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Μεσω διαδικτύου παρουσιά-
στηκε πρόσφατα το νέο τουριστικό
λογότυπο του δήμου Κυθήρων που
σχεδίασε ο creative director Αντώ-
νης Λουράντος.

Επειδή δύσκολα θα καταλάβει
κανείς τι απεικονίζει το τουριστικό
λογότυπο, παρουσιάζουμε την ερμη-
νεία των τεσσάρων τεσσάρων στοι-
χείων της ιστορικής και πολιτιστι-
κής ταυτότητας του Νησιού:

α) Τα 4 πρώτα γράμματα της
λέξης «Κύθηρα» όπως είναι χαραγ-
μένα στα αρχαία νομίσματα του νησι-
ού και παραπέμπουν ήδη από την
αρχαιότητα στο ανεκπλήρωτο/μυθι-
κό της λατρείας της Ουράνιας Αφρο-
δίτης και ταυτόχρονα στην ανα-
γνώριση των Κυθήρων ως τόπου
του της εξιδανικευμένης αναζήτη-
σης, της περιπέτειας, των «γλυκών
μυστικών» όπως έγραψε ο Μπο-
ντλέρ,

β) Του φυτού της μυρτιάς (Πανα-
γία Μυρτιδιώτισσα και έμβλημα
Αυτόνομης Διοίκησης Κυθήρων του
1917),

γ) Της λόγχης από τη σημαία της
Επτανήσου Πολιτείας (οι 7 λόγχες
της σημαίας συμβόλιζαν τα 7 νησιά)
και

δ) Του χρώματος της πορφύρας
για την οποία ήταν γνωστό το νησί
στην αρχαιότητα.

Στην διαδικτυακή εκδήλωση συμ-
μετείχαν, πέραν του Δημάρχου στρ.
Χαρχαλάκη και του σχεδιαστή, η υφ.
Τουρισμού σοφία Ζαχαράκη, ο περι-
φερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης,
ο περιφερειάρχης Κρήτης στ. Αρνα-
ουτάκης, ο πρόεδρος του ΚΙΠΑ Γ.
Κασιμάτης και η πρόεδρος του Συλ-
λόγου Τουριστικών Καταλυμάτων
Κυθήρων Βανέσα Ράϊκου. 

Όλοι οι ομιλητές τόνισαν τη σημα-
σία των υποδομών και τη φέρου-
σας ικανότητάς τους στην τοπική
τουριστική ανάπτυξη, την ανάγκη
επένδυσης στις δραστηριότητες
φυσιολατρικού τουρισμού αλλά και
στην στήριξη του πρωτογενούς
τομέα μέσω της πιστοποίησης των
τοπικών προϊόντων που συμβάλουν
στον γαστρονομικό τουρισμό.

Εκτός από το λογότυπο παρα-
δόθηκαν στο Δήμο για εκτύπω-
ση πέντε νέα διαφημιστικά δίγλωσ-
σα έντυπα.

Αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης

Ο δήμαρχος Κυθήρων στράτος
Χαρχαλάκης υπέγραψε τη σύμβα-
ση κατασκευής του έργου “Αντικα-

τάσταση και Παραλλαγή Δικτύων
Ύδρευσης” που αφορά στην κατα-
σκευή νέου δικτύου ύδρευσης από
τη δεξαμενή του Μαραθέα μέχρι τις
Καρβουνάδες σε συνολικό μήκος
1.500 μέτρων.

Το ποσό της σύμβασης μετά τη
δημοπράτηση είναι 40.000,02€ και
η χρηματοδότηση προέρχεται από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι
5 μήνες.
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Ο δήμος Κυθήρων παρουσίασε το τουριστικό του λογότυπο



Οι πληγές της επιδημίας - παν-
δημίας θα παραμείνουν ορατές για
χρόνια, με διεύρυνση των ανισοτή-
των και έξαρση της φτώχειας.

Το ΔΝΤ υπολογίζει ότι η ζημιά στη
διετία 2020-2021 θα είναι περί τα 11
τρισ. δολάρια παγκοσμίως, σε σχέ-
ση με τις προ κρίσης προβλέψεις ανά-
πτυξης, ενώ οι απώλειες έως το 2025
θα φτάσουν τα 28 τρισ. δολάρια.

Μάλιστα, κατά το Ταμείο περί-
που 90 εκατομμύρια άνθρωποι θα
πέσουν σε βαθιά φτώχεια το 2020, κερ-
δίζοντας λιγότερα από 1,9 δολάριο
την ημέρα.

Η Παγκόσμια Τράπεζα, επανέλα-
βε τις προβλέψεις για την Ελλάδα
περί συρρίκνωσης κατά 9,5% το 2020
(το ΥΠΟΙΚ προβλέπει 8,2%) και εκτι-
μά πως η ανάκαμψη θα είναι της
τάξης του 4,1%, ενώ στο τρίτο τρί-
μηνο του 2021 προβλέπει άνοδο 6,8%. 

Όσο για την ανεργία στην Ελλά-
δα, η εκτίμηση είναι ότι από το 19,9%
πέρσι, θα υποχώρηση στο 18,3% το
2021.

Πάντως, σύμφωνα με το υπ. Εργα-
σίας, στο πρόγραμμα των 100 χιλιά-
δων επιδοτούμενων θέσεων εργα-
σίας, αναφέρεται ότι «…ο καθαρός
μηνιαίος μισθός του νεοπροσλη-
φθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν
μπορεί να υπολείπεται του ποσού
των διακοσίων (200) ευρώ».

Απεχθής 
και κατάπτυστη…

Όσο για τον Τουρισμό, την καλύ-
τερη ένδειξη αποτελεί η Ελλάδα. Η
κατακόρυφη πτώση των τουριστικών
μεγεθών στη χώρα μας αποτυπώνε-
ται στο στατιστικό δελτίο του Ινστι-
τούτου του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων Insete,
που αναφέρει ότι την περίοδο Ιανου-
αρίου-Σεπτεμβρίου 2020 καταγρά-
φηκαν 13,8 εκατ. λιγότερες αερο-
πορικές αφίξεις σε σχέση με πέρυ-
σι, όταν είχαν φτάσει τις 18,8 εκα-
τομμύρια αφίξεις. Το 2020, αυτές
ανήλθαν σε μόλις 5 εκατ. διεθνείς
αεροπορικές και κατέγραψαν ποσο-
στό μείωσης 73,4%. 

Παράλληλα, οι ταξιδιωτικές εισπρά-
ξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγού-
στου 2020 εμφάνισαν μείωση κατά
79,7% σε σύγκριση με την αντίστοι-
χη περίοδο του 2019.

Ο αριθμός επιβατών από το εξω-
τερικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο της
Αθήνας σημείωσε πτώση της τάξης
του 68%, ενώ στα άλλα 14 Περιφε-

ρειακά Αεροδρόμια σημείωσε πτώ-
ση της τάξης του 79%. Την ίδια στιγ-
μή, η πτώση του τζίρου στις τουρι-
στικές επιχειρήσεις που άνοιξαν έφτα-
σε μέχρι στο 70%.

Οι αριθμοί για τα Κύθηρα μπο-
ρεί να είναι λίγο καλύτεροι, αν και
κανείς από τους επαγγελματίες του
τουρισμού δεν δήλωσε ζημιά κάτω
από το -35%. Αλλά για να “σωθεί” η
χρονιά οικονομικά και να αντιμετω-
πιστεί η ανασφάλεια του αύριο… την
ελαιοκομική περίοδο μαζεύτηκαν
ακόμη και οι… αγριοελιές του Νησι-
ού!

Τα ίδια αρνητικά στοιχεία παρου-
σίασε και η ΕΛ.ΣΤΑΤ για τα καταλύ-
ματα και την εστίαση. 

