακα, όπως το εργαστήριο του Νίκολα
Τέσλα στο Colorado Springs, το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στους καταρράκτες του Νιαγάρα, το αεροπλάνο κάθετης απογείωσης, καθώς και λειτουργικά
μοντέλα των εφευρέσεών του, όπως ο επαγωγικός κινητήρας και το πηνίο Τέσλα, μέχρι οπτικά και ηχητικά
στοιχεία σε πληροφοριακά πάνελ και σε video room.
Το μέλλον του Τέσλα, όπως ο ίδιος το οραματίστηκε,

παρουσιάζεται στο παρόν, το παρελθόν του Τέσλα
«ζωντανεύει» στο σήμερα, η ιστορία του εφευρέτη
ξαναγράφεται στο Μουσείο Κοτσανά.
➢ Διάρκεια Έκθεσης: έως 14 Ιανουαρίου 2021
➢ Η έκθεση είναι διαδραστική και εκπαιδευτική και
απευθύνεται σε επισκέπτες όλων των ηλικιών, καθώς
και σε όσους ενδιαφέρονται για τις επιστήμες και την
τεχνολογία.

➢ Ωράριο λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00
– 18:00
➢ Γενική είσοδος: €5
➢ Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, με πρωταρχικό μέλημά του την υγεία και την
ασφάλεια των επισκεπτών, τηρεί όλα τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας που υπαγορεύουν οι αρμόδιοι
φορείς.
«Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας»
Πινδάρου 6 & Ακαδημίας, Κολωνάκι, 10671
T.: 211 411 0044, 6907292002
Ε: info@kotsanas.com
kotsanas.com

Αποστάγματα facebook...
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
«Φίλοι του Αρχαιολογικού
Μουσείου Μαραθώνα»
Η αποκατάσταση της χωματερής
στη Μπρέξιζα στην Βουλή
Όπως μας ενημερώνει ο σύλλογος “Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα”, το θέμα της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ της Μπρέξιζας “πήγε” με
ερώτηση στη Bουλή.
Συγκεκριμένα:
1. Ερώτηση κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ προς
τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εάν προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση τα οφειλόμενα μέτρα για να αποκατασταθεί
η περιοχή της Μπρεξίζας ως χώρος με υψηλή αρχαιολογική και οικολογική αξία με επαναφορά του εδαφικού αναγλύφου στη φυσική του κατάσταση και με
δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης της λαϊκής οικογένειας στην παρακείμενη παραλία, μακριά από κάθε
είδους εμπορευματοποίηση στοιχείων της υπόψη περιοχής.
2. Επίσης ως αναφορά κατέθεσε την επιστολή του
συλλόγου ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Πάνος
Σκουρολιάκος, όπου αναφέρει ότι οι «Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα» εκφράζουν την αγωνία
τους σχετικά με την διάσωση του αρχαιολογικού χώρου
στην θέση Μπρέξιζα του Δήμου Μαραθώνα.

Ευχαριστηρια
Επιστολη
προς τον
ηγεμόνα
Φιλτατε Γρηγορη, πρώην συνάδελφε και νυν Ηγεμόνα (λογω
του 73%) των 3Β, σε χαιρετώ
και σου εύχομαι καλό καλοκαιρι.
Με αυτη την επιστολή θέλω να
ευχαριστήσω πρωτον εσένα
που την ενέκρινες και δευτερον
να ευχαριστήσω την ομαδα των
συγκοινωνιολόγων, των ψυχολόγων, των κοινωνιολόγων, των
οδολόγων και γενικά όλων των
λόγων και των λόγιων που κα-

...καταγγέλλουμε πως εδώ και δεκαέξι χρόνια η συγκεκριμένη περιοχή έχει μετατραπεί σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων από τον Δήμο Μαραθώνα».
Και καταλήγει πως «ενώ απ’ όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, που ασχολήθηκαν με το θέμα (Συνήγορος του
Πολίτη, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής,
ΕΔΣΝΑ), έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις κλπ για την απομάκρυνση των απορριμμάτων, ακόμα και σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενεργεία
για την υλοποίησή της».

σ.σ. Δεν καταλαβαίνω πως γίνεται πανέμορφες περιοχές με ιδιαίτερη αρχαιολογική αξία, που θα έπρεπε
να έχουν αναδειχθεί, να έχουν γίνει σκουπιδότοποι
και να σέρνεται η υπόθεση χρόνια. Και τέτοιους τόπους διαθέτει πάρα πολλούς η Ανατολική Αττική.

τανάλωσαν πολυτιμη φαιά
ουσία αλλά και ώρες απο την
ζωη τους για να παραδώσουν
την τρισμέγιστη και ανα(αποτελεσματική) απο(ρύθμιση) της
κυκλοφορίας στην περιοχή της
Ευρυάλης στην Βούλα
Η απο(ρύθμιση) της κυκλοφορίας αναγκάζει όλους μας να
διανύουμε περισότερα χιλιόμετρα (στον χρονο) για να πηγαινουμε στις οκίες μας άρα
εκνευρισμός οδηγων, περισσοτερο καύσιμο και κατ`επεκταση
περισσοτερη ρύπανση της
ατμόσφαιρας (Μπραβο τους!!)
Και ερωτώ, αυτο το σκεφτηκαν
οι απο(ρυθμιστές) της κυκλοφορίας? διότι ρυθμίζουμε κυκλοφορία για να διευκολύνουμε
την ζωη των κατοίκων και όχι το
αντιθετο.
Τοσα χρονια κινούμαι στην πε-

«O καλος Σαμαρείτης»
Θεοδωρος Σαλιαρελης
7-7-2020 Παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος στη
Βουλιαγμένη

Το αυτοκίνητο του οδηγού είχε ακινητοποιηθεί στην μεσαία λωρίδα από τη σφοδρή βροχόπτωση με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης από διερχόμενα
οχήματα λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος απο
την βροχή.
Ο οδηγος λιγο φοβισμενος, του προσφερα τη βοήθειά
μου και την δεχθηκε.
Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια για όλους μετέφερα
με ασφαλές τρόπο το ακινητοποιημένο όχημα του οδηγού σε ασφαλές σημείο για την άνετη παραμονή του
οδηγού ωσότου έρθει η Οδική Βοήθεια.
Ο Θ. Σαλιαρελης ειναι παράδειγμα ενεργού και υπεύθυνου πολίτη και πολλές φορες εχει βοηθησει συνανθρώπους μας. Ειναι παράδειγμα προς μιμηση.

ριοχη και δεν συνάντησα κανένα μείζον πρόβλημα στην κυκλοφορία, σε αντιθεση με την
φονική διασταύρωση της Πρίγκιπος Πέτρου με Ματρόζου και
Αγίου Νικολάου, και την απαράδεκτη κυκλοφορία στην πλατεία
Κρήτης.
Αυτα τα ολιγα φίλτατε Γρηγορη, δεν θα επεκταθώ περισσοτερο. Άλλωστε απ’ οτι
φαινεται οι κάτοικοι της Ευρυάλης δεχτηκαν αγόγγυστα αυτην
την αλλαγή.

«Κόκκινη Γέφυρα», Vilnius Λιθουανίας

Σου ευχομαι καλη επιτυχια με
την επέκταση της μαρινας της
Βουλιαγμενης (να την κανεις
οπως τις μαρινες του Μονακο
κυριλέ πραγματα..) και γενικά
να κάνεις ό,τι νομιζεις ότι ειναι
καλό για τα 3Β. Το 73% ειναι
απλά ΔΥΝΑΜΗ!!!
Ιωαννης Τσοβολος

Πρωτοχρονιά 2011: Σοβιετικός Εργατοτρατιώτης
(βλ. Kalashnikov).
To άγαλμα κατεδαφίστηκε-μαζί με τα άλλα τρία που
κοσμούσανε τη Γέφυρα- λόγω της αλλαγής του Καθεστώτος. Τα πολιτικοκοινωνικά πράγματα αλλάζουνε ανά πάσαν στιγμή.
Ο διαφαινόμενος όμως πελαργός, ακολουθεί για αιώνες την διατεταγμένη απ’ τον Πλάστη πορεία του:
φέρνει πάντοτε την ελπίδα…
Παντελής Χρ. Στεφάνου
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Δημοτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας
ιδρύει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
για την υποστήριξη νέων, νεοφυών και υφιστάμενων επιχειρήσεων
Την ίδρυση του Δημοτικού Κέντρου Επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη νέων, νεοφυών και υφιστάμενων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace
τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου.

οποίο περιγράφει τους κοινούς στόχους των δράσεων
που είναι η στήριξη των νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ειδικότερα στους τομείς της ναυτιλίας και
του τουρισμού, δύο κλάδοι που προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας.
Οπως σημειώνει σε δελτίο τύπου, ο Δήμος, οι νέες

Πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, η διευθύντρια
του προγράμματος EGG της Eurobank, Ρούλα Μπαχταλιά, ο Γενικός Διευθυντής της Envolve Group,
Τζίμη Αθανασόπουλος και ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Prisma Consulting, Φραγκίσκος Θεοφύλακτος.

δράσεις θα στεγαστούν σε ειδικό χώρο που δημιουργείται από το Δήμο σε νεοκλασικό κτήριο στο κέντρο
της Βούλας όπου θα υπάρχει μία μόνιμη στέγη για εκπαιδευτικές δράσεις, σεμινάρια ή ακόμα και προσωρινή φιλοξενία startup επιχειρήσεων από την Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ανακοίνωση των νικητών του 2ου κύκλου του Προγράμματος Στήριξης
Επιχειρηματικότητας που ολοκληρώθηκε πριν λίγες
ημέρες. Οι τρεις νικητές, όπως είχαν αξιολογηθεί από
την κριτική επιτροπή, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση στο κοινό.
Μετά την ανακοίνωση της σειράς, έλαβαν χρηματικά
έπαθλα από την Eurobank και ένα συμβολικά δώρο
από το Δήμαρχο με την ευχή η επιχειρηματική τους
πρόταση να εξελιχθεί σε βιώσιμη κερδοφόρα επιχείρηση.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης μέσω μαγνητοσκοπούμενου μηνύματος, η

Τους νικητές ανακοίνωσε, εκ μέρους της κριτικής επιτροπής, ο Χάρης Λαμπρόπουλος, Αντιπρόεδρος του
ΕΒΕΑ και Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας Επενδύσεων ενώ το συντονισμό της διαδικασίας βράβευσης είχε ο νικητής του πρώτου κύκλου
του προγράμματος και ιδιοκτήτης της εφαρμογής
Weddin, Γιάννης Κωνσταντινίδης.

Παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, του ΕΒΕΑ,
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του
επιχειρηματικού κόσμου, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανακοίνωσε
τον προγραμματισμό του Δήμου για τη νέα περίοδο,
αλλά και τη σύμπραξη με κορυφαίους συνεργάτες του
χώρου προκειμένου να καθιερωθεί ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης ως πρωτεύουσα της κοινότητας «Start Up Επιχειρήσεων της χώρας».