Υπολογίζαμε από την αρχή ότι θα
ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Όμως,
από τα 18,2 εκ. ευρώ έσοδα του 2019,
καταγράψαμε τελικά ως έσοδα το
ένα έκτο, δηλαδή 3 δισ. ευρώ. 

Και το χειρότερο της υπόθεσης
δεν είναι η μεγάλη πτώση των 15 δισ.
από τα έσοδα, αλλά η ανασφάλεια
για το μέλλον και για ότι το 2021.

Πάμε... Κύθηρα!

Όμως τα μυνήματα αυτή τη στιγ-
μή, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για
τα Κύθηρα, είναι άκρως αισιόδοξα
και στην πλειοψηφία τους βέβαια,
προέρχονται από τη χώρα μας. 

Και αυτό βέβαια, ερμηνεύετε
κυρίως από την πολύμηνη κλεισού-
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Αισιοδοξία για την σε

Εθισμένοι στον τρόμο
ΠεΡiΠου 7 δισ. άνθρωποι παρά κάτι ελάχιστο ΔΕΝ

έχουν κορωναϊο, όπως δεν έχουν πλέον ούτε φυματίω-
ση, πανώλη, διφθερίτιδα και ελονοσία. Τα παιδιά του δυτι-
κού κόσμου δεν θα περάσουν  ποτέ στη ζωή τους ευλο-
γιά, κοκκύτη, ιλαρά, μαγουλάδες, οστρακιά, δεν θα παρα-
λύσουν από   πολυομυελίτιδα ή μηνιγγίτιδα… κι όσοι ακό-
μη διαγνωσθούν με καρκίνο ή καρδιά θα παρατείνουν κι
άλλο τη ζωή τους.

Ε…και; Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εθισμένοι
στο φόβο… Η πανδημία δεν είναι ο κοροναϊός, η παν-
δημία είναι ο συλλογικός μας άκρατος τρόμος…

Είμαστε εθισμένοι στην αδρεναλίνη, έχουμε μάθει να
νιώθουμε ζωντανοί όταν φοβόμαστε, όταν φυλαγόμα-
στε, όταν τρέμουμε τη σκιά μας, όταν αμπαρώνουμε τις
πόρτες μας, όταν ταμπουρωνόμαστε… γι’ αυτό οσκαρι-
κές ταινίες είναι μόνο κάτι θρίλερ και δράματα, ιδανικά
αρρωστημένα, και τα σίριαλ που μας καθηλώνουν όπου
ρέει το αίμα, ο φόνος, ο πόλεμος και η ίντριγκα…

Ο,τι χαρούμενο το θεωρούμε απλοϊκό… εκτός κι αν
είναι ειρωνικό ή κοροϊδευτικό, οπότε ναι, θα του δώσου-
με αξία τότε.

Χμ, δεν λέω, να πάρεις τα μέτρα σου φίλε μου, αλλά
δεν θα σε προστατέψει η μάσκα φίλε μου, ούτε το να κλει-
στείς στο σπιτικό σου και να προμηθευτείς μια νταμιτζά-
να οινόπνευμα. Άλλα είναι που θα σε κρατήσουνε γερό .

Να ξέρεις πως είσαι σχεδιασμένος να είσαι μια μηχα-
νή υγείας, που έχει τα κουμπιά της:

Γέλα με την καρδιά σου… ανεβάζει το ανοσοποιητι-
κό στο θεό, κυριολεκτικά!

Αν έχεις ξεχάσει πώς, κοίτα τα παιδιά. Ξεθόλωσε τη
ματιά σου για να δεις όλο όσα γύρω σου σφύζουν χαρά...
αρνούμαι να δεχτώ πως το να είσαι κατσούφης, κατηφής
είναι cool, "ψαγμένο", βαθύ και φιλοσοφημένο... αυτά τα
λένε οι τεμπέληδες δικαιολογώντας το ότι δεν θέλουν να
κάνουν τη δουλειά που απαιτείται για να είναι κανείς
καλά…

Κάνε όνειρα, το σώμα ξέρει να κρατιέται υγιές όταν
βάζει στόχους που δονούν την ψυχή. Καλή υγεία έχουν
όσοι ζουν με πάθος (κι ας είναι κι άρρωστοι κάποτε).

Γύρεψε αγκαλιές και φιλιά, μύρισε τους αγαπημένους
σου, το άγγιγμα χαλυβδώνει την άμυνα του οργανισμού…
το πολύ πολύ να κολλήσεις… λίγη συγκίνηση παραπά-
νω.

Αγάπησε ένα πορτοκάλι... Ναι, ένα πορτοκάλι (ή μήλο,
ή λουλούδι, ή δέντρο,  ένα ζώο). Είναι ένα δώρο της φύσης
κρυμμένο στην ασημαντότητα, ένα από τα πολλά... σχε-
διασμένο να ξυπνήσει τις αισθήσεις σου και να σε γεμί-
σει χρώμα, χυμούς και γλύκα. Η φύση θεραπεύει, βρες
την και στο ψυγείο σου, και στη βεράντα και στο δρόμο
σου.

Αφησε το βλέμμα σου να απλωθεί στο απέραντο του
ουρανού και συνειδητοποίησε την ελευθερία σου. Τις
φυλακές σου τις φτιάχνει το μυαλό… και σήμερα είναι
μια μέρα που είσαι ελεύθερος αφού έχεις επιλογές και
μπορείς να νιώσεις την καρδιά σου να απογειώνεται πάνω
από ό,τι σε απασχολεί…

Πασχαλίτσα Χρ. Βασιλείου
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   σεζόν παρά το μείον

ρα της πανδημίας, καθώς ούτε χει-
μερινές διακοπές υπήρξαν, ούτε
χριστουγενιάτικες, ούτε πασχα-
λιάτικες αλλά ούτε καν Σ.Κ. 

Ηδη αυτή την περίοδο, οι κρα-
τήσεις για το Νησί παρουσιάζουν
έντονο ενδιαφέρον. 

Σε αρκετές περιπτώσεις μάλι-
στα, ξεκινούν από τα τέλη Μαΐου
αρχές Ιουνίου.

Πέρα από τη στέρηση του Έλλη-
να που δεν βλέπει πως και πως να
εξορμήσει, και με δεδομένο την
άρτια ακτοπλοϊκή συγκοινωνία που
παρέχουν τα δυο πλοία μας, σημα-
ντικό τουριστικό κίνητρο αποτελεί
για τα Κύθηρα και η αεροπορική
σύνδεση με τη Β. Ελλάδα και συγκε-
κριμένα με τη Θεσσαλονίκη. 

Και η Αυστραλία 
κοντά μας;

Μετά τις Ε.Ε. Βρετανία, ΗΠΑ,
ΗΑΕ, Σερβία και Ισραήλ της 7ημε-
ρης καραντίνας θα εξαιρούνται από
τις 10 Μαΐου και οι μόνιμοι κάτοι-
κοι της Αυστραλίας, Ν. Ζηλανδίας,
Ν Κορέας, Ταϋλάνδης, Ρουάντα,
Ρωσίας και Σιγκαπούρης.

Οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες θα
εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς
7ήμερη καραντίνα: Α) εφόσον έχουν
διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργα-
στηριακό έλεγχο για κορωνοϊό
COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός
των τελευταίων εβδομήντα δύο

(72) ωρών πριν από την άφιξή τους
στην Ελλάδα ή Β) στην περίπτωση
ολοκλήρωσης του εμβολιασμού
για κορωνοϊό COVID-19 και προ-
σκόμισης από αυτούς πιστοποιη-
τικού εμβολιασμού, στην αγγλική
γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από
δημόσια αρχή, υπό την προϋπό-
θεση της παρόδου δεκατεσσάρων
(14) ημερών από την ολοκλήρωση
του εμβολιασμού.

Ωστόσο, η Αυστραλία δεν βιά-
ζεται να ανοίξει και πάλι τα διεθνή
της σύνορα και να θέσει σε κίνδυ-
νο τον τρόπο ζωής στη χώρα που
είναι σχεδόν "απαλλαγμένος" από
τον νέο κορονοϊό, δήλωσε ο πρω-
θυπουργός Σκοτ Μόρισον. Αγνω-
στο επίσης, είναι το πότε θα επι-
τρέψει και με ποιους όρους στους
πολίτες της να ταξιδέψουν στην
Ευρώπη, παρά την υψηλή συμ-
μόρφωση της κοινότητας προς τα
υγειονομικά μέτρα, που έχουν κατα-
στήσει την Αυστραλία μια από τις
πλέον πετυχημένες χώρες στην
ανακοπή της πανδημίας, περιορί-
ζοντας τον μέχρι τώρα απολογισμό
του κορονοϊού σε κάτω από 29.500
κρούσματα και 910 θανάτους.

Για τις υπόλοιπες διεθνείς αφί-
ξεις θα ισχύει είσοδος στα αερο-
δρόμιά μας με αρνητικό PCR τεστ
Covid-19 το οποίο θα έχει διενερ-
γηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφι-
ξη τους. 
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Η ΑΛΗθειΑ είναι ότι ο πρωθυπουργός είχε
δηλώσει ότι “παίρνει πάνω” του δυο σημαντικά
ζητήματα. Το πρώτο είχε να κάνει με τις αποζη-
μιώσεις των πρώην εργαζομένων της «Ελευθε-
ροτυπία, και το δεύτερο, ότι θα αποκατασταθεί
η αδικία με τους δασικούς χάρτες που χαρα-
κτηρίζουν «δασικές»  εκτάσεις που με το πέρα-
σμα των χρόνων και την εγκατάλειψη κυριεύ-
θηκαν από χαμηλή βλάστηση, τα φρύγανα και
ασπαλάθους.

Και τα δύο, η αλήθεια είναι, τα διεκπεραίω-
σε με τον καλύτερο τρόπο.

Πρόσφατα τα μεγάλο αγκάθι του δασικού,
φαίνεται πως επιλύεται οριστικά, καθώς με ομό-
φωνη γνωμοδότηση το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών
(ΤΣΔ) του υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας αποφάσισε ότι οι εκτάσεις που καλύπτο-
νται από φρύγανα και ασπάλαθους δεν συγκε-
ντρώνουν τα κριτήρια ώστε να χαρακτηρίζονται

δάση ή δασικού χαρακτήρα. 
Ο Κυρ. Μητσοτάκης μεταβίβασε την αρμο-

διότητα του ζητήματος στον υφ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Γ. Αμυρά, ο οποίος τον περασμέ-
νο μήνα έφερε το ερώτημα στο ΤΣΔ . Στα μέσα
Απριλίου το ΤΣΔ κατέληξε μετά από δύο συνε-
δριάσεις στην ομόφωνη γνωμοδότηση: Οι εκτά-
σεις που στο παρελθόν ήταν αγροτικού χαρα-
κτήρα και λόγω της εγκατάλειψης αναπτύχθηκε

ασπάλαθος και φρυγανώδης βλάστηση δεν χαρα-
κτηρίζονται δασικές.

Επιπλέον, οι εκτάσεις που χρησιμοποιήθη-
καν για βοσκή και
καλύπτονται δια-
χρονικά μόνο από
φρυγανική βλάστηση
και ασπάλαθο δεν
χαρακτηρίζονται
πλέον δασικές αλλά χορτολιβαδικές.

Θα ακολουθήσει η υπογραφή της σχετικής
απόφασης από τον αρμόδιο Υφυπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, για τη διόρθωση των
σφαλμάτων στους δασικούς χάρτες.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση λοιπόν, επι-
λύονται σημαντικές αστοχίες που αφορούν στον
χαρακτηρισμό εκτάσεων στα Κύθηρα και τα Αντι-
κύθηρα, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της
χώρας. Η δικαίωση άργησε… αλλά ήρθε!

Φρύγανα και ασπάλαθοι δεν αποτελούν δάση

Νέα οικονομική στήριξη σε νέους αγρότες από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΝεΑ οικονομική στήριξη στους

αγρότες προανείγγηλε ο υπ. Αγρο-
τικής Ανάπτυξης σπήλιος Λιβανός
σε συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» από
τη νέα ΚΑΠ και τα χρήματα που θα
εισρεύσουν από το Ταμείο Ανά-
καμψης

Από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμ-
ψης θα υπάρξουν 800 εκατ. ευρώ.
Στην πράξη, όμως, είναι πολύ περισ-
σότερα, αφού είτε θα χρησιμοποι-
ηθούν ως βάση για συμπράξεις μέσω
ΣΔΙΤ είτε θα προκαλέσουν μόχλευ-
ση σημαντικά μεγαλύτερων ποσών.
Για παράδειγμα, τα 250 εκατ. ευρώ
που προβλέπονται για εγγειοβελ-
τιωτικά έργα αναμένεται να κινη-
τοποιήσουν επιπλέον κεφάλαια της

τάξεως των 750 εκατ. Συνολικά δηλα-
δή 1 δισ. ευρώ στον συγκεκριμένο
τομέα. 

Και επειδή το νερό είναι η βάση

για την παραγωγή μας, αν χρεια-
στούμε περισσότερα χρήματα, θα
υπάρξουν. Στον σχεδιασμό προ-
σθέτουμε και τα 1,6 δισ. ευρώ του

Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης κατά τη μεταβατική περίο-
δο 2021-2022. 

Και βέβαια υπάρχει το τερά-
στιο οπλοστάσιο της νέας ΚΑΠ
που ξεπερνά τα 19,3 δισ. ευρώ,
για την οποία η Ελλάδα, μαζί με
μια ομάδα χωρών, δίνει μάχη για
να καταλήξουμε το συντομότε-
ρο δυνατό σε συμφωνία. Χρει-
αζόμαστε μια ΚΑΠ βιώσιμη, πρά-
σινη, που να δίνει εργαλεία ανά-

πτυξης στον αγροτικό κόσμο.
Για τα βήματα στήριξης των νέων

αγροτών και τη στροφή σε νέες καλ-
λιέργειες, ο Υπουργός ανέφερε: Η
ανάπτυξη στη μετά COVID εποχή
θα έρθει από την περιφέρεια. Γι’ αυτό
δίνουμε κίνητρα στους νέους μας
είτε να επιστρέψουν στην περιφέ-
ρεια είτε να μείνουν εκεί. 

Προχωρούμε σε δύο καινοτόμα
προγράμματα: Προσφέρουμε κίνη-
τρα μέσω του προγράμματος νέων
αγροτών ύψους 400 εκατ. ευρώ, που
αντιστοιχούν περίπου σε 40.000
ευρώ για κάθε νέο αγρότη. 

Στα 400 εκατ. κινείται και το πρό-
γραμμα για τους βιοκαλλιεργητές
για την επόμενη διετία. Το προη-
γούμενο πρόγραμμα προέβλεπε 80
εκατ. τον χρόνο και το σημερινό 200
εκατ. τον χρόνο. 

Παράλληλα, όποιος θέλει να
ενταχθεί στην αγροτική οικονομία
έχει τη δυνατότητα να επιδοτηθεί
τόσο από τα προγράμματα Leader
όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης,
αλλά και να δανειοδοτηθεί από το
Ταμείο Εγγυοδοσίας, ύψους 480
εκατ., στο οποίο μετέχουν 7 τρά-
πεζες και το ΥΠΑΑΤ.