Συγκεκριμένα στο εξής στις δράσεις στήριξης των
επιχειρήσεων της περιοχής ο Δήμος έχει συμπράξει
με μεγάλες εταιρείες του κλάδου, όπως η Envolve
Group του Ομίλου Libra Group, ένας οργανισμός με
πλούσια δράση και εμπειρία στο αντικείμενο και η
Prisma Consulting, μία από τις κορυφαίες ελληνικές
συμβουλευτικές εταιρείες του χώρου. Η συνεργασία
επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας από εκπροσώπους των τριών οργανισμών το

ΕΒΔΟΜΗ
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«Δήμος Παλλήνης-Ασφαλής Πόλη»
χωρίς κόστος για τους δημότες
Ο Δήμος Παλλήνης προκειμένου με νειώσει την εγκληματικότητα στην περιοχή, ήρθε σε συμφωνία με
εταιρεία φύλαξης και ξεκίνησε το πρόγραμμα.
Το θέμα έλαβε πολλά σχόλια, σχετικά με το κόστος
του Προγράμματος «Ασφαλής Πόλη», οπότε ο Δήμος
Παλλήνης με ανακοίνωσή του διευκρινίζει:
«Η αξία της σύμβασης είναι 284.115 ευρώ, τον χρόνο,
πλέον ΦΠΑ και καλύπτεται πλήρως, από τα ταμειακά
διαθέσιμα του Δήμου.
Με το ποσό αυτό, οι δημότες έχουν στην διάθεση
τους:
α) Υπηρεσία Φύλαξης, σε καθημερινή βάση και για
όλο το χρόνο, με τέσσερα (4) περιπολικά και προσω-

πικό που επιχειρούν σε όλες τις γειτονιές, διανύοντας
πάνω από 100 χλμ. το καθένα, σε κάθε βάρδια.
β) Ειδικά, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας με τεχνολογία αιχμής, που θα αγοραστούν και θα τοποθετηθούν σε όλα τα δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και
χώρους που βρίσκονται και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες. Στη σύμβαση συμπεριλαμβάνεται και η συντήρηση τους.
γ) Καθημερινό και σε πραγματικό χρόνο, έλεγχο
όλων των παραπάνω, μέσω του Επιχειρησιακού Κέν-

τρου Ελέγχου του Προγράμματος «Ασφαλής Πόλη».
Το Πρόγραμμα, δεν προκαλεί καμία, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους δημότες ή στέρηση πόρων
από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, από τα έργα

που βρίσκονται σε εξέλιξη και από τον προγραμματισμό εκείνων που θα υλοποιήσουμε.
Άλλωστε, πολύ μεγάλο μέρος του κόστους, θα καλυφθεί από την εξοικονόμηση δαπανών που γίνονταν
για την αποκατάσταση βανδαλισμών σε σχολεία, παιδικές χαρές, πλατείες κλπ, κάτι το οποίο αποτελούσε,
συχνό φαινόμενο.
Η Δημοτική Αρχή, με τη λαϊκή εντολή που έλαβε στις
εκλογές, υλοποίησε την προεκλογική της δέσμευση,
να προστατεύσει την δημοτική περιουσία αλλά κυρίως
και πάνω από όλα, να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας στους δημότες.
Το όφελος αυτής της “επένδυσης”, θεωρούμε ότι είναι
ανεκτίμητο.».
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Το Ελληνικό
πειραματόζωο της
παγκοσμιοποίησης

ΕΒΔΟΜΗ

μοίρασμα της γης μεταξύ των μεγάλων εθνικών κρατών
και η αναγκαία προς τούτο υποδούλωση μικρότερων
εθνών, τα οποία όμως διατηρούσαν τα φτερά τους κάτω
από τα φτερά των μεγάλων, αποτελεί παρελθόν. Σήμερα
η μεγάλη μάχη δίνεται για το ψαλίδισμα των φτερών
των εθνών – κρατών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων. Αν
σε κάποια κράτη δεν έχει συμβεί αυτό ακόμα, όπως στην
Κίνα, είναι γιατί τα συμφέροντα της παγκοσμιοποίησης
και των κρατών αυτών τέμνονται, ενώ σε κάποια άλλα,
όπως στις ΗΠΑ, έχει γυρίσει μπούμερανγκ.

Του Ανδρέα Κλαυδιανού
Πριν από εκατό και πλέον χρόνια, ο Λένιν στο έργο του
«Ο ιμπεριαλισμός – ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού»,
διαπίστωνε τη σπουδαία σημασία που είχε για τον ιμπεριαλισμό η εξαγωγή κεφαλαίων σε διάκριση από την
εξαγωγή εμπορευμάτων, η συγκέντρωση της παραγωγής και των κεφαλαίων στα μονοπώλια, η δημιουργία
χρηματιστικής ολιγαρχίας ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης χρηματιστικού και βιομηχανικού κεφαλαίου. Διαπίστωνε επίσης το τέλος του εδαφικού μοιράσματος της
γης (αποικίες) από τις μεγάλες δυνάμεις.
Από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, δηλαδή, ο
ιμπεριαλισμός ως το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού
έφτανε στο τέλος του και τα πρώτα σημάδια του επόμενου σταδίου του – της παγκοσμιοποίησης – έκαναν
την εμφάνισή τους.
Οι μεγάλες ιστορικές αλλαγές εξελίσσονται σε βάθος
πολλών δεκαετιών. Οι εκάστοτε στόχοι που τίθενται
είναι συνάρτηση των διαθέσιμων μέσων. Η εξέλιξη της
τεχνολογίας των τελευταίων δεκαετιών επέτρεψε στην,
αναγκαία για την περαιτέρω ανάπτυξη του καπιταλισμού, παγκοσμιοποίηση να θέσει τους ύψιστους στόχους της. Πολλοί κάνουν το λάθος να θεωρούν το
διαδίκτυο ως δομικό στοιχείο της παγκοσμιοποίησης. Η
μεταφορά της πληροφορίας σε μηδενικό χρόνο και με
εύκολο τρόπο από τη μια άκρη του πλανήτη στην άλλη,
είναι το μέσο που χρησιμοποιεί η παγκοσμιοποίηση για
να αναπτυχθεί και να κυριαρχήσει. Το διαδίκτυο, ως
μέσο, μπορεί να αυτονομηθεί σε τέτοιο βαθμό που, ανάλογα χρησιμοποιούμενο, να γίνει το όπλο κατά της παγκοσμιοποίησης και υπέρ του έθνους –κράτους.

Η παγκοσμιοποίηση έχει θέση πλέον τον ύψιστο στόχο
της που είναι η παγκόσμια διακυβέρνηση από μια υπερεθνική νομενκλατούρα. Αποφάσεις εθνικής σημασίας,
για την οικονομία, την παραγωγή, τις αμοιβές, το περιβάλλον, δε λαμβάνονται από τις εκλεγμένες κυβερνήσεις αλλά από υπερεθνικές δομές στελεχωμένες από
υπαλλήλους των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των
«αγορών». Αυτή είναι η σύγχρονη μορφή του φασισμού.
Στο στόχο της παγκόσμιας διακυβέρνησης συγκλίνουν
όλες οι επιμέρους στρατηγικές που εφαρμόστηκαν τα
χρόνια που πέρασαν και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται από μια πλανητική νομενκλατούρα. Πεδία
άσκησης των επιμέρους στρατηγικών δεν είναι μόνο το
οικονομικό, αλλά το πολιτισμικό (ιστορία, γλώσσα,
έθιμα, θρησκεία κλπ), το πολιτικό, το κοινωνικό, το ιδεολογικό.
Η μεγάλη επέλαση της παγκοσμιοποίησης έγινε στις
αρχές της δεκαετίας του 1990 όταν κατέρρευσε η ΕΣΣΔ
και οι δορυφόροι της. Οι μεγάλοι τριγμοί των κρατικών
δομών αυτών των εθνών αποτέλεσαν μοναδική ευκαιρία
που όχι μόνο εκμεταλλεύθηκαν το διεθνές χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και οι μεγάλες πολυεθνικές, αλλά μεθόδευσαν
τη
διάλυσή
τους
με
ποικίλους
πολιτικοοικονομικούς τρόπους. Η διείσδυση των «αγορών» και των πολυεθνικών ήταν αδύνατη πριν την κατάρρευση των «κομμουνιστικών» καθεστώτων λόγω
των ισχυρών κρατικών δομών αυτών των εθνών.
Το 1992 στην Ευρώπη υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία μεταξύ των άλλων:
l

Τα σημερινά γεγονότα, σε πλανητικό και σε τοπικό επίπεδο, δεν μπορούν να ερμηνευτούν με θεωρίες που
έχουν ως κεντρικό πυρήνα τους τις «ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις», τους «εμπορικούς πολέμους» ή τις
συγκρούσεις «δεξιάς» και «αριστεράς», γιατί αυτές οι
θεωρίες αφορούσαν καταστάσεις διαφορετικής υφής
από τις σημερινές. Στη σημερινή εποχή άλλες είναι οι
κινητήριες δυνάμεις που καθορίζουν τις εξελίξεις.
Πώς μπορεί να ερμηνευτούν οι εμπορικές συμφωνίες
τύπου NAFTA, TTP, CETA, TTIP; Πως μπορεί να εξηγηθεί το φαινόμενο των συμμαχιών και των αντιπαραθέσεων μεταξύ των κρατών που αντιστρέφονται από τη
μια μέρα στην άλλη; Πώς εξηγείται το ξαφνικό ενδιαφέρον των μητροπολιτικών καπιταλιστικών κέντρων για
τα «ατομικά» και «ανθρώπινα» δικαιώματα των καταφρονεμένων του πλανήτη, την ίδια στιγμή που τους
σφαγιάζουν; Από που πηγάζει το «κίνημα» αυτών των
απίθανων «δικαιωματιστών»; Πώς μπήκε ξαφνικά και
ταυτόχρονα στο φαντασιακό εκατομμυρίων μουσουλμάνων Αφροασιατών, η ιδέα να αναζητήσουν το ευρωπαϊκό όνειρο;
Η εποχή των αυτοκρατοριών έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Οι λαοί και τα κράτη δεν υποδουλώνονται πλέον από
μια μεγάλη ιμπεριαλιστική (αυτοκρατορική) δύναμη. Το

Επιβάλλει στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών να
ελέγχει την πορεία «σύγκλισης των οικονομιών» με
κριτήρια τον πληθωρισμό, τα δημόσια ελλείμματα, το
δημόσιο χρέος και τα επιτόκια.

l

Απαγορεύει τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

l

Προβλέπει την καθιέρωση ενιαίου νομίσματος.

l

Αποφασίζει την ίδρυση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην οποία θα υπαχθούν όλες οι Κεντρικές Τράπεζες λειτουργώντας πλέον ως
υποκαταστήματα αυτής, απαγκιστρωμένες από τις
εθνικές κυβερνήσεις.

Την ίδρυση της ΕΚΤ ακολούθησε η κυκλοφορία του
ευρώ. Η ποσότητα του κυκλοφορούντος χρήματος και
ο τρόπος χρησιμοποίησής του, αποφασίζονται πλέον
από την ΕΚΤ και οι κυβερνήσεις των κρατών δεν μπορούν να ασκούν ανεξάρτητη νομισματική πολιτική. Οι
κυβερνήσεις απαγορεύεται να δανείζονται από την
ΕΚΤ παρά μόνο από τις «αγορές».
Με την Συνθήκη του Μάαστριχτ το ελληνικό κράτος εκχωρεί, εθελούσια, καίρια κυριαρχικά δικαιώματά του
στους διορισμένους υπερεθνικούς θεσμούς της ΕΕ. Για
το «αν» θα παράγει, «τι» θα παράγει, «πως» θα το πα-