Ξεκίνησε ήδη η αντιπυρική περίοδος
Με Πυροσβεστική Διάταξη (υπογραφή Φουντουλάκης Σπυρίδω-

νας Πυραγός) η οποία ρυθμίζει τα χρονικά όρια απαγόρευσης χρήσης
πυρός στην ύπαιθρο για τα Κύθηρα, η απαγόρευση καύσης έχει ήδη
ξεκινήσει από τις 15 Απριλίου 2021 και θα διαρκέσει έωςκαι τις 31
οκτωβρίου 2021.

Ωστόσο, εντύπωσει προκαλεί το γεγονός ότι αντιπυρική περίοδος
2021 για την Κρήτη ξεκινάει την 1η Μαΐου με απόφαση της συντονί-
στριας τοπικής αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τα Κύθηρα είναι... Βατικανό δεν είπαμε; 
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ΚΛειστοσ νέος χώρος
300τμ. στεγάζει πλέον στο
αεροδρόμιο «Αλέξανδρος
Αρ. Ωνάσης» τα 2 πυροσβε-
στηκά οχήματα της ΥΠΑ, την
γεννήτρια των αεροσκαφών,
τον ηλεκτρικό ελκυστήρα
του Handler και το όχημα
ασφαλείας.

Επίσης, με δαπάνη 134.000
επισκευάστηκε το μεταλλι-
κό στέγαστρο εισόδου ενώ
στη διακίνηση αποσκευών
τοποθετήθηκε εξωτερική
τοιχοποιία.

Λίγους μήνες νωρίτερα
ολοκληρώθηκε η ψευδορο-
φή του υποστέγου ενώ με
την επετειακή χρονιά των 50

χρόνων του Κρατικού Αερο-
λιμένα Κυθήρων θα υπάρ-
ξουν σημαντικές εργασίας
που θα βελτιώσουν σημα-
ντικά την εικόνα του Αερο-
δρομίου.

• Ελπίδες για καλύτερη
καλοκαιρινή σεζόν αποτε-

λούν τα απευθείας δρομο-
λόγια της Aegean που θα
συνδέουν κάθε Πέμπτη και
Κυριακή από 4/7 έως 5/9 τη
Θεσσαλονίκη με τα Κύθηρα.

Επίσης, στο πλαίσιο της
πεντηκονταετηρίδας “χρυ-
σό ιωβηλαίο” των 50 χρόνων

του Αεροδρομίου Κυθήρων,
η Αεραθλητική Ομοσπονδία
στην οποία “φιλοξενεί” 39
αερολέσχες θα συμμετέχει
τον προσεχή Σεπτέμβριο
στην εβδομάδα 50 χρόνων
ΚΑΚΘΩ.

Αυτό βέβαια, αν η παν-

δημία το επιτρέψει και ύστε-
ρα από άριστη προετοιμα-
σία και οργάνωση που ήδη
ξεκίνησε από τον αερολιμε-
νάρχη κ. Παϊζάνο.

Σημειώνετε ότι το «Αλέ-
ξανδρος Αρ. Ωνάσης» έχει
αναγνωριστεί ως φιλικό αερο-
δρόμιο (friendly airport) με
τη δημιουργία 15 θέσεων
στάθμευσης με δέστρες για
υπέρ ελαφρά και ελαφρά
αεροσκάφη Γενικής Αερο-
πορίας όπου τυγχάνει ευρύ-
τερης αποδοχής και σε Ιτα-
λία, Μάλτα, Γερμανία, Ολλαν-
δία, Ελβετία, Αυστρία, Τσε-
χία, Πολωνία, Κύπρο και
Ισραήλ.

Εκσυγχρονίζεται το αεροδρόμιο στην χρυσό ιωβηλαίο εποχή του

Αλχημείες 
της φύσης
- Ορχιδέες 
των Κυθήρων

Η οικογένεια των ορχεο-
ειδών κατέχει σημαντική θέση
στην πλούσια, έτσι κι  αλλιώς,
χλωριδική βιοποικιλότητα του
νησιού των Κυθήρων. Το βιβλίο
αυτό,  ένα μικρό αφιέρωμα
στην ορχεοχλωρίδα του νησι-
ού, παρουσιάζει τα  υπάρχο-
ντα είδη, μέσα από  φωτο-
γραφίες και κείμενα στα ελλη-
νικά και  αγγλικά, με την ελπί-
δα και ευχή ότι όλο και περισ-
σότεροι άνθρωποι θα τα  εκτι-
μήσουν και θα τα προστα-
τεύσουν.

Διαθέσιμο από τον Απρί-
λιο, στα βιβλιοπωλεία ΒΙΒΛΙΟ-
ΓΑΤΟΣ στο Λειβάδι και ΕΞΑ-
ΝΤΑΣ στον Ποταμό, στο ΧΡΥ-
ΣΟΨΑΡΟ και στο ξενοδοχείο
EL SOL, στο Καψάλι   και στο
PYRGOS HOUSE στον Ποταμό.

Για άμεσες παραγγελίες,
στείλτε μήνυμα: camarela
@otenet.gr

ΑΠο ίδιους πόρους o Δήμος θα δαπανήσει 48.895,95€ για εκτεταμένες επισκευές στα κτίρια της δικαιο-
δοσίας του, 32,400€, για το έργο “τσιμεντόστρωση Καμαρέλας Αντικυθήρων, καθώς και 40.704,36€. για την

εκτέλεση του έργου “κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης” από το Προγκί προς τα Διακοπουλιάνικα και από την
Πετρουλού προς την Αγ. Πελαγία σε συνολικό μήκος περίπου 2.650μ. 

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. παραχωρήθηκε προς χρήση η δυτική αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου
Ποταμού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προκειμένου να χρησιμεύσει ως διοικητική βάση του ΕΑΑ

στα Κύθηρα με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου της Ελλάδας για την Κλιματική
Αλλαγή, που θα κατασκευαστεί στα Αντικύθηρα.

3

3
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Απο 2,5 εκατ. αρχικό
προϋπολογισμό στοίχισε
τελικά 7, πέτυχε να έχει
550.000 ελαττώματα και
αστοχίες, ενώ τα εγκαί-
νια του πήγαν 8 χρόνια
μετά την πρώτη ημερο-
μηνία εγκαινίων.

Όλα αυτά, στη χώρα
πρότυπο της Ευρώπης,
Γερμανία και το αεροδρόμιο
ΒΕR στο Βερολίνο.

Για το… εθνικό τραύ-
μα αεροδρόμιο Βερολίνου-
Βραδεμβούργου έχουν
κυκλοφορήσει από το 2012
που είχαν προγραμματι-
στεί τα εγκαίνια του περισ-
σότερα ανέκδοτα απ’ ότι
παγκοσμίως για τις ξαν-
θιές!

Να σκεφθείτε ότι οι
πίνακες αφίξεων-αναχω-
ρήσεων που λειτουργού-
σαν δοκιμαστικά από το
’12, χρειάστηκε να αντι-
κατασταθούν λόγω φθο-
ράς χωρίς να έχουν δεί-
ξει ποτέ πτήση που να
προσγειώνεται ή να απο-
γειώνεται από το συγκε-
κριμένο αεροδρόμιο.

Με την οικονομική κρί-
ση του 2008, οι υπεύθυ-
νοι αποφάσισαν να δώσουν
40 συμβάσεις σε μικρό-
τερες εταιρίες για να περιο-
ρίσουν την δαπάνη. Από
εκεί και έπειτα η μια κατα-
σκευαστική εταιρία δια-
δέχονταν την άλλη. Σε
κάποια στιγμή μάλιστα
χάθηκαν ακόμα και ντο-
σιέ με σημαντικά σχέδια,
τα οποία εντοπίστηκαν
αργότερα σε χώρο ανα-

κύκλωσης απορριμμάτων.
Ετσι επήλθαν πάνω από

μισό εκατ. λάθη. Σχεδιά-
στηκε αλλαγή του μεγέ-
θους και του περιεχομέ-
νου χωρίς… καταστήμα-
τα. Όταν διαπιστώθηκε η
έλλειψη shopping, απαι-
τήθηκε προσθήκη ολό-
κληρων νέων ορόφων για
μαγαζιά.

Ακόμη ένα ζήτημα που
ανακαλύφθηκε στην πορεία
ήταν ότι δεν υπήρχαν πύλες

για πτήσεις χαμηλού
κόστους παρά μόνο οι
πολύ ακριβότερες αερο-
γέφυρες.

Και ενώ τα εγκαίνια
δεν φαίνονταν και τόσο
μακριά, διαπιστώθηκε ότι
ένα περίπλοκο σύστημα
ανιχνευτών φωτιάς και
αυτοματοποιημένων θυρών
δεν λειτουργούσε.

Τότε στο έργο, μπήκε
καινούργιος αρχιτέκτονας
(Hartmut Mehdorn) που
ανέδειξε όλα τα προβλή-
ματα ενός σύγχρονου αερο-
δρομίου. Η λίστα του περιε-
λάμβανε με ακρίβεια
550.000 σημεία που έπρε-
πε να διορθωθούν. Από
τον λάθος φωτισμό και μη
άνοιγμα των θυρών έως
ολόκληρη την καλωδίω-
ση.

Ετσι, το έργο ξηλώ-
θηκε εσωτερικά και κατά
συνέπεια το κόστος εκτο-
ξεύτηκε όπως και ο χρό-
νος ολοκλήρωσής του

αεροδρομίου.
Και ενώ κανείς πολι-

τικός δεν λογοδότησε για
το σκάνδαλο, το αερο-
δρόμιο εγκαινιάστηκε σιω-
πηλά πρόσφατα, όχι από
την Μέρκετ αλλά από τον
υπ. Μεταφορών, που στη
σεμνή τελετή δήλωσε:
«Ήταν ένας μακρύς και
δύσκολος δρόμος. Δεν
έχουμε ένα εορταστικό
πάρτι εγκαινίων, απλώς
ανοίγουμε το αεροδρόμιο
και ελπίζω ότι τα ανέκ-
δοτα γύρω από το BER θα
λάβουν ένα τέλος τώρα».

Ανοιξε και λειτουργεί
λοιπόν, αλλά τώρα θεω-
ρείται ήδη μικρό για την
εποχή μετά τον κορωναϊό.
Και γι’ αυτό σχεδιάζεται
η επέκτασή του μέχρι το
2030 με κόστος 2,3 δισ.

Να που συμβαίνουν…
και στα “καλύτερα σπί-
τια”!

Όπως και στο δικό μας
που πριν καλά καλά περά-
σει ένας χρόνος, ορισμέ-
να έργα θέλουν “γέμι-
σμα”!

Να που συμβαίνει και στα... καλύτερα σπίτια!

Το νέο αεροδρόμιο εγκαινιάστηκε στις 31 Οκτωβρίου από δυο αερο-
σκάφη της Lufthansa και της EasyJet που προσγειώθηκαν ταυτό-
χρονα.

Κατατέθηκαν οι αρχιτεκτονικές μελέτες για την ανέγερση νέου κτιρίου όπου
θα εγκατασταθεί το νέο Μουσείο Μετανάστευσης στην Αγ. Πελαγία.3



Με έκθεση της η Economist Intel-
ligence Unit δείχνει ότι ανάλογα με
τον τόπο διαμονής μας, ο δρόμος
προς την εθνική προστασία εμβο-
λιασμού κατά του COVID-19 μπορεί
να είναι κοντά, αλλά όμως, θα χρει-
αστούν χρόνια πριν η πλειονότητα
του ενήλικου πληθυσμού απαλλα-
γεί οριστικά από τον ιο.

Ενώ οι περιοχές στη Λατινική Αμε-
ρική αναμένεται να έχουν εκτετα-
μένη κάλυψη έως τα μέσα του 2022,
η εικόνα φαίνεται πιο θλιβερή στην
Ασία. Οι περισσότερες αναδυόμενες
οικονομίες αναμένεται να χρειαστούν
έως το τέλος του επόμενου έτους για
να επιτύχουν το επίτευγμα. Ακόμα
και στις προηγμένες οικονομίες της
περιοχής, οι εμβολιασμοί ξεκινούν
πιο αργά από ό, τι αλλού. Η Ιαπωνία
ξεκίνησε την εκστρατεία της τον
προηγούμενο και αναμένεται να φτά-
σει στην πλειοψηφική ανοσοποίηση
μέχρι τα μέσα του 2022, όπως και η
Νότια Κορέα και το Βιετνάμ. Μόνο
τα κράτη της περιοχής και η Ταϊβάν
αναμένεται να έχουν εμβολιάσει το
60-70% των ενηλίκων πληθυσμών
τους έως το τέλος του 2021.

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά έθνη,
οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και τα κράτη του
Κόλπου βρίσκονται σε άριστη ή αρκε-

τά καλή τροχιά, σύμφωνα με το EIU.
Ωστόσο, το πρόβλημα της προσφοράς
και η δίκαιη διανομή των εμβολίων
θα μπορούσε να προκαλέσει ορι-
σμένες καθυστερήσεις. Επί του παρό-
ντος, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προ-
χωρήσει από τους ευρωπαίους ομο-
λόγους του στην ταχύτητα εμβο-
λιασμού, αλλά κατηγορείται ότι ευνο-
είται από την AstraZeneca (του οποί-
ου το εμβόλιο αναπτύχθηκε μαζί με
το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης)

Σε πολλές από τις αναπτυσσό-
μενες χώρες του κόσμου, το χρονο-
διάγραμμα εμβολιασμού αναμένε-

ται να επεκταθεί έως το 2023. Αυτό
περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της Αφρι-
κής, ενώ η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα
ανταγωνίζονται για συμβάσεις στις
ποικιλίες εμβολίων τους.

Το κινεζικό εμβόλιο από την
Sinopharm έχει ήδη εγκριθεί στην
Αίγυπτο και αναμένεται επίσης να
πάει στο Περού, το Μαρόκο και την
Ουγγαρία, την Ινδονησία, τη Βραζι-
λία, τη Χιλή, την Τουρκία και τις Φιλιπ-
πίνες. Τα μεγαλύτερα συμβόλαια της
Ρωσίας είναι με την Ινδία και το Βιετ-
νάμ, ενώ η Ινδία θα καλύψει το μεγά-
λος μέρος της Βραζιλίας.
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Πότε ο πλανήτης απαλλάσεται από την πανδημία

Ο θάνατος 
του Γέρου 
του Μοριά

συΜφωΝΑ με τον ιστορικό,
στις 4 Φεβρουαρίου του 1843,
ο θεόδωρος Κολοκοτρώνης
πεθαίνει από εγκεφαλικό επει-
σόδιο σε ηλικία 73 ετών, λίγο
μετά την επιστροφή στο σπίτι
του από δεξίωση στα Ανάκτο-
ρα και ενώ είχε γλεντήσει με την
ψυχή του.

Γύρω στα μεσάνυχτα, άρχι-
σε να ζαλίζεται και γύρισε στο
σπίτι του, που ήταν κοντά στο
παλάτι. Όταν έπεσε στο κρεβά-
τι τον χτύπησε κόλπος, δεν μπο-
ρούσε να κινηθεί ούτε να μιλή-
σει, μόνο ανάσαινε. 

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι
καλύτεροι γιατροί, ο Γλαράκης,
ο Ρέζερ, ο Οικονόμου. Έκαναν
ό,τι μπορούσαν, του έβαλαν
βδέλλες, πάγο στο κεφάλι, αλλά
δεν έγινε τίποτα. Κάποια στιγμή
ανοίγει τα μάτια, κοιτά το πλή-
θος των φίλων και συγγενών που
τον περιτριγύριζε και τα κλείνει
για πάντα. 