ράγει, θα αποφασίζει πλέον η ευρωπαϊκή υπερεθνική
νομενκλατούρα. Η Συνθήκη ολοκληρώνεται με την παράδοση της νομισματικής κυριαρχίας της χώρας και την
ένταξη στο ευρώ το 2002. Έκτοτε το δημόσιο χρέος μετατρέπεται εξ’ ολοκλήρου σε συναλλαγματικό (από
25% που ήταν πριν). Διανύουμε μια δεκαετία ξέφρενου
καταναλωτισμού και εκμαυλισμού, το χρέος υπερδιπλασιάζεται, μαγειρεύονται τα στοιχεία των δημόσιων οικονομικών και οι υπερεθνικοί θεσμοί της ΕΕ επιβάλλουν
τη «λύση» των μνημονίων.
Το κράτος αφού είχε εκχωρήσει όλα εκείνα τα εργαλεία
που θα του επέτρεπαν τη λύση, και που αν τα είχε δεν
θα έφτανε στη χρεοκοπία, βρέθηκε στο έλεος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των ευρωπαϊκών μηχανισμών
και της ΕΚΤ. Το ελληνικό κράτος είχε απολέσει όλα
εκείνα τα χαρακτηριστικά που συνιστούν μια κρατική
οντότητα. Ούτε φραστικά δεν αναφέρεται ως κράτος.
Οι πάντες στην Ευρώπη ομιλούν για «ελληνικές αρχές».
Κρατικές Υπηρεσίες κεφαλαιώδους σημασίας καταργούνται και τη θέση τους παίρνουν θεσμοί πλήρως ελεγχόμενοι από τους δανειστές όπως η ΑΑΔΕ για την
είσπραξη των φόρων, το ΤΑΙΠΕΔ για τη Δημόσια Περιουσία, οι ΜΚΟ για τους λαθρομετανάστες.
Η απολιγνιτοποίηση της χώρας σήμερα και η διοχέτευση μεγάλου μέρους του δανείου των 32 δις προς την
«πράσινη ανάπτυξη», οι επιδοτήσεις των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων κ.α. είναι πολιτικές που προωθούν τα προϊόντα των πολυεθνικών, ακόμα και αν η χώρα αντιμετωπίσει διατροφική κρίση. Είναι αποφάσεις των
ευρωπαϊκών θεσμών στις οποίες υπακούει η κυβέρνηση
και σύσσωμο το εθελόδουλο πολιτικό σύστημα.
«Η Ε.Ε. είναι το εργαστήρι της παγκοσμιοποίησης» είχε
δηλώσει ο Μανουέλ Μπαρόζο το 2014. Η Α. Μέρκελ
(2010), ο Χ.Β. Ρομπάι (2012), ο Ζ.Κ. Γιούνγκερ (2014) τιμώνται με το «Βραβείο Καλλέργη», του οραματιστή της
«Πανευρώπης», όπου οι νέοι κάτοικοι της, η «Γκρίζα
Φυλή», θα είναι επιμιξία λευκών, νέγρων και ασιατών. Τα
σύνορα της Ευρώπης έκλεισαν προσωρινά (λόγω κοινωνικών αντιδράσεων) για τις ατελείωτες φάλαγγες των
νεαρών Αφροασιατών, που με εκδρομική περιβολή, διέσχιζαν τις ευρωπαϊκές πεδιάδες για να ξανανοίξουν
όταν οι επικυρίαρχοι το κρίνουν απαραίτητο.
Η ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων – εργατικού δυναμικού, αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες
της παγκοσμιοποίησης. Έτσι, το μεταναστευτικό «τσουνάμι» δε σταμάτησε για την Ελλάδα – πειραματόζωο
της παγκοσμιοποίησης. Δεν ήταν άλλωστε δυνατόν να
σταματήσει αφού οι πολιτικές ηγεσίες τάσσονται αναφανδόν υπέρ της μετατροπής της ελληνικής κοινωνίας
σε πολυπολιτισμική και της επίλυσης του δημογραφικού μέσω των λαθρομεταναστών. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται άριστα το γεγονός ενισχύοντας το
δημογραφικό δυναμικό της σε βάρος της χώρας μας, όχι
μόνο επί τουρκικού αλλά και επί ελληνικού εδάφους
πλέον, δια της δοκιμασμένης (και στη Κύπρο) στρατηγικής του εποικισμού.
Το πειραματόζωο Ελλάδα οδεύει ταχύτατα από ένα
ομοιογενές έθνος 10 εκατομμυρίων Ελλήνων στη μουσουλμανοποιημένη πολυεθνική «Ελλάδα» με μερικά
εκατομμύρια αλλοεθνών – εποίκων στο έδαφος της. Οι
παγκοσμιοποιητές θα κάνουν πάρτι και η Τουρκία θα
είναι πολύ εύκολο να «καταπιεί» το διαβρωμένο έθνος
των Ελλήνων.
Πηγή : www.ellinikiantistasi.gr

ΕΒΔΟΜΗ

Ο πλούτος της Λαυρεωτικής γης και το αποτύπωμα του πο
λιτισμού στην αιωνιότητα, έδωσαν το έναυσμα ώστε ο
Δήμος Λαυρεωτικής να ενταχθεί στον κατάλογο των πόλεων
με παγκόσμια πολιτιστική κληρονομια και στην Unesco.
Έτσι έγινε το πρώτο βήμα, για την προετοιμασία πρότασης
υποβολής υποψηφιότητας ένταξης του Δήμου Λαυρεωτι
κής στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO,
πραγματοποιήθηκε με τη συνάντηση όλων των εμπλεκόμε
νων φορέων τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, στο Επισκοπείο της
Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.
Η συζήτηση είχε τρεις κεντρικούς άξονες:
― Λήψη απόφασης σχετικά με την προετοιμασία πρότασης
για την υποβολή υποψηφιότητας ένταξης του Δήμου Λαυ
ρεωτικής στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UN
ESCO
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Ο Δήμος Λαυρεωτικής
στον κατάλογο της παγκόσμιας
κληρονομιάς
‘’Ξεκινά η διαδικασία ένταξης στην UNESCO’’

― Ενημέρωση για το σχεδιασμό του έργου ‘’Αξιοποίηση της
μεταλλευτικής και πολιτιστικής κληρονομίας με στόχο την
τουριστική ανάπτυξη και την αύξηση της επισκεψιμότητας
του Δήμου Λαυρεωτικής
― Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα ‘’Τριλογία Αττικής:
Λαύριο  Αθήνα Ελευσίνα’’
Στη συνάντηση εργα
σίας πήραν μέρος ο
Μητροπολίτης Μεσο
γαίας και Λαυρεωτικής
κ. Νικόλαος, οι Αντιπε
ριφερειάρχες Αττικής
Νίκος Πέππας και Θα
νάσης Αυγερινός, η
πρόεδρος του ΕΟΤ Άν
τζελα Γκερέκου, ο Διευ
θυντής του ΙΑΓΜΕ
Ανδρέας Τσώκος, ο Δι
ευθυντής Μεταλλευτι
κών Εργασιών του
ΥΠΕΝ Ιωάννης Ζαφει
ράτος, η Προϊσταμένη
Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ανατολικής Αττικής Ελένη Ανδρίκου, η Προϊσταμένη Τμήμα
τος Εποπτείας Ελληνικών & Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυ
μάτων Κωνσταντίνα Μπενίση, η Προϊσταμένη Τμήματος
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνη
μείων και Αρχαιολογικών Έργων Αναστασία Γκαδόλου, ο Εκτε
λεστικός Αντιπρόεδρος ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ (ΤΠΠΛ) Δημήτρης
Καλιαμπάκος, η εκπρόσωπος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Χα
τζηνικολάου Μπέτυ, η Πρόεδρος ΔΣ ΟΛΛ ΑΕ Ιωάννα Κουλου
βράκη, ο Διευθυντής Κέντρου Υγείας Λαυρίου Σταύρος
Παπασταυρόπουλος, ο Δασάρχης Λαυρίου Χρήστος Αντωνέ
λης, η Γεωλόγος – Παλαιοντολόγος ΙΑΓΜΕ Ευγενία Μωραΐτη

και εκπρόσωποι άλλων φορέων.
Όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν τις τεράστιες δυνατότητες,
τον πολιτιστικό, ιστορικό και γεωλογικό πλούτο που διαθέ
τει ο Δήμος Λαυρεωτικής και δεσμεύθηκαν ότι θα στηρί
ξουν και θα ενισχύσουν με όλες τους τις δυνάμεις την
υποβολή της υποψηφιότητας, η οποία θα κατατεθεί από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς, ιδιαίτερα αισιόδοξος, δή
λωσε: ‘’Ξεκινήσαμε αυτή τη σπουδαία για το Δήμο μας
διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά για τη χώρα μας, που η
υποψηφιότητα αφορά όχι σε αποσπασματικά μνημεία,
αλλά σε μια ευρύτερη περιοχή.
Αυτό έχει δυσκολίες, αλλά έχει και τεράστια δυναμική. Εί

μαστε εδώ για να συν
τονίσουμε την προ
ετοιμασία, για να
οργανώσουμε και να
τεκμηριώσουμε με
τον καλύτερο δυνατό
τρόπο την υποψηφιό
τητά μας. Έχουμε
πίστη στις δυνατότη
τες του Δήμου μας,
έχουμε εμπιστοσύνη
στους συνεργάτες μας
και τους εμπλεκόμε
νους φορείς’’.
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Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ
ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
της Νάντιας Βαλαβάνη*
Δυο προβλέψεις ...
Πρώτη πρόβλεψη: Διάφορα κείμενα μεταχειρίζονται το 2021 ως μετακορωναϊκή εποχή. Αποκορύφωμα, οι ανεκδιήγητες εκτιμήσεις του βασικού
σενάριου της ΤτΕ (πρόσφατη
Νομισματική Έκθεση) με την
τέλεια ανάκαμψη σχήματος V:
Ύφεση -5,8% (2020), ανάπτυξη +5,6% (2021). Ωστόσο,
ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η παγκόσμια καμπύλη κρουσμάτων
παραμένει ανοδική. Ακόμη και με κυκλοφορία εμβολίων εντός 2021, πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να
εμβολιαστούν τουλάχιστον 5 δις άνθρωποι προκειμένου σ' έναν διεθνοποιημένο κόσμο να υπάρξει ανοσία;
Δεύτερη πρόβλεψη: Κανένας με τα σημερινά
δεδομένα δε μπορεί να υπολογίσει την ύφεση το
2021 - είναι αχαρτογράφητα νερά. Μπορεί όμως να
υπολογίσει, χρησιμοποιώντας και επίσημες κυβερνητικές παραδοχές, κάποιους οδοδείκτες για την τρέχουσα χρονιά: To ΑΕΠ ως πρώτη απ' τις ελληνικές
“ιδιαιτερότητες”.
Η Ελλάδα μετά από μια δεκαετία μνημονιακής
καταλήστευσης έχει φτάσει να εξαρτάται από τον –
εξαιρετικά ευάλωτο στην πανδημία - τουρισμό περισσότερο απ' οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα: Απ' τον
“στενό” τουριστικό τομέα προέρχεται το 20,8% του
ΑΕΠ της, ενώ ο “ευρύτερος” προσεγγγίζει το 30%. Η
σύγκριση με την πρώτη στον κόσμο σε αριθμό τουριστών Γαλλία (7,2% και 10% του ΑΕΠ της αντίστοιχα)
είναι καταλυτική.
Αν καταφέρει λοιπόν, σύμφωνα με το ευνοϊκό
κυβερνητικό σενάριο, ν' ανακτήσει - με το όποιο κόστος εισαγόμενων κρουσμάτων - το 30% του “τουριστικού” τμήματος του ΑΕΠ της, μόνο απ' την απώλεια
του 70% η ύφεση θ' “αγγίξει” το 15%. Και φυσικά θα
έχει πολλές άλλες πηγές... H απλή λογική λέει ότι η
ύφεση το 2020 θα είναι μεγαλύτερη από 15%, ενώ θ'
αγκαλιάσει επιπρόσθετα τις εκτός μεγάλων κέντρων
τουριστικές περιοχές, στις οποίες οι μνημονιακές επιπτώσεις ήταν “ρηχότερες”. Θα είναι πιθανότατα και η
μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

...μια διαπίστωση...
Το 2020 η Ε.Ε. χρησιμοποίησε το “άρθρο δραπέτευσης” (escape clause) από το Σύμφωνο Σταθερότητας για να μπορέσουν οι χώρες-μέλη σε συνθήκες
lock-down να πάρουν “απαγορευμένα” μέτρα, που αυξάνουν κατακόρυφα χρέος και ελλείμματα, προκειμένου ν' αποφύγουν μια καθολική κατάρρευση.
Αυταπατώνται ωστόσο όσοι θεωρούν ότι έτσι η Ε.Ε.
“ξεφορτώθηκε” το νεοφιλελεύθερο “ζουρλομανδύα”:
Το υπό συζήτηση Ταμείο Ανάκαμψης 750 δις δανείων

ΕΒΔΟΜΗ

κι επιδομάτων αναδύεται ως βασικό εργαλείο της για
επαναφορά των χωρών της στο προ κορωνοϊού άγριο
πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής – ως ένα πανευρωπαϊκό μνημόνιο για τις χώρες που θα κάνουν
χρήση, με “μεταρρυθμίσεις” και τιμωρητικά “μέτρα”,
χρονοδιαγράμματα και Τρόικα χωρίς ΔΝΤ.
Στην Ε.Ε. η κυβέρνηση ως Ιανός αποδέχθηκε
την επαναφορά των πρωτογενών πλεονασμάτων το
2021 – πράγμα που οδηγεί “αναγκαστικά” σε νέα
μέτρα φορολόγησης και περικοπής δαπανών -, ενώ
παρόλα αυτά συνεχίζει να ελπίζει σε μείωση ή απαλλαγή για δεύτερη χρονιά. Με την προδιαγραφόμενη
φετεινή ύφεση, ωστόσο, οποιαδήποτε επαναφορά
της Ελλάδας στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ακόμα περισσότερο στις - τύπου μόνιμου
μνημονιακού καθεστώτος - δεσμεύσεις Ενισχυμένης
Εποπτείας του Κανονισμού 372/13 (“κορυφαία” τα μεσοσταθμικά πρωτογενή πλεονάσματα 2,2% έως το
2060...), που τον Ιούνιο 2018 ανέλαβε για τη χώρα και
τα επόμενα 42 χρόνια η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ισοδυναμεί με αυτοκτονία. Κι αυτό όχι απλώς για το εξοντωτικά παράλογο τέτοιων όρων, χωρίς προηγούμενο
στην παγκόσμια ιστορία. Αλλά επειδή επιπλέον η μεγαλύτερη ύφεση μέσα σ' ένα χρόνο, αυτή του 2020,
θα “πέσει” πάνω στα συσσωρευμένα ”αποτελέσματα”
της ύφεσης της δεκαετίας από την κρίση του 2009: Η
Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που στις
31.12.2018, μια δεκαετία από την κρίση του 2009, βρισκόταν με το ΑΕΠ της στο -22% σε σχέση με το ΑΕΠ
που είχε το 2009 (όλες οι άλλες χώρες, πλην Κύπρου
με -1%, ήταν “θετικές”, με ΑΕΠ μεγαλύτερο της έναρξης της κρίσης, π.χ. Γερμανία +29%). Επιπλέον, στην
ίδια δεκαετία, συγκρίνοντας με το επίπεδο φτώχειας
του 2009 όλες οι χώρες βρισκονται σε καλύτερη κατάσταση (έστω και οριακά, π.χ. Γερμανία). Μοναδική
εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η φτώχεια κατά τη μνημονιακή δεκαετία εκτινάχθηκε - από το 19% του 2009
στο 31% των ανθρώπων το 2019.