Το υπουργικό συμβούλιο
έκανε το πρόγραμμα της κηδεί-
ας και κήρυξε τριήμερο πένθος.
Του φόρεσαν τη στολή του στρα-
τηγού, του έζωσαν το σπαθί που
είχε όταν πρωτοξεκίνησε ο αγώ-
νας, του φόρεσαν τσαρούχια και
τον τοποθέτησαν στο φέρετρο.

Κάτω στα πόδια τού έβαλαν
μια τουρκική σημαία με το μισο-
φέγγαρο για να «πατάει για πάντα
την Τουρκιά». Δεξιά και αριστε-
ρά του την περικεφαλαία και τον
θώρακά του και τον σκέπασαν
με τη γαλανόλευκη. 

Ακολούθησε την επομένη η
μεγάλη πομπή για την Αγία Ειρή-
νη όπου εψάλη η νεκρώσιμη
ακολουθία. Την πομπή ακολού-
θησαν όλοι οι μεγάλοι της επο-
χής και χιλιάδες απλών ανθρώ-
πων.

Περισσότεροι
από 2.000 
εμβολιασμοί Pfizer

Με ταχύτατους ρυθμούς προ-
χωράει ο εμβολιασμός κατά του
covid 19 για τις ηλικίες άνω των 18
ετών στο νοσοκομείο Κυθήρων.
Σύμφωνα με τον διοικητή του «Τρι-
φυλλείου», μέχρι την Μεγάλη Εβδο-
μάδα είχαν προσέλθει να εμβολια-
στούν περισσότεροι από 2.000 δημό-
τες Κυθήρων, αρκετοί αλλοδαποί
αλλά και Πελοποννήσιοι που επέ-
λεξαν το Pfizer έναντι SARS-CoV-2.

Αξιοσημείωτο της υπόθεσης
είναι ότι ενώ το Νησί έχει κάτι λιγό-
τερα από 30 επιβεβαιωμένα κρού-
σματα από την έναρξη της πανδη-
μίας, αρκετοί συντοπίτες μας δηλώ-
νουν ότι δεν θα προβούν στον συγκε-
κριμένο εμβολιασμό, φοβούμενοι
«παρενέργειες» στο μέλλον.



ΜΠοΡει το Σύνταγμα να μαγνή-
τισε τα βλέμματα στην επέτειο των
200 χρόνων από την Επανάσταση
του 1821, αλλά περισσότερες από
50 πόλεις ανά τον κόσμο, τίμησαν
την Ελληνική Επέτειο με εκδηλώσεις
και φωταγώγηση εμβληματικών κτι-
ρίων τους με τα χρώματα της γαλα-
νόλευκης.

Στις πόλεις συγκαταλέγονται μέρη
συνδεδεμένα με την Ελληνική Επα-
νάσταση, όπως η Οδησσός, όπου
ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρία, αλλά και
πόλεις που δεν υπήρχαν εκείνη την
εποχή  όπως το Τελ Αβίβ.

Στα Ιεροσόλυμα θα φωταγωγη-
θεί η Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού,
η αρχαιότερη Μονή του Ελληνορ-
θόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύ-
μων.

Στο Μόναχο φωταγωγήθηκαν τα
Προπύλαια, τα οποία χτίστηκαν σε
δωρικό ρυθμό εμπνευσμένα, ελεύ-
θερα, από τα Προπύλαια του Παρ-
θενώνα. Τη χρηματοδότηση τους
ανέλαβε ο Βασιλιάς της Βαυαρίας
Λουδοβίκος Α’, ο οποίος ήταν πατέ-
ρας του Όθωνα.

Στο Σίδνεϋ φωταγωγήθηκε το
παγκοσμίως γνωστό κτίριο της Όπε-
ρας, ενώ στον Καναδά οι καταρρά-

κτες του Νιαγάρα.
Επίσης, πολλές πόλεις τίμησαν

την Ελλάδα φωτίζοντας τα δημαρ-
χεία τους, με ίσως πιο σημαδιακά
εκείνα των Βρυξελλών στην Grand
Place και του Παρισιού στις όχθες
του Σηκουάνα.

Το Τελ Αβίβ φωταγώγησε ένα
άλλο σημαδιακό κτίριο, τουλάχιστον
για τους λάτρεις της καλαθοσφαίρι-
σης, το Γιάντ Ελιάου Αρένα, έδρα της
γνωστής Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρο-
μοίως, στη Βοστώνη φωταγωγήθη-
κε το στάδιο της ιστορικής ομάδας
των Celtics.

Αναλυτικότερα, στην Πορτογα-
λία φωταγωγήθηκε η Κεντρική πλα-
τεία της Λισσαβώνας Terreiro do
Paco, στην Ιρλανδία το Δημαρχια-
κό Μέγαρο του Δουβλίνου, στη Φιν-
λανδία το Μέγαρο της Κυβέρνησης

στην Πλατεία Γερουσίας, στο Ελσίν-
κι, στη Γερμανία ο Πύργος του Ρήνου
στο Ντύσσελντόρφ, τα Προπύλαια
και το Γενικό Προξενείο στο Μόνα-
χο, στην Τσεχία ο Πύργος Petrin στην
Πράγα, στη Δανία το κτίριο της Συνο-
μοσπονδίας Δανικών Βιομηχανιών
στην Κοπεγχάγη, στην Εσθονία το
Άγαλμα Πεσόντων και η πλατεία του
Ταλίν, καθώς και η γέφυρα Kaarsid
και το Θέατρο Vanemuine στο Ταρ-
τού. Επίσης, στη Λιθουανία 4 κεντρι-
κές γέφυρες στη Βίλνιους, στην
Ουκρανία το δημαρχείο της Οδησ-
σού κα το Δημοτικό Θέατρο στην
είσοδο της Μαριούπολης, στη Μάλ-
τα το συντριβάνι του Τρίτων, στην
Αυστραλία το Old Treasury Build-
ing, Immigration Museum, Royal
Exhibition Building, Bolte Bridge
and Citylink Soundtube and Flinders

Street στη Μελβούρνη, καθώς και
η Opera House και το Δημαρχείο
στο Σίνδευ, στη Λετονία το δημαρ-
χείο της Ρίγας, στο Βέλγιο το δημαρ-
χείο των Βρυξελλών και το αγαλ-
ματάκι Manneken Pis, στη Σλοβε-
νία το κτίριο όπου διέμεινε ο Καπο-
δίστριας στη Λουμπλιάνα, στη Γαλ-
λία το δημαρχείο του Παρισιού, στην
Αυστρία το κτίριο της ελληνικής πρε-
σβείας στη Βιέννη, στην Ισπανία το
κτίριο της πρεσβείας στη Μαδρίτη,
στον Καναδά το CN TOWER και το
δημαρχείο του Τορόντο καθώς επί-
σης και οι Καταρράκτες του Νιαγά-
ρα στο Οντάριο. 

Ακόμα, φωταγωγήθηκε στη Ρου-
μανία το Πανεπιστήμιο και το Κοι-
νοβούλιο στο Βουκουρέστι, στη
Νορβηγία το HolmenKollen στο
Όσλο, στις ΗΠΑ το δημαρχείο του
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Σαν Φραγκίσκο, οι γέφυρες Zakim
Bridge, Longfellow και το στάδιο
των CELTICS στη Βοστόνη, το δημαρ-
χείο, τα αεροδρόμιοα G. Bush & W.
Hobby και οι MONTROW BRIDGES
στο Χιούστον, το δημαρχείο και το
FERRIS WHEEL (Santa Monica) στο
Λος Άντζελες, το δημαρχείο του Λος
Άντζελες, το δημαρχείο Τάρπον
Σπρινγκς στη Φλόριντα, το δημάρ-
χειο, το MERCEDES BENZ ARENA και
το SAVANNAH INTERNATIONAL CEN-
TRE στην Ατλάντα, καθώς και στο
αεροδρόμιο Lax, στην Ελβετία η
πρεσβευτική κατοικία στη Βέρνη,
στη Σλοβακία η πρόσοψη της ελλη-
νικής πρεσβείας στην Μπρατισλά-
βα, στην Κροατία συντριβάνια σε
κεντρική λεωφόρο του Ζάγκρεμπ,
στη Βραζιλία το κτίριο Βιομηχανιών
και την Πινακοθήκη στο Σάο Πάο-

λο, στην Αργεντινή τα FLORARIS
GENERICO, MONUMENTO DE LOS
ESPANOLES, USINA DEL ARTE, PLAN-
ETARIO GALILEO GALILEI στο Μπου-
ένος Άιρες, το EL BARQUITO DE PAPEL
στο Ροζάριο, η Πλατεία Ανεξαρτη-
σίας στη Μεντόσα και τα FARO DEL
BICENTENARIO, CASA INDEPEN-
DENCIA, CASA DE GOBIERNO στην
Κόρδοβα, στη Βολιβία οι Τριπλές
Γέφυρες και το δημαρχείο LΑ ΠΑΖ,
στην Κύπρο το Παγκύπριο Λύκειο
στη Λάρνακα, το Λύκειο Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου Γ’ στην Πάφο και
το Λύκειο Παραλιμνίου.

Η Ομογένεια 
της Αυστραλίας

Επισημαίνεται πως στην Αυστρα-
λία θα πραγματοποιηθούν 200 εκδη-
λώσεις για τα 200 χρόνια από την

Ελληνική Επανάσταση σε όλη τη
διάρκεια του έτους.

Ενδεικτικά, στη Νέα Νότια Ουα-
λία, την Πέμπτη 25 Μαρτίου η Ελλη-
νική Ορθόδοξη Κοινότητα οργά-
νωσε συναυλία. Την ίδια ημέρα στη
Μελβούρνη  πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση της Ένωσης Θεσσαλονι-
κέων «Λευκός Πύργος» σε συνερ-
γασία με την Παμμακεδονική Ένω-
ση Μελβούρνης και Βικτωρίας, υπό
την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αυστραλίας, με έπαρση οκτώ ελλη-
νικών σημαιών, ανάκρουση των εθνι-
κών ύμνων Ελλάδας και Αυστραλίας,
ενώ ακολούθησε πρόγραμμα με
χορευτικά συγκροτήματα.

Την Κυριακή στις 28 Μαρτίου
στη Νέα Νότια Ουαλία, τελέστηκε
πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
και επίσημος εορτασμός της Εθνι-

κής Επετείου από την Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Αυστραλίας και την Ελληνι-
κή Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ. Παρου-
σία όλων των αρχιερέων της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και προ-
εξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου,
Μακαρίου, τελέστηκε Θεία Λειτουργία
και εν συνεχεία δοξολογία στον Καθε-
δρικό Ναό του Ευαγγελισμού στο
Redfern. 

Κατόπιν ακολούθησε κατάθεση
στεφάνων στο Martin Place, παρέ-
λαση προς το Sydney Opera House,
μηνύματα επισήμων, πανηγυρικός
της ημέρας, απαγγελία ποιημάτων,
προβολές οπτικο-ακουστικού υλι-
κού και παρουσίαση παραδοσιακού
μουσικοχορευτικού προγράμματος.

Επίσης, στις 28 Μαρτίου στη Μελ-
βούρνη  πραγματοποιήθηκε εορ-
ταστική διαδικτυακή εκδήλωση για
την επαναλειτουργία του ορθόδο-
ξου ναού του Ευαγγελισμού της Αν.
Μελβούρνης που είχε καταστραφεί
από πυρκαγιά. Είναι ο πιο παλιός
ορθόδοξος ναός στη Βικτώρια από
το 1901. Μετά τη Θεία Λειτουργία
από το ναό, ακολούθησαν ομιλίες
και επετειακές εκδηλώσεις (υπό την
αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα2021».
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πάρχουν τρεις πίνα-
κες που φιγουράρουν
στην Τράπεζα της Αμε-
ρικής στο Corporate
Center στο Charlotte,
NC των Rothschild που
είναι δημιούργημα

του καλλιτέχνη Benjamin F. Long.
“Κρυμμένη” τελετουργία των Illu-

minati;
Η παρακάτω ερμηνεία είναι βέβαια

για λίγους και σαφώς πολύ ψαγμέ-
νους. (Βλ. «Η Γκρίζα Φυλή … Ενα
Φανταστικό Σενάριο», «Οι Ταφόπλα-
κες Της Ανθρωπότητας»,  «Η Από-
κρυφη Φιλοσοφία των Illuminati» κ.ά.).

τοιχογραφία δεξιά: Το κλασ-
σικό Μασονικό καρό «σκάκι» πάτω-
μα σαν μέρος του σκηνικού που
ελέγχουν, σε ιβουάρ και κόκκινο,
δηλ. σπέρμα και αίμα, σεξ και τελε-
τουργικές θυσίες, σεξομαγεία.

Σε πρώτο και κεντρικό σημείο,
ο κλασικός ξανθός γαλανομάτης
Αριος νεαρός με την κλασική Μασο-
νική στάση και τις φτέρνες σε 90 μοί-
ρες γωνία.

Κοιτάξτε την φλεγόμενη βάτοπου
καπνίζει κατευθείαν Δυτικά. Δείχνει

ότι ο Δυτικός κόσμος φλέγεται κι
αυτή είναι η κατάσταση των ΗΠΑ,
ενώ οι Αμερικανοί ως επί το πλεί-
στον, αλλά και οι Ευρωπαίοι Αριοι,
οι Λευκοί γενικότερα, κοιμούνται,
υπακούουν, πειθαρχούν και προ-
σκυνούν τον Γιαχβέ-Χρηστό. 

Αυτό φαίνεται κι από τον λευκό
άνδρα δίπλα στην καιόμενη βάτο,
φοράει κόκκινο πουλόβερ και μπλου-
τζίν. Κόκκινο, άσπρο και μπλε. Αντι-
προσωπεύει την πλειοψηφία του
Δυτικού κόσμου που παραμένει με
αποσπασμένη την προσοχή της, ως
πρόβατο επί σφαγή, προσκολλη-
μένη στην μιαρή Βίβλο που τον απο-
κοιμίζει και την χριστιανική πανού-

κλα που τον αποδυναμώνει, ενώ η
βάτος δίπλα του, η φύση, η ζωή και
η ψυχή του δηλ. καίγεται συθέμελα.

Τώρα πρόσεξε την -πολύ σημα-
ντική- γυναικεία φιγούρα, ως μαριο-
νέτα, με τα νήματα από τα οποία
ελέγχεται να ξεκινούν από τον Μαύ-
ρο Ηλιο, μιά αποκρυφιστική θεω-
ρία πολύ μαύρη κι απόκοσμη μετα-
φυσικά, την χρησιμοποιούν οι ναζι-
στές και οι κατάμαυροι Illuminati,
με πολλαπλούς συμβολισμούς.