προ κορωνοϊού σήμαινε αργό θάνατο, ο επανεγκλωβισμός σε οποιαδήποτε μετα-ή-μαζί-με-τον-κορωνοϊό
εκδοχή του μοιάζει με την υπόμνηση για το χάπι
υδροκυανίου που είχαν στην κατεχόμενη Ευρώπη οι
πράκτορες: Count five and die. Όσο για τις συμμαχίες,
μετά από μια “δραπέτευση” δύσκολα ξαναμαζεύονται
όλοι στο μαντρί.
Αυτό το ξέρει καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη,
και γι' αυτό μαζί με τις “συμπληρωματικές” νέες δεσμεύσεις, που απ' ό,τι μαθαίνουμε απ' την Έκθεση
ανέλαβε πρόθυμα για το 2020 - ανάμεσα τους και η
“κωδικοποίηση”(!) του Εργατικού Δικαίου και η κατασκευή ειδικής πλατφόρμας για να κερδηθεί ο “χαμένος χρόνος” για τους πλειστηριασμούς – προώθησε
και το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις.
Οι διαδηλωτές το ξέρουν;

...και ένα ερώτημα

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να
ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν
σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και
Εσπερινών ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020
– 2021 και δεν έχουν κάνει την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής» στην Α’ φάση των εγγραφών, πρέπει να την
υποβάλλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στη Β’ φάση, μέσω της
εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr. συμπληρώνοντας
όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 13η Ιουλίου
2020 και ώρα 08:00 έως και τη 14η Ιουλίου 2020 και
ώρα 23:59.
Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο ΠΣ
myschool και έχει γίνει η μετάπτωση των στοιχείων
του στο νέο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes».
Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους
δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του
εαυτού τους).

H, διευρυμένη με τον ESM, γνωστή μας Τρόικα
στην Έκθεση της 6ης Αξιολόγησης της Ενισχυμένης
Εποπτείας της Ελλάδας (Μάιος 2020) αποκαλύπτει
άλλη μια θετική (πέρα απ' την προσωρινή ευρωπαϊκή
“δραπέτευση” από το Σύμφωνο) πολιτική παρενέργεια
του κορωνοϊού: Θρηνεί διαπιστώνοντας ότι, παρά τις
εξαιρετικά επαινεταίες προσπάθειες της κυβέρνησης
Μητσοτάκη, η πανδημία τίναξε στον αέρα το πλάνο
ιδιωτικοποιήσεων της χρονιάς, από την ενέργεια
μέχρι το νερό, καθιστώντας ρεαλιστική μόνο την ολοκλήρωση της μεταβίβασης μετοχών στο Ελληνικό και
τη Μαρίνα Αλίμου. (Και για το Ελληνικό, διατηρεί αμφιβολίες. Γι' αυτό η κυβέρνηση “έστησε” το πρωτοφανές σκάνδαλο-show κατεδαφίσεων από ένα
“επενδυτή”, στον οποίο το παραθαλάσσιο “οικόπεδο”
6.200 στρεμμάτων μισή ώρα απ' το κέντρο δεν ανήκει
ακόμα!)
Με απλά λόγια: Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή
για να μπει επί τάπητος – μόνο “από τα κάτω”, καθώς
δεν υπάρχουν ακόμα πολιτικές δυνάμεις που να μπορούν να μπουν μπροστά και να πείσουν δημιουργώντας ένα πλειοψηφικό ρεύμα – το ζήτημα που τέθηκε
και χάθηκε το καλοκαίρι του 2015: Η χειραφετητική
προοπτική του λαού και της χώρας. Επειδή αν το “μόνιμο” μνημονιακό καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας

―――――
* H Nάντια Βαλαβάνη είναι συγγραφέας και οικονομολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών.

Β' φάση των ηλεκτρονικών
εγγραφών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Aνανέωσης εγγραφής ή
μετεγγραφής», μαθητών για
το νέο σχολικό έτος

Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση μπορούν
να επικοινωνούν με το σχολείο στο οποίο θέλουν να
εγγραφούν.

ΕΒΔΟΜΗ

Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
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όταν τα οχήματα προκειμένου ν'ανεφοδιαστούν
πρέπει να διανύσουν μία απόσταση περίπου 40χλμ;
Οταν είπαμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ανάδοχος
εντός των ορίων του δήμου, αντιδράσανε εντονότατα... Για να ολοκληρώσουμε το θέμα, η θέση μας
είναι, όπως κατατέθηκε στην επιτροπή: Ο διεθνής
διαγωνισμός δεν αποκλείει το γεωγραφικό όριο του
δήμου ΒΒΒ και ο ανεφοδιασμός από πρατήριο εντός
τονώνει την τοπική οικονομία και απαλάσσει από μεγάλες δαπανηρές μετακινήσεις που εκτός της περιττής κατανάλωσης προσυπολογίζονται εργατοώρες
απασχόλησης δημοτικών υπαλλήλων. Η δαπάνη της
βενζίνης ανέρχεται στα 150.000 περίπου, διόλου ευκαταφρόνητο κονδύλι.

Αγαπητοί αναγνώστες,
η εβδομαδιαία ενημέρωσή σας ξεκινά από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του ΟΑΠΠΑ που
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 6-7-2020.
Υστερα από την επιτυχή παρέμβαση των μελών της
επιτροπής κ.κ. Πλουμίδη, Μινωτάκη (από την παράταξή μας, “Κύμα Ενωμένων Πολιτών”, η προτεινόμενη μείωση στα τροφεία της τάξης του 10%
αρχικώς, μετετράπη στη συνέχεια σε 50%, καθώς σε
πραγματικούς αριθμούς το 10% για τα 80 ευρώ ήταν
μόλις ποσό 72 €, επομένως ανεπαίσθητη μείωση. Ευτυχώς η εισήγηση των μελών μας έγινε αποδεκτή και
επετεύχθη μείωση 50%.
Από τα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης, όπως μας
ενημέρωσαν οι κ.κ. Πλουμίδης, Μινωτάκης, υπήρχε
αναίτια αύξηση εξόδων στην αναμόρφωση του
ΟΑΠΠΑ, γεγονός που κι εμάς παραξένεψε διότι η
προηγούμενη περίοδος είχε πολλά αθλητικά και
άλλα δρώμενα ματαιωθέντα λόγω πανδημίας, αναστολή δραστηριοτήτων συνεπώς και λειτουργικών
εξόδων, επομένως θα περίμενε κανείς ότι το αποθεματικό, θα ήταν μεγάλο....

― Συντήρηση χώρων πρασίνου και έλεγχος, ρύθμιση, αποκατάσταση βλαβών συστήματος αυτόματης
άρδευσης κοινόχρηστων χώρων, δαπάνες αναγκαίες
μεν, με τον ίδιο ανάδοχο δε και όπου διαπιστώνονται
δύο προβλήματα. Πρώτον, από την μελέτη προκύπτει
ότι αφορούν κυρίως ελέγχους και πολύ λιγότερο
έργο. Δεύτερον, πρέπει να γίνεται εκ μέρους του
δήμου σχολαστική επίβλεψη για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες. Επίσης δεν συμφωνούμε γενικότερα στο
να γίνεται ανάληψη από αναδόχους αυτών των
έργων, την στιγμή που η υπηρεσία πρασίνου διαθέτει 29 κηπουρούς, υπευθύνους κ.λπ.
― Για το θέμα "επισκευές σχολικών συγκροτημάτων" διατηρούμε επιφυλάξεις καθώς η έκπτωση που
δόθηκε είναι της τάξης του 67%, άρα χρειάζεται και
πάλι επιστασία του δήμου προκειμένου να ελέγχεται
η ποιότητα του έργου.

Στα της οικονομικής 7-7-2020 θέματα, στεκόμαστε
στη μεγάλη δαπάνη της προμήθειας καυσίμων, την
οποία και καταψηφίσαμε. Η δαπάνη αφορά 14 μήνες;!
Κατακυρώθηκε και πάλι σε πρατήριο ΕΚΤΟΣ δήμου,
ύψους περίπου 1 εκατ. και προτιμήθηκε λόγω έκπτωσης 7,2 και την μεγαλύτερη στα λιπαντικά. Αντιλαμβάνεστε πως το πρόβλημα δεν προκύπτει από τα
λιπαντικά, τελικό ποσό 38.400... Και ας πούμε με τα
πετρέλαια που ο ανάδοχος εφοδιάζει την δεξαμενή
του δήμου, πάει καλά. Με την βενζίνη τί γίνεται,

― Παράταση που ζήτησε ο δήμος από τον ανάδοχο
για "προμήθεια κι εγκατάσταση ξύλινων στασεων σε
κοινόχρηστους χώρους" και μάλιστα για 6 μήνες
(φτασαμε το 2021). Η αιτιολογία ήταν ότι "εκκρεμεί
η τροποποίηση της έγκρισης εγκατάστασης από τον
ΟΑΣΑ". Στην σχετική ερώτησή μας, η απάντηση που
πήραμε ήταν πως δεν πρόκειται για τις προδιαγραφές των στάσεων, αλλά για την θέση τοποθέτησης
τους. ισχύει άραγε;
Κλείνοντας αναφερόμαστε στο θέμα υποβολής μύ-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ
(κεκλεισμένων των θυρών)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του
Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο
2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η
9η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών)
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης την 13η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα
20:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση εκτάσεων στην ΔΕ
Βούλας για δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων.
2. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου.
3. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της εταιρείας NORTH AEGEAN
SLOPS Eμπορική Μονομετοχική Α.Ε.
4. Γνωμοδότηση επί της πρότασης του Πολεοδομικού Σχεδίου
«Γειτονιά Α» περιοχής Κίτσι Δήμου Κρωπίας.
5. σχετικά με την μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικό-

τητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κρωπίας (Α & Β Φάση).
6. Έγκριση όρων μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Σωματείου “Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες”.
7. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.
8. Κάλυψη δαπανών ταφής θανούσας.
9. Τροποποίηση απόφασης επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων.
10. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 28/2020 απόφαση του Δ.Σ.
11. Καταβολή ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυρίδας με αριθμ. 0606 στο Δημ. Κοιμητήριο
Βουλιαγμένης.
12. Επικύρωση της εγκρίσεως ταφής (φιλοξενίας) στον με αριθμ.
Γ΄43 οικογενειακό τάφο Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης.
13. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του
για την συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών” και Αμφισβητήσεων για το έτος 2020.
14. Τροποποίηση της 214/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την κατάταξη του ανοιχτού Αθλητικού Κέντρου
Κ. Μπαγλατζής, σύμφωνα με το ν.4479/2017.
15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
και της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου
“Διαμόρφωση Κ.Χ. Πλατείας Θεάτρου Δ.Ε. Βάρης”.
16. Έγκριση 3ου Ανακεφ. Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου

νησης κατ' αγνώστων με παράσταση πολιτικής αγωγής του δήμου. Αφορά διαπιστωθείσα παράνομη
κοπή μεγάλου τμήματος κορυφής πεύκου, στην Βουλιαγμένη, καταγεγραμμένη από αρμόδιο υπάλληλο
του δήμου. Αυτή η εξέλιξη μας χαροποίησε ιδιαίτερα
γιατί αν λειτουργήσει ως παράδειγμα προς αποφυγή,
θα σταματήσει η αυθαιρεσία της κοπής ή/κ του κλαδέματος δέντρων. Στη συνεχεια όμως διαβάσαμε ότι
η μύνηση που θα υποβάλλει ο δήμος για χρηματική
ικανοίηση λόγω ηθικής βλάβης, θα αφορα το ποσό
των 44 ευρώ, δηλαδή ένα παράβολο; Στη δε ερώτησή
μας, η απάντηση που μας δόθηκε ήταν πως δεν προβλέπεται χρηματική αποζημίωση σε αυτή την περίπτωση. Πώς λοιπόν, θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, αν
δεν υπάρχει μεγάλο διακύβευμα; Πώς θα αποκατασταθεί ο σεβασμός στο περιβάλλον, αν η κάθε παράνομη πράξη δεν επιφέρει μεγάλη χρηματική ποινή;
Γιατί η πικρή αλήθεια είναι πως η περιβαντολλογική
συνείδηση περνάει από τις τσέπες μας! Θεωρούμε
ότι η ενέργεια είναι μια καλή αρχή, ομολογουμένως
κ η δική σας ευαισθητοποίηση έπαιξε τον ρόλο της
στην ανάληψη συτής της απόφασης, ΑΛΛΑ έχουμε
πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε μέχρι να δούμε
τον τόπο μας έτσι όπως του αξίζει να είναι.
Με ιδιαίτερη προσοχή κατά το επόμενο χρονικό διάστημα και περισσή σύνεση
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι. Δόγκα
δημοτική σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας

“Διαμόρφωση αύλειων χώρων Σχολικών Μονάδων του Δήμου.
17. Κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης στο ακίνητο επί της
οδού Μενελάου 41 & Ξενοφώντος στη Βουλιαγμένη.
18. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για υπόθεση του
Δήμου κατ΄ άρθρο 281 παρ. 3 του ν.3463/2006.
19. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “Απολλώνιες Ακτές Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Χερσαίου και
θαλάσσιου χώρου”.
20. Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους με αρ. νηολογίου “ΛΠ 7420 ΣΤ” των Ευαγγελίας Βούρου
του Ιωάννη και Διονυσίου Μιχαλοπούλου του Μιχαήλ στο Μόλο
Αλιέων Βάρκιζας το 2019.
21. Έγκριση για την κοπή δυο δένδρων επί του υπό κατασκευή
πεζοδρομίου της οδού Μικρής Βάρης 19 στην περιοχή ¨Μηλαδέζα” της Δ.Κ. Βάρης.
22. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκου) σε πεζοδρόμιο
επί της οδού Καστελορίζου 8, στην Δ.Ε Βούλας.
23. Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων (νερατζιές) σε πεζοδρόμιο
επί της οδού Πανός 28, στη Δ.Ε Βουλιαγμένης.
24. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της
οδού Εφέσου έναντι του αριθμού 3, στη ΔΕ Βούλας.
25. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (λέυλαντ) σε πεζοδρόμιο
επί της οδού Σπετσών 23, στη ΔΕ Βούλας.
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Αρχίζουν οι Εκπτώσεις
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως
Ελλάδος αναφορικά με το θέμα των θερινών εκπτώσεων ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι αυτές
θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
Επίσης, στις 19 Ιουλίου ημέρα Κυριακή τα καταστήματα θα
είναι ανοικτά σε όλη τη χώρα από 11πμ έως 8μμ.
Κατά τη διάρκεια τόσο των εκπτώσεων όσο και του
ανοίγματος των καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα εκθέσουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων τους σε εξαιρετικά
ελκυστικές και συμφέρουσες τιμές.

Διευθέτηση ρέματος
«Βρυσάκι»
Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη η συμπληρωματική σύμβαση έργου κατασκευής
δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτησης ρέματος
«Βρυσάκι» για την αντιπλημμυρική προστασία της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού
περίπου 7 εκατ. ευρώ.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
20proc006982009 2020-07-07
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΙΑΝΙΑ: 07/07/2020
Αριθμ.Πρωτ.: 8825
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016
1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Παιανίας
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καραολή &
Δημητρίου 38Α, TK 9002, Παιανία –
Αττικής, Ελλάδα, Κωδικός NUTS:
EL305 Ανατολική Αττική
Ηλ. ταχυδρ.: Paiania_mayor@paiania.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο:
http://www.paiania.gov.gr/
Tηλέφωνο: 213 2030700
Φαξ: 210 6646188
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών
Πληροφορίες: Κλωνή Ουρανία
E-mail: r.kloni@0155.syzefxis.gov.gr
Τηλ. :213 2030705, 213 2030720
Φαξ: 210 6646188
2. Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”
της πύλης w ww.promitheus.gov.gr,
(αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 91140) καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.paiania.gov.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία,
όπως προαναφέρεται.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής &
Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης
και δεν ανατίθεται από κεντρική
αρχή αγορών
5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV:
45233220-7 «Επιφανειακές Εργασίες οδοστρώματος οδών»
6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
7. Τόπος Εκτέλεσης: Δημοτική Κοι-

νότητα Παιανίας Δήμου Παιανίας.
8. Τίτλος έργου: «Αποκατάσταση
εκτεταμένων φθορών σε δημοτικούς
δρόμους του Δήμου Παιανίας».
Σύντομη Περιγραφή: Με το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης
ασφαλτοστρωμένων δρόμων με
φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας καθώς και αποκαταστάσεις τοπικών φθορών με εκσκαφή,
βάση, υπόβαση, επάλειψη και
στρώση ασφάλτου, όπου απαιτείται,
με σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχημάτων.
Οι εργασίες αφορούν τις παρακάτω
οδούς (στο σύνολό τους ή τμήματα
αυτών): ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΒΑΣ.
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ,
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ, ΓΕΡΓ. ΧΟΥΝΤΑ,
ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΗ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ,
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΣΤΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ,
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β', ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, ΧΟΥΝΤΑ Ι.
ΔΗΜ., ΣΠ., ΑΝΔΡΙΚΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ.
9. Εκτιμώμενη συνολική αξία:
766.129,03 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ
10. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές
11. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία
εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6)
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται
στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που
είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
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Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 6.980.000
ευρώ και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το ολοκληρώσει σε διάστημα 10 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Να σημειωθεί ότι το έργο έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014
-2020».

Δημοτική Επιτροπή ελέγχου νομιμότητας
καταστημάτων στον Δήμο Μαραθώνος
Τριμελή Επιτροπή ή Συνεργείο Ελέγχου όπως ονομάζεται
στην ορολογία των Κανονισμών των Δήμων, συγκρότησε ο
Δήμος Μαραθώνος με εντολή του Δήμαρχου κ. Στέργιου
Τσίρκα, προκειμένου για την τήρηση των διατάξεων της Νομοθεσίας στη λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).
Στις ευθύνες και αρμοδιότητες του εν λόγω Συνεργείου
είναι ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων και μέτρων
προστασίας από τον κορωνοϊό (αποστάσεις στα τραπέζια,
αποφυγή συνωστισμού, χρήση μάσκας κ.λπ.) και ειδικά στην
παραλιακή ζώνη της Νέας Μάκρης, η οποία πεζοδρομήθηκε
για την ανάγκη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στους εξωτερικούς χώρους.
Στους ελέγχους συμπεριλαμβάνεται επίσης, η μέτρηση των
ορίων ηχοστάθμης από τη χρήση μουσικής (να βρίσκεται
εντός των επιτρεπόμενων ορίων) και η γενικότερη νόμιμη
και συνετή λειτουργία των ΚΥΕ ώστε να λαμβάνονται τα
απαιτούμενα μέτρα για την προάσπιση της υγείας πελατών

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
- Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (πχ. κοινοπραξία).
- Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με
το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το
άρθρο 22 της διακήρυξης.
Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την
καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας,
οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.,
στην 2η τάξη και άνω, στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που
περιγράφονται στο Παράρτημα XI
του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016.
- Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται
η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων
τριακοσίων είκοσι ευρώ (15.320 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
13. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή
κάτω των ορίων
14. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε

τμήματα.
15. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το
σύστημα υποβολής των προσφορών
είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95
παρ.2α του Ν.4412/2016.
16. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:
28/07/2020, ημέρα Τρίτη
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.
17. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
(αριθμός έργου 91140). Εντός τριών
3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται
υποχρεωτικά από τον οικονομικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική
επιστολή συμμετοχής.
18. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά
τη διάταξη του άρθρου 97 του
Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6)
μηνών, από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
19. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/08/2020 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00π.μ.
20. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται
να παρίστανται στην αποσφράγιση:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
21. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α' 188).
22. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
23. Χρηματοδότηση: Το έργο χρη-

και υπαλλήλων, αλλά και για την αρμονική συνύπαρξη με
τους περιοίκους.
Το Συνεργείο Ελέγχου αποτελείται από τους παρακάτω
υπαλλήλους του Δήμου Μαραθώνος: α) Πέτρο Μπερτόλη,
μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, Προϊστάμενο Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Μαραθώνος, β)
Αθανάσιο Φούντα, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊστάμενο Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος, γ)
Κωνσταντίνα-Παναγιώτα Κόπιτσα, μόνιμη υπάλληλο κλάδου
ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Μαραθώνος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μαρκόπουλο
7-7-2020
Αρ. Πρωτ.
10021
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
39990,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας : Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό,
με
ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη
προσφορά για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 39990,00€ πλέον ΦΠΑ 24%,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5/2020 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Ν.4412/2016 καθώς και τις λοιπές ερ-

ματοδοτείται από το Υπουργείο
Υποδομών (απόφαση ΔΟΥ/3694/5-72019) με εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου
Παιανίας για το έτος 2020, ποσού
300.000,00 € εις βάρος του Κ.Α. 647333.001.
24. Διαδικασίες Προσφυγής: Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός
προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης
κατά της διακήρυξης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι 5 ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος,
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα
με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
Το παράβολο επιστρέφεται με
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
25. Άλλες πληροφορίες
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε
με την υπ' αριθμό 18/2020
(ΑΔΑ:9ΠΓΑΩΞ9-Ι38) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παιανίας και η έγκριση των όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμό
104/30-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΔ8ΤΩΞ9Ψ7Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παιανίας. Έχει
εκδοθεί η υπ’ αρ. 6224/27-05-2020
(ΑΔΑ: 6Ο7ΗΩΞ9-Ξ06) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης του Έργου.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί επίσης από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Παιανίας.
Ο Δήμαρχος
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

μηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020,
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:30πμ –
09:00πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι
του Εσωτερικού που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα ζητούμενα
είδη της υπ αριθμ 5/2020 μελέτης προμήθειας. Εγγυητική συμμετοχής δεν
απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
το τεύχος της μελέτης και των όρων
της διακήρυξης από το κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο είτε από το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 09:00πμ – 14:00μμ στο
τηλ 22990-20000.
Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ.
13/2020 διατάξεως της Ειρηνοδίκη Κρωπίας (Διαδικασία
Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις των άρθρων 130 του καταστατικού του
αθλητικού σωματείου με την
επωνυμία
«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στην
Δημοτική Ενότητα Γλυκών
Νερών του Δήμου Παιανίας,
στην οδό Καραϊσκάκη αριθμ.
40, με ΑΦΜ 090192930, και εκπροσωπείται νομίμως, και επικυρώθηκε το από 16-12-2019
νέο καταστατικό του αποτελούμενο πλέον από (είκοσι
επτά) 27 άρθρα.
Αθήνα, 06/07/2020
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
Κατσίκα Αικατερίνη

Η ΕΒΔΟΜΗ
συμπεριλαμβάνεται
στο ηλεκτρονικό
μητρώο
περιφερειακού και
τοπικού τύπου του
άρθρου 2 του
ν. 3548/2007 (Α’68)
για δημοσιεύσεις του
Δημοσίου.
ΑΔΑ:
Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ
αρ. απόφασης
Α.Π.Ε./310/11/12/2019
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στα πεταχτά
Επιστρεπτέα
προκαταβολή φόρου
Ανοίγει η πλατφόρμα στο ΜyBusinessSupport προκειμένου πάνω από 100.000 δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής 2 να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν τα
χρήματα που δικαιούνται. Όπως προβλέπει η κοινή
υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο
έως τις 15 Ιουλίου για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
Το ελάχιστο ποσό που μπορούν να εισπράξουν είναι
2.000 ευρώ για επιχειρήσεις οι οποίες δεν απασχολούν
προσωπικό. Έως 4.000 ευρώ όσοι απασχολούν από 1
έως 5 εργαζόμενους. Έως 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις
με 6-20 εργαζόμενους. Έως 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21-50 εργαζόμενους. Έως 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους.

ΕΦΚΑ: χρέη 1 δις ευρώ στο
πρώτο 3μηνο του 2020
Κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ αυξήθηκε το συνολικό
χρέος από τις ασφαλιστικές εισφορές κατά την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2020, σύμφωνα με την
πρώτη τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το 2020. Ειδικότερα το συνολικό χρέος αυξήθηκε κατά 932 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να ανέλθει στα 36,31 δισ.
ευρώ έναντι 35,38 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2019.

ΟΟΣΑ: Αύξηση της μέσης
ανεργίας
To μέσο ποσοστό της ανεργίας στις χώρες του ΟΟΣΑ
προβλέπεται να αυξηθεί τουλάχιστον στο 9,4% στο
τέλος του 2020, το υψηλότερο επίπεδο μετά τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 1930, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD Employment Outlook 2020 - Worker Security and the
COVID-19 Crisis). Για την Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ προβλέπει
ότι η αύξηση της ανεργίας θα είναι φέτος χαμηλότερη
από τον μέσο όρο.Ο ΟΟΣΑ, εκτιμά ότι θα αυξηθεί από
2,1 έως 2,3 μονάδες.

Σε δημόσια διαβούλευση
το νέο φορολογικό
Διατάξεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων και στοχευμένες φορολογικές απαλλαγές περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών, που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Η δημόσια διαβούλευση θα διενεργηθεί
μέσω του www.opengov.gr και θα ολοκληρωθεί την
Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 20.00.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αυτοκίνητο Ι.Χ. μάρκας opel incignia σε άριστη
κατάσταση. Αδεια πρώτης κυκλοφορίας, Ιούνιος 2010 με 80.000 συνολικά.
Τηλ. 2291090570

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών. Τηλ. 6949630593.
ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες
σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις.
Πληροφορίες κ. Γιώργο 6949095440, 6934555559
Eλληνίδα συνταξιούχος, ΖΗΤΑΕΙ κυρία ως εσωτερική, για βοήθεια - δεν υπάρχουν οικιακά ζώα- και
παρέχεται δικό της δωμάτιο.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6945414425, ή
2108952269. Περιοχή Βούλας.
ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.
Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ 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
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

«Άνοια: Φροντίζοντας Εσένα που Φροντίζεις»
Η άνοια είναι μία διαδικασία που
απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και την
εκμάθηση ενός νέου τρόπου αντιμετώπισης των ανθρώπων που φροντίζουμε και αγαπάμε. Οι άνθρωποι
με Άνοια παραμένουν αυτόνομες
προσωπικότητες και με αυτόν τον

φορών των ανθρώπων με άνοια με
εκπτώσεις την προσωπική τους ζωή
και την ψυχική τους υγεία. Αποτέλεσμα είναι η πτώση στην ποιότητα
της παρεχόμενης φροντίδας.
Ο Φροντιστής, όμως, χρειάζεται και
τα κατάλληλα εφόδια για να μπορέ-

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

τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζονται.
Ο Φροντιστής -είτε οικογενειακός
είτε επαγγελματίας- είναι αυτός
που καλείται να διατηρήσει τον άνθρωπο με Άνοια λειτουργικό και
ενεργό.
Η αγάπη, η υπομονή, η αποδοχή και
η ενσυναίσθηση είναι αυτά που
χρειάζονται για μία όμορφη συμβίωση.
Αυτό που παρατηρείται είναι πως οι
Φροντιστές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση της Ανοϊκής
πραγματικότητας και των συμπερι-

σει να ανταπεξέλθει στη νέα κατάσταση.
Στην εκδήλωση «Άνοια: Φροντίζοντας Εσένα που Φροντίζεις» θα προσπαθήσουμε να δούμε με μια νέα
ματιά την Ανοϊκή πραγματικότητα.
Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε
στην αντιμετώπιση των δυσκολιών
που μπορεί να προκύψουν, συζητώντας και δίνοντας παραδείγματα
από τη δική μας εμπειρία στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
«Άκτιος» και πρακτικές λύσεις για
δραστηριότητες που θα κάνουν πιο

εύκολη και πιο δημιουργική την καθημερινότητα τόσο των φροντιστών
όσο και των ανθρώπων που φροντίζουν.
Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» διοργανώνουν στο
Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη) την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, ώρα: 18:00 –
21:00 εκδήλωση με τίτλο: «Άνοια:
Φροντίζοντας εσένα που Φροντίζεις»
Ομιλητές:
Δρ. Κωστής Προύσκας
Ψυχολόγος – Δρ. Γεροντολογίας
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων
«Άκτιος»
Στάθης Τρυφωνόπουλος, MSc
Ψυχολόγος, Υποδιευθυντής Μονάδων
Φροντίδας
Ηλικιωμένων
«Άκτιος»
Απαραίτητη για την συμμετοχή η
ηλεκτρονική εγγραφή με το ονοματεπώνυμο και το email σας στη ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
https://bit.ly/2YQnv4s
Η εκδήλωση είναι ΔΩΡΕΑΝ
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...για την υγειά μας
Καλοκαιρινές συμβουλές για φακούς επαφής
Το να είμαστε περισσότερο χρόνο έξω
από σπίτι μας κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες μπορεί μερικές φορές να είναι
δύσκολο για τους χρήστες φακών επαφής. Η αυξημένη θερμοκρασία, η συχνότερη χρήση κλιματιστικών, έκθεση
στον ήλιο, ο αέρας και η άμμος είναι
συνήθως οι βασικές αιτίες που τα μάτια
στο τέλος της ημέρας είναι κόκκινα,
ερεθισμένα και κουρασμένα. Ο λόγος
είναι ότι τα δάκρυά εξατμίζονται γρηγορότερα και κατά συνέπεια τα μάτια δεν
λιπαίνονται επαρκώς. Για να αντιμετωπίσουμε τη δυσάρεστη και ενοχλητική
ξηροφθαλμία αρκούν απλά ορισμένες
απλές και εύκολες συμβουλές:

επαφής τους είναι ότι τα γυαλιά ηλίου
παρέχουν προστασία από τον αέρα. Οι
φακοί επαφής χρειάζονται επαρκή λίπανση για να λειτουργήσουν σωστά και
τα γυαλιά ηλίου παρέχουν προστασία
τις ημέρες που έχει αέρα, που είναι μία
από τις βασικές αιτίες της ξηροφθαλμίας.

Χρήση γυαλιών ηλίου
Το να φοράμε γυαλιά ηλίου το καλοκαίρι ακούγεται προφανές. Ωστόσο, θα
εκπλαγείτε πόσα άτομα κυκλοφορούν,
ακόμη και το καλοκαίρι, χωρίς καθόλου
γυαλιά ηλίου. Εκτός από το ότι τα μάτια
αισθάνονται χαλαρά και άνετα, τα γυαλιά ηλίου προστατεύουν τα μάτια από
τις επιβλαβείς υπεριώδεις ακτίνες.
Για τους χρήστες φακών επαφής, ένας
όχι τόσο προφανής λόγος να φορούν
γυαλιά ηλίου ενώ φορούν τους φακούς

Μερικές φορές όταν οι άνθρωποι ρωτούνται εάν φοράνε γυαλιά περιστασιακά αντί των φακών επαφής τους, το
θεωρούν σχεδόν προσβολή. Ωστόσο,
εάν φοράτε φακούς επαφής κάθε μέρα,
είναι ωραίο να κάνετε στα μάτια σας
ένα διάλειμμα μία ημέρα την εβδομάδα,
αφού οι φακοί επαφής με την πάροδο
του χρόνου μπορεί να αλλάξουν τον
τρόπο λειτουργίας των κυττάρων των
ματιών σας.

Μην κοιμάστε με φακούς επαφής

σπιτιού το καλοκαίρι, μην κάνετε το
λάθος να κοιμηθείτε φορώντας τους
φακούς επαφής σας. Ο ύπνος με τους
φακούς επαφής αυξάνει τον κίνδυνο
εμφάνισης λοίμωξης, μερικές φορές δε
σοβαρής λοίμωξης.
Μην κολυμπάτε με φακούς επαφής
Είναι καλύτερο να αποφεύγετε τις
πολύ χλωριωμένες πισίνες και το να κολυμπάτε κάτω από το νερό καθώς μπορεί να παρουσιαστεί το βακτήριο
acanthamoeba, που είναι γνωστό ότι
προκαλεί επιπλοκές στην όραση.
Δημήτριος Ξενόπουλος
Χειρούργος Οφθαλμίατρος

Μετά από μια ολόκληρη μέρα εκτός

Χρήση Τεχνητών Δακρύων
(Οφθαλμικές Σταγόνες)
Φροντίστε να ενσταλάξετε τεχνητά δάκρυα οφθαλμικές σταγόνες) μιας χρήσης,
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Περιέχουν
Υαλουρονικό Νάτριο, το οποίο θεωρείται
ως το καλύτερο ενυδατικό και Χαμομήλι
το οποίο με τις ευεργετικές ιδιότητές του
δρα ως καταπραϋντικό. Οι χρήστες
φακών επαφής καλό είναι να ενσταλάζουν τα τεχνητά δάκρυα, πάνω από τους
φακούς τους.
Η ενστάλαξη των τεχνητών δακρύων
θα κρατήσουν τους φακούς σας ενυδατωμένους, θα κρατήσουν τα μάτια σας
άνετα, θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε καθαρή όραση

Xρήση γυαλιών οράσεως
περιστασιακά

Χρήση φακών επαφής με ενσωματωμένη προστασία UV
Ορισμένοι φακοί επαφής έχουν ενσωματωμένη επίστρωση που αποκλείει την
υπεριώδη ακτινοβολία. Δεν υποκαθιστούν μεν ένα καλό ζευγάρι γυαλιά
ηλίου υψηλής ποιότητας, αλλά σίγουρα
μειώνουν τις ακτίνες UV.

Χρήση φακών επαφής μιας
χρήσης
Με την έκθεση στον ήλιο και τον άνεμο,
οι φακοί επαφής έχουν περισσότερες
πιθανότητες να προκαλέσουν ερεθισμό
και ερυθρότητα αντί να παρέχουν καθαρή, άνετη όραση. Εάν αισθάνεστε μια
αμμώδη, χαλικώδη αίσθηση περισσότερες από δύο φορές την ημέρα, ρωτήστε
το γιατρό σας εάν μπορείτε να δοκιμάσετε καθημερινά φακούς επαφής μίας
χρήσης.
Για καλύτερα αποτελέσματα, συνδυάστε τεχνητά δάκρυα newsept eyes μιας
χρήσης, με υγρά φακών επαφής
newsept total με εκχύλισμα χαμομηλιού.

Προβλήματα υγειονομικών
δομών στην Αττική
Τα προβλήματα που απασχολούν τους ιατρούς που υπηρετούν σε υγειονομικές
δομές σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες
της Αττικής και στα νησιά, βρέθηκαν στο
επίκεντρο της συνάντησης που είχε μαζί
τους την προηγούμενη εβδομάδα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ως μεγαλύτερα προβλήματα αναδείχθηκαν η έλλειψη προσωπικού και
οι χαμηλές αμοιβές.
Στο πλαίσιο αυτό τους
επισήμανε ότι θα συνεργαστεί στενά μαζί
τους για να βρουν από
κοινού λύσεις στα ζητήματα που τους απασχολούν.
Αναφερόμενος στους
συμβασιούχους ορισμένου χρόνου που έχουν προσληφθεί για την
αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που
έχουν προκύψει λόγω πανδημίας ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι είναι ανάγκη να
δοθεί παράταση στη θητεία τους. Σχετικά
με τις ελλείψεις προσωπικού ανέφερε ότι η
Περιφέρεια Αττικής έχει ζητήσει από τον
Υπουργό Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκο την

έγκριση 300 προσλήψεων μόνιμου προσωπικού προκειμένου να καλυφθεί ένα μέρος
των κενών που υπάρχουν.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης
και στην υλοποίηση των προγραμμάτων
προσυμπτωματικού ελέγχου και πρόληψης
υγείας στα Κέντρα Υγείας των Δήμων. Στη
συνέχεια τους ενημέρωσε ότι στόχος του
είναι μέσω ΕΣΠΑ να επιδοτηθούν προγράμματα
πρόληψης
υγείας.
Ολοκληρώνοντας τη
συνάντηση ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης
τόνισε: «Αυτή είναι η
αρχή ενός κύκλου συναντήσεων που θα κάνουμε
σε
τακτά
χρονικά διαστήματα.
Θα
συνεργαστούμε
στενά για να υλοποιήσουμε ορθές πρακτικές και να διορθώσουμε παθογένειες. Βούλησή μου είναι να διεκδικήσουμε από την
κεντρική κυβέρνηση αυτά που απαιτούνται
για να γίνει πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό το έργο σας».
, με έμφαση στην ενδυνάμωση του προσωπικού, ένα θέμα που το έχω θέσει μετ' επι-
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ΠΟΛΟ
Τίτλος και ρεκόρ για τον Ολυμπιακό
στις γυναίκες
Συνεχίζεται η κυριαρχία του Ολυμπιακού στο γυναικείο
πόλο, με τις «ερυθρόλευκες» να νικούν τη Βουλιαγμένη
και στον δεύτερο τελικό της Α1, με 11-9 στο Κολυμβητήριο
του Λαιμού, να κάνουν το 2-0 στη σειρά και να κατακτούν
τον τίτλο για 7η συνεχόμενη χρονιά. Παράλληλα ο Ολυμπιακός έπιασε τη Βουλιαγμένη στην κορυφή της λίστας
των κατακτήσεων με 11.
Σε αντίθεση με τον πρώτο τελικό, στον Πειραιά, όπου ο
Ολυμπιακός είχε κυριαρχήσει, ο δεύτερος εξελίχθηκε σε
ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες και μόνο προς τα τέλη
της 3ης περιόδου κατάφερε ο Ολυμπιακός, μετά από ένα
ξέσπασμα, να αποκτήσει προβάδισμα νίκης (9-5). Στην τελευταία περίοδο η Βουλιαγμένη έκανε την ύστατη προσπάθεια να μείνει ζωντανή στη μάχη του τίτλου και μείωσε σε
9-7, οι φιλοξενούμενες όμως άντεξαν στην πίεση και διαφύλαξαν το προβάδισμα μέχρι τέλους.
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 3-5, 5-9, 9-11
Βουλιαγμένη: Κοτσιώνη, Πρωτοπαπά 1, Ρακιντζή 1, Ελληνιάδη 1, Γιαννοπούλου 2, Ξενάκη 2, Νίνου, Πάτρα 1, Κότσια, Διαμαντοπούλου, Κοντονή 1, Καλαϊτζή, Λάβι,
Μουστακαρία, Καϊάφα.
Ολυμπιακός: Διαμαντοπούλου, Πλευρίτου Ε. 1, Μπενέκου
1, Ελευθεριάδου 3, Κρίστμας 1, Αβραμίδου, Ασημάκη 1,
Πλευρίτου Μ. 1, Δούλη, Πλευρίτου Β., Τσουκαλά 2, Μυριοκεφαλιτάκη, Σταματοπούλου, Κανετίδου 1, Σιούτη.
Νίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ

Φάνος Κατελάρης

Αρνήθηκε να αγωνιστεί μπροστά σε ρατσιστές
οπαδούς της ομάδας του
Το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Ουγγαρίας είναι άγνωστο στους περισσότερους, επομένως ο αγώνας ανάμεσα
στην Φέχερβαρ και την Ζαλαεγκερζέγκι είναι λογικό ότι θα
περνούσε απαρατήρητος. Ίσως να παρέμενε στην λήθη αν
δεν αγωνιζόταν για την Ζαλαεγκερζέγκι ο Κύπριος ποδοσφαιριστής Φάνος Κατελάρης, που έπαιζε ως δανεικός
στην ουγγρική ομάδα από τον Ιανουάριο και μέχρι το τέλος
της σεζόν, από την Ομόνοια Λευκωσίας.
Όταν μερίδα οπαδών της Ζαλαεγκερζέγκι άρχισε να αναπαράγει ρατσιστικούς ήχους αποδοκιμάζοντας κάποιον
μαύρο ποδοσφαιριστή της Φέχερβαρ, ο Κατελάρης που
έκανε προθέρμανση, διέκοψε το ζέσταμα και αρνήθηκε να
αγωνιστεί αποχωρώντας από το γήπεδο.
Ο 23χρονος Κύπριος με ρίζες και από το Κονγκό, που είναι
και διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες της Κύπρου δημοσίευσε έπειτα στο λογαριασμό του στα socialmedia την
ακόλουθη ανακοίνωση: «Πρώτα από όλα, είμαι άνθρωπος
και είμαι περήφανος που είμαι μαύρος. Σήμερα κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού, συνέβη κάτι δραματικό στην προθέρμανση. Οπαδοί της ομάδας μου έβγαζαν ρατσιστικές
κραυγές και φώναζαν πίθηκο έναν ποδοσφαιριστή, λόγω

του χρώματος του δέρματός του. Συνέβη τρεις φορές. Τότε
εγώ, αποφάσισα να σταματήσω την προθέρμανσή μου και
έφυγα από το γήπεδο.
Δεν ήθελα να αγωνιστώ καθόλου. Τρεις
εβδομάδες πριν, όλοι
παλεύαμε για τα δικαιώματά μας και σοκάραμε
όλο
τον
πλανήτη, μετά την δολοφονία ενός νεαρού
μαύρου αγοριού από έναν αστυνομικό. Ξέρω πως αυτά τα
πράγματα δεν μπορώ να τα σταματήσω, αλλά συμβαίνουν
και στο μέλλον θα παλέψω για τα δικαιώματά και τα πιστεύω μου, μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω. Δεν υπάρχει
χώρος για ρατσισμό, εκτός ή εντός αγωνιστικών χώρων».
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ) με ανακοίνωσή του εξέφρασε την συμπαράσταση του προς τον
Φάνο Κατελάρη για την ενέργειά του, ενώ βρίσκεται σε
επαφή με τον ποδοσφαιριστή από την πρώτη στιγμή και
στέκεται δίπλα του για οτιδήποτε χρειαστεί.
Nίκος Γεωργόπουλος

Επιτυχίες του Γ.Σ. Γλυφάδας - Στίβος
στο 1ο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων\Κορασίδων
Ο Γ.Σ. Γλυφάδας – Στίβος, συνεχίζοντας τις καλές
επιδόσεις των αθλητών του, στο 1ο Στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων/Κορασίδων της ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ Πειραιά και Νοτιοδυτικής Αττικής στον Αγ.
Κοσμά, την 5 Ιουλίου 2020, επέστρεψε με πολλά μετάλλια.
Έξι (6) χρυσά, τρία (3) αργυρά και δύο (2) χάλκινα
1η η Καρνασιώτη Ευαγγ. στα 1500μ. και 3η στα
3.000μ.
1η η Ομάδα των Παίδων στην σκυτ. 4χ 400μ.
1η η Συκόκη Αναστασία στα 200μ.
1η η Ματσέλα Αποστολία στο Ακόντιο

στα 800μ. και ο Διονυσόπουλος Βάϊος στα
400μ.εμπ.. Στην τρίτη θέση η Ευαγγελία Καρνασιώτη
στα 3.000μ. και ο Εξαρχάκος Αργύρης στα 400μ..

1ος ο Πολίτης Στεργ. Στα 3000μ. και 2ος στα 1500μ.
1ος ο Μαρκάκης Γεώργιος στα 400μ.
2ος ο Δεσπούδης Χρήστος στα 8οομ.
2ος ο Διονυσόπουλος Βάϊος στα 400μ.εμπ.
3ος ο Εξαρχάκος Αργύριος στα 400μ.
Εξαιρετική παρουσία για την ομάδα των Παίδων Κορασίδων στο δεύτερο διασυλλογικό πρωτάθλημα
της χρονιάς (Αγώνες με πρωτόκολλα Κορονοϊού) με
αθλητές/τριες, ηλικίας 14 - 15 & 16 ετών.
Πρώτες θέσεις για την Ευαγγελία Καρνασιώτη στα
1500μ.,την σκυτ.4χ400 Παίδων με τους (Στεργιόπουλο-Θέμελη-Διονυσόπουλο-Μαρκάκη), την Συκόκη Αναστασία στα 200μ.,την Ματσέλα Αναστασία
στο Ακόντιο, τον Πολίτη Στέργιο στα 3000μ. και τον
Μαρκάκη Γεώργιο στα 400μ.. Στην δεύτερη θέση ο
Πολίτης Στέργιος στα 1500μ., ο Δεσπούδης χρήστος

Στη γενική βαθμολογία ο Γυμναστικός Σύλλογος
Γλυφάδας κατέλαβε την Πρώτη θέση με 187 βαθμούς.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΜΠΑΣΚΕΤ
Συμφωνία με Νέντοβιτς ο ΠΑΟ
Σε συμφωνία με τον Σέρβο γκαρντ Νεμάνια Νέντοβιτς ήρθε
ο Παναθηναϊκός, ενισχύοντας το ρόστερ του ενόψει της επόμενης σεζόν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο πλευρές τα βρήκαν και στις τελευταίες λεπτομέρειες που
απέμεναν για την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Ο 29χρονος
Νέντοβιτς, που προορίζεται για αντικαταστάτης του Νίκου
Παππά στην «πράσινη» περιφέρεια, την τελευταία διετία
αγωνίστηκε στην Αρμάνι Μιλάνο, ενώ έχει περάσει ακόμα
από Ερυθρό Αστέρα, Μάλαγα, Λιέτουβος Ρίτας και Βαλένθια.
Επιπλέον, στον Παναθηναϊκό όπως όλα δείχνουν επιστρέφει ο Λευτέρης Μποχωρίδης, καθώς απομένουν οι λεπτομέρειες προκειμένου ο 26χρονος γκαρντ να ξαναφορέσει
τα πράσινα, μετά την τριετία 2014 - 2017.
Αρης: Στα χέρια του Ερασιτέχνη αναμένεται να περάσουν
πλέον οι μετοχές της ΚΑΕ Αρης, μετά τη συμφωνία που
υπήρξε μεταξύ της πλευράς του ΑΣ Αρη και του μεγαλομετόχου Δ. Γουλιέλμου. Ο τελευταίος ουσιαστικά απείχε από
τις υποθέσεις της ΚΑΕ από τον περασμένο Δεκέμβρη, με
αποτέλεσμα τον ορισμό διοίκησης πρωτοδικείου. Το προηγούμενο διάστημα ο ΑΣ Αρης βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των
μετοχών σε 18 φυσικά πρόσωπα, οι οποίες κατέληξαν σε
συμφωνία.
ΕΣΑΚΕ: Στη σύσταση Υγειονομικής Επιτροπής, προκειμένου να καταρτιστεί το ιατρικό πρωτόκολλο για τη σεζόν
2020 - 2021 της Basket League, προχώρησε ο ΕΣΑΚΕ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οπως διευκρινίζεται σε αυτή,
«οι επικεφαλής ιατροί θα συντονίσουν την πρώτη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου και
ώρα 17.00 στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ, με τη συμμετοχή των
ιατρών των ΚΑΕ, για το θέμα της κατάρτισης του ιατρικού
πρωτοκόλλου».

Διασυλλογικά Πρωταθλήματα Στιβου
Γεμίζουν τα Ελληνόπουλα κατω των 16 χρονων τα στάδια
της χώρας για τα διασυλλογικά πρωταθλήματα στιβου, που
γίνονται αυτο το Σαββατοκύριακο.
Απο αυτα τα ονόματα των αθλητων θα εκπροσωπείται η
χώρα μας στις μεγάλες διεθνεις διοργανωσεις μετα το
2024.
Κοντά τους οι γονείς τους- ο μεγαλος χορηγος του ελληνικού αθλητισμου- καθώς και τα σωματεία τους με τους προπονητες που τους ετοιμάζουν για να πλαισιώσουν τις
εθνικες ομάδες.
Καλή επιτυχια σε ολους

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ
Ριζούπολη
η έδρα του τελικού στις 26/7
Στο γήπεδο της Ριζούπολης στις 26 Ιούλη (ώρα έναρξης
21.00) θα διεξαχθεί ο φετινός τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, όπως επισημοποίησε
η αρμόδια Επιτροπή της ΕΠΟ μετά από χτεσινή συνεδρίασή
της. Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία από την Εκτελεστική Επιτροπή και τις εμπλεκόμενες ομάδες, με τον
Ολυμπιακό πάντως να διαφωνεί με την επιλογή της έδρας.
Οι «ερυθρόλευκοι» επικαλέστηκαν λόγους ακαταλληλότη-

τας της έδρας, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις τους για το
κατά πόσο είναι έτοιμο το γήπεδο να χρησιμοποιηθεί για
έναν τέτοιου είδους αγώνα. Επισήμαναν παράλληλα ότι η
Ριζούπολη, την οποία χρησιμοποιεί ως έδρα ο Απόλλων
Σμύρνης για τη Super League 2, έχει να χρησιμοποιηθεί από
ομάδα πρώτης κατηγορίας από τον περασμένο Οκτώβρη.
Πληροφορίες μάλιστα ήθελαν την πλευρά του Ολυμπιακού
να κινείται νομικά ενάντια σε όσους ψήφισαν θετικά υπέρ
της Ριζούπολης, ιδιαίτερα σε περίπτωση που υπάρξει τραυματισμός παίκτη.
Σημειωτέον, η Ριζούπολη ήταν η δεύτερη επιλογή που πρότεινε η ΑΕΚ, ενώ από πλευράς Ολυμπιακού προτάθηκαν το
«Γεώργιος Καραϊσκάκης» (Πειραιάς), το «Κλεάνθης Βικελίδης» (Θεσσαλονίκη) και το Παγκρήτιο (Ηράκλειο).

Στα ερυθρόλευκα και ο Χάρισον
Σε μία ακόμα μεταγραφή, την τέταρτη από τις αρχές του
μήνα, προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανακοινώνοντας την
απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ Ααρον Χάρισον. Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον 25χρονο παίκτη για
συνεργασία χρονικής διάρκειας δύο ετών. Ο ύψος 1,98 μ.
Χάρισον την περασμένη διετία αγωνίστηκε στη Γαλατασαράι, έχοντας πολύ καλή παρουσία στο Eurocup, όπου συμμετείχε η τουρκική ομάδα. Θυμίζουμε ότι της μεταγραφής
Χάρισον είχαν προηγηθεί για τον Ολυμπιακό από 1η Ιούλη
οι προσθήκες των Χασάν Μάρτιν, Λιβιό Ζαν Σαρλ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Διαγόρας Δρυοπιδέων: Παρά τις πληροφορίες περί του αντιθέτου, τελικά ο Διαγόρας Δρυοπιδέων προχώρησε σε δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Basket League, ως
η δεύτερη ομάδα που δικαιούνταν τη θέση από το πρωτάθλημα της Α2, το οποίο ανεστάλη οριστικά από την ΕΟΚ.
Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα η συμμετοχή του
Διαγόρα στη μεγάλη κατηγορία ήταν αβέβαιη, λόγω σημαντικών δυσκολιών που επικαλούνταν οι άνθρωποι της ομάδας. Την άνοδο έχει εξασφαλίσει επίσης ο ΓΣ Χαρίλαος
Τρικούπης, πρωτοπόρος της Α2 όταν διακόπηκε το πρωτάθλημα.

VOLLEYLEAGUE
Η φετινή πρωτοτυπία, το θολό μέλλον
και η πραγματικότητα
Η απόφαση της ΕΣΑΠ για επανέναρξη της Volleyleague ανδρών, τρεις μήνες μετά τη διακοπή λόγω κορονοϊού, με τη
διεξαγωγή των πλέι οφ για τις θέσεις 1 έως 4, έδωσε στο
ελληνικό πρωτάθλημα μια παγκόσμια πρωτιά: Εγινε το μοναδικό πρωτάθλημα βόλεϊ όπου η ολοκλήρωση της φετινής
σεζόν και η ανάδειξη πρωταθλητή θα συμβούν εντός αγωνιστικού χώρου.
Την εβδομάδα που πέρασε, η αυλαία της αγωνιστικής δράσης άνοιξε στο διαμορφωμένο για αγώνες βόλεϊ κλειστό
του ΟΑΚΑ, με άδειες εξέδρες. Εκεί οι τέσσερις πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος τη στιγμή που διακόπηκε - Ολυμπιακός (1ος), ΠΑΟΚ (2ος), Παναθηναϊκός (3ος) και Φοίνικας
Σύρου - ξεκίνησαν τη διαδικασία των ημιτελικών (διασταυρωμένες ως 1-4, 2-3) με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό,
η οποία κρίνεται στις δύο νίκες.
Ολοι οι ημιτελικοί διεξάγονται στο ΟΑΚΑ, ενώ η σειρά των
τελικών (επίσης στις δύο νίκες) θα γίνει στις έδρες των φιναλίστ, χωρίς την παρουσία θεατών. Με απόφαση της ΕΣΑΠ οι
υποχρεώσεις όλων των υπόλοιπων ομάδων ματαιώθηκαν, ενώ
καμία ομάδα δεν υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία.
Από τα πλάνα αναβάθμισης στις αποχωρήσεις...
Ενώ όμως για την ΕΣΑΠ το «στοίχημα», έστω κι έτσι, κερ-

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

δίζεται σε αγωνιστικό επίπεδο, εξωαγωνιστικά τα πράγματα
ενόψει της επόμενης σεζόν δεν μοιάζουν και πολύ ρόδινα...
Την ώρα που στο κλειστό του ΟΑΚΑ άρχιζε η τελική φάση
του πρωταθλήματος, μια νέα ανακοίνωση αποχώρησης θόλωνε ακόμα περισσότερο το τοπίο της νέας σεζόν. Αυτή
ήρθε από τον ιστορικό Εθνικό Αλεξανδρούπολης, ενώ λίγες
μέρες πριν είχε προηγηθεί η αποχώρηση της Ελπίδας Αμπελοκήπων - και αυτές δεν αποκλείεται να μην είναι οι μοναδικές το επόμενο διάστημα.
Στο φετινό πρωτάθλημα άλλωστε το πράγμα είχε «στραβώσει» πολύ πριν από το ξέσπασμα της επιδημίας, ήδη όταν
ξεκινούσε η σεζόν τον περασμένο Οκτώβρη. Οι αποχωρήσεις του Ηρακλή Χαλκίδας και της ΑΕΚ πριν από την
έναρξη, το ρευστό σκηνικό μέχρι την τελευταία στιγμή για
τη συμμετοχή ή μη του Ηρακλή, ο οποίος τελικά συμμετείχε
αλλά με αρκετά προβλήματα, και ανάλογες περιπέτειες που
αντιμετώπισαν άλλες ομάδες, π.χ. ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, συνέθεσαν την εικόνα της σεζόν.
Τόσο στις τότε περιπτώσεις όσο και στα δύο τελευταία παραδείγματα, τα οικονομικά προβλήματα των ΤΑΑ αποτέλεσαν τον κύριο λόγο που τα ώθησαν στην αποχώρηση - στις
δε περιπτώσεις της ΑΕΚ και της Ελπίδας Αμπελοκήπων είχε
συνοδευτεί και με βολές κατά της Λίγκας και συνολικά των
καταστάσεων που επικρατούν στο πρωτάθλημα. Παρά τη
διαφήμιση και τα μεγαλεπήβολα πλάνα των υπεύθυνων του
πρωταθλήματος για αναβάθμιση, η πραγματικότητα αναδεικνύεται πολύ διαφορετική, καθώς με δυο - τρεις εξαιρέσεις
τα προβλήματα αποτελούν καθημερινότητα για το σύνολο
των ομάδων.

...και οι συνέπειες στους παίκτες
Τα προβλήματα αυτά των ΤΑΑ και συνολικά του ελληνικού
πρωταθλήματος βόλεϊ δεν έρχονται χωρίς συνέπειες, με τελικούς αποδέκτες αυτών τους παίκτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι εξαρχής ο Σύνδεσμος των παικτών (ΠΑΣΑΠ)
κλήθηκε να παρέμβει και να καταγγείλει ουκ ολίγες φορές
τα «παιχνίδια» που γίνονταν σε βάρος των παικτών και
είχαν να κάνουν με την καταβολή των δεδουλευμένων, την
ασφάλιση και σε πολλές περιπτώσεις την αγωνία ακόμα και
για την ίδια την επιβίωσή τους.
Ενδεικτικό ήταν το πρόσφατο παράδειγμα με την πρόταση
της Λίγκας για μειώσεις μισθών, με άλλοθι τη διακοπή λόγω
πανδημίας. Συγκεκριμένα, εν μέσω της αναστολής προτάθηκαν από την ΕΣΑΠ μείωση μισθών της τάξης του 60% στις
ομάδες που δεν θα αγωνίζονταν στα πλέι οφ και κατά 20%
στις ομάδες που θα συμμετείχαν σε αυτά.
Δεν υπήρξε επίσης καμία πρόβλεψη για τα χαμηλά συμβόλαια, κάτω των 10 χιλιάδων ευρώ, που αποτελούν και την
πλειοψηφία στη Volleyleague.
Η πρόταση προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των παικτών
και του ΠΑΣΑΠ, ο οποίος απαίτησε από τη Λίγκα σε περίπτωση επανεκκίνησης, ακόμα κι αν διεξάγονταν μόνο τα
πλέι οφ, οι μισθοί να καταβληθούν στο 100% των όσων προβλέπουν τα συμβόλαια, αυτό δε να ισχύσει και για τις 10
ομάδες και όχι μόνο για τις 4 πρώτες. Με αφορμή μάλιστα
την έναρξη των πλέι οφ, σε σχετική ανακοίνωση ο Σύνδεσμος των παικτών αναφέρθηκε ξανά στο θέμα, ζητώντας να
τηρηθούν στο ακέραιο οι συμφωνίες τους με τις ομάδες.
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Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο
Το φαινόμενο των θρησκειών
Δημήτρης Τσαρδάκης

Mια ανθρωπολογική και κοινωνικο-ψυχολογική ανάλυση του
φαινομένου της θρησκείας και της θρησκευτικής πίστης,
στο πλαίσιο πάντα της θεωρίας της εξέλιξης και των πορισμάτων της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 272, Τιμή διάθεσης 10€

Αστρολογία και αποκρυφισμός
Μία κριτική στον ανορθολογισμό
και στον σκοταδισμό
Δημήτρης Τσαρδάκης

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ

Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι
Δεν πρόκειται για μία ακόμη έκδοση του γνωστού έργου. Όλο το έργο σχολιάζει επανειλημμένα και επί
σειρά ετών – από όταν ήταν Στρατηγός, Ύπατος, Αυτοκράτορας ή εξόριστος – ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
Αυτή είναι η σημαντική ιδιαιτερότητα της παρούσας έκδοσης. Ο Ναπολέων είναι κοντά μας – μόλις 200
χρόνια – και κοντά στις πρακτικές και τις αντιλήψεις της σύγχρονης πολιτικής.
Σημείωση: Κυκλοφορεί και σε ειδική, συλλεκτική, περιορισμένη αριθμητικά, δερματόδετη έκδοση.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού

Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση
του καπιταλισμού

Δημήτρης Τσαρδάκης

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης: 20€, συλλεκτική δερματόδετη έκδοση 50€

H διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή
Η Φιλοσοφία ώς επιστατούσα επιστήμη
Δημήτρης Ράπτης

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογενετικών και ψυχολογικών παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην
μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέτειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του καπιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού
συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.

Μια γνωσιολογική μελέτη, που αποσκοπεί να καταστήσει κατανοητό ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη, και μάλιστα η επιστατούσα. Είναι μια υπομονετική διαδρομή σε όλο το πλάτος της
φιλοσοφίας, που εξηγεί πώς οι δύο βασικές συνιστώσες της
ύπαρξης, η ιδεαλιστική και η υλιστική, διαπερνούν με συνέπεια
ολόκληρο το φιλοσοφικό οικοδόμημα και πώς ο διαλεκτικός
συγκερασμός των δύο κύριων φιλοσοφικών σχολών εδραιώνει
ορθότερα τη γνώση και βελτιώνει πρακτικά τη ζωή.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 640, Τιμή διάθεσης 25€

H Eλλάδα δια μέσου των αιώνων

Δε στέλνουν γράμματα στους ουρανούς

Ιστορία
Ηλίας Αλβανίδης

Ελληνες της Καππαδοκίας και του Πόντου
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Βιογραφική εξιστόρηση
Ηλίας Αλβανίδης

Το βιβλίο μου αυτό, αποτελεί βιογραφικό χρονικό με την
ευχή, όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλος αλληλοσπαραγμός,
ποτέ πια καραβάνια προσφύγων και καταστρεμμένα χωριά
και πόλεις. Ποτέ πια Ορφανοτροφεία και προσφυγικά καταλύματα.
Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 338, Τιμή διάθεσης 10€

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 255, Τιμή διάθεσης 10€

KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
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