Η θηλυκή ενέργεια, η ενέργεια
της ζωής, εγκλωβισμένη σε έναν
κύβο, ελέγχεται από τον Μαύρο Ηλιο.
Το Τάγμα του Μαύρου Ηλίου είναι
μια μυστική κοινωνία των SS, Ναζί.
Το O.T.O. (Ordo Templi Orientis) είναι
ένα μασονικό τάγμα που έχει επί-
σης κυρίαρχο τον Μαύρο Ηλιο. Μερι-
κοί σύγχρονοι Καθολικοί Χριστια-
νοί Γνωστικοί αναφέρουν τον Μαύ-
ρο Ηλιο ως τον καθαρό ήλιο του
Θεού, ο οποίος είναι το αντίθετο του
Demiurge, του δημιουργού του Κίτρι-
νου Ήλιου. Η Εταιρεία Vril πιστεύει
ότι ο Μαύρος Ηλιος είναι ο Ηλιος
της Αριας φυλής και η πηγή ενέρ-
γειας Vril.

στην Δεύτερη τοιχογραφία
Ο καλλιτέχνης  στα στρατόπεδα

της FEMA. Βλέπεις τον πίσω και τον
πλευρικό τοίχο οριοθετημένο με
πλέγμα. Η Ελίτ κάνει  σεξομαγικούς
τελετουργικούς κύκλους από πάνω,
ελεύθεροι και γυμνοί μέσα στον
πλούτο και την αηδιαστική ισχύ τους.
Ολοι τους λευκοί με κόκκινα μαλλιά
(στην Ελίτ υπάρχουν μονάχα λευκοί
Αριοι, όλες τις άλλες φυλές τις θεω-
ρούν κατώτερες) και περιτριγυρι-
σμένοι από τις φλόγες του ψυχο-
πομπού και μυητή Θεού
τους Nyarlathotep.

Ο Nyarlathotep είναι Μη Ευκλεί-
δεια θεϊκή οντότητα, κι αποτελεί
μέλος ενός ευρύτερου συνόλου ισχυ-
ρών οντοτήτων, των Μεγάλων Παλαι-
ών. Σύμφωνα με την Μυθολογία
Κθούλου την οποία έδωσε στο κοι-
νό ο Howard Phillips Lovecraft, οι
Μεγάλοι Παλαιοί – σιχαμερά όντα
από το μακρινό μη Ευκλείδειο διά-
στημα, επιβουλεύονται τον κόσμο

των ανθρώπων και προσπαθούν να
εισέλθουν σε αυτόν μέσα από κλει-
στές γι’ αυτούς, κοσμικές πύλες με
την βοήθεια των υποτακτικών τους,
ανθρώπινων υβριδίων και αλλό-
τριων DNA. Ο Nyarlathotep κατέχει
εξέχουσα θέση στην Μυθολο-
γία �Cthulhu� και παρουσιάζεται
ως ο αγγελιοφόρος των Μεγάλων
Παλαιών, ο μόνος που μπορεί να
ενσαρκωθεί και να λειτουργήσει
μέσα στην Ευκλείδεια γεωμετρία.

Το όνομα Nyarlathotep έχει καθα-
ρά Αιγυπτιακές ρίζες: «Ny»-όχι, «Ar»-
μέσα, «lat»-πύλη, «hotep»-γαλήνη,
δηλαδή «Δεν υπάρχει γαλήνη μέσα
από την πύλη». Ο Nyarlathotep είναι
η «Φωνή των Μεγάλων Παλαιών»,
ο αγγελιαφόρος στις δοσοληψίες
τους με τους ανθρώπους. Κατοικεί
στην παγωμένη πόλη της Καντάθ,
δυναστεύοντας τους μάταιους θεούς
της ανθρωπότητας, μαζί με τον τυφλό
κι άνοο Azathoth και τους χορευτές
θεούς. Σε άλλες ιστορίες όμως, ο
τόπος καταγωγής του είναι η Σάρ-
ναθ.

Σαν αγγελιαφόρος των Παλαι-
ών, οδηγός ψυχών και κριτής, από
πολλές απόψεις ο Nyarlathotep μπο-
ρεί να συγκριθεί με τον Αιγυπτιακό
Θεό Ανούβη, που άνοιγε τον δρό-
μο του άλλου κόσμου για χάρη των
νεκρών. Απεικονιζόταν ως μαύρος
Θως (τσακάλι) με χοντρή ουρά, ή ως
μελαψός άνδρας με κεφαλή τσα-
καλιού ή σκύλου, Ιερού Τοτεμικού
ζώου του Ανούβη. Αυτός είναι άλλω-
στε και ο λόγος για τον οποίο οι
αρχαίοι Έλληνες είχαν δώσει στην
μητρόπολη της λατρείας του το όνο-
μα Κυνόπολις και ταυτίζεται με τον
σκύλο φύλακα Κέρβερο της ελλη-
νικής μυθολογίας. Επίσης ταυτίζε-
ται με τον ψυχοπομπό Θεό Ερμή. Η
λατρεία του Ανούβη, χάρις στο ρόλο
του ως Θεού των νεκρών, είναι καθο-
λικά αποδεκτή, ενώ η είσοδός του
στον κεντρικό μύθο του Οσιρι συνέ-
τεινε στην μακρόχρονη διάρκεια της
λατρείας του μέχρι σήμερα, οπότε
και ταυτίστηκε εντελώς με τον ψυχο-
πομπό Ερμή, επονομαζόμενος Ερμά-
νουβις. Στην μεγάλη, προς τιμήν της
Ισιδας λιτανεία, την οποία περιγρά-
φει ο Απουλήιος, ο Κυνοκέφαλος
Θεός βαδίζει προς τις εικόνες των
Θεών, κρατώντας στο χέρι το κηρύ-
κειο και τους φοίνικες. 

Ψυχοπομπός είναι ο συνοδός
της ψυχής στα σκοτάδια του Αδη.
Τον τίτλο αυτό φέρουν ο αγγελιο-
φόρος Ερμής και ο Απόλλων στην
Ελλάδα και ο Κυνοκέφαλος Αιγύ-
πτιος Θεός Άνουβις.
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Η προφητική τέχνη Rothschild σε κοινή θέα
ο Nyarlathotep συνδυάζει πολύ

έντονα τα ανθρώπινα με τα Θεϊκά
στοιχεία και είναι, ουσιαστικά, ο πρώ-
τος δάσκαλος του ανθρώπινου γένους,
Εκείνος είναι που εισήγαγε τα γράμ-
ματα και τις επιστήμες στην ανθρω-
πότητα, δίδαξε την χρήση της διά-
νοιας και, μάλιστα, υπάρχουν ιστο-
ρίες που του αποδίδουν την μετά-
δοση της γνώσης της φωτιάς στους
ανθρώπους. 

Ταυτόχρονα, είναι προστάτης
του εμπορίου, των ουσιαστικών τελε-
τών και της μαγείας. Εκφράζει με
ένα πολύ ισχυρό αρχετυπικό τρόπο
την ταχύτητα, την ευλυγισία, την
μεταβλητότητα, τους απατηλούς
δρόμους που ακολουθεί ο νους,
καθώς εύκολα απατάται και κάνει
λάθη. Διαθέτει, επιπλέον, μια σκιώ-
δη και περισσότερο ανθρώπινη όψη,
καθώς είναι πρώτος στην απάτη, το
ψεύδος και την κλοπή, μουλωχτός,
δαιμόνιος, γελωτοποιός και δόλιος.
Όπως ακριβώς και ο Ολύμπιος Ερμής,
αλλά κι ο Κατεργάρης Σκανδιναβός
Θεός Λόκι Λαουφέιγιαρσον.

Ο Βρετανός ακαδημαϊκός Ρ. Φ.
Γουΐλετς γράφει τα εξής: «Ο Ολύ-
μπιος Ερμής είναι ο πλέον συμπα-
θής, ο πλέον ασταθής, ο πλέον συγκε-
χυμένος, ο πιο πολυσύνθετος και
επομένως ο πιο Έλληνας απ’ όλους
τους Ολύμπιους Θεούς».

Ο Nyarlathotep λειτουργεί ως ο
αγγελιαφόρος του τυφλού θεού
Azathoth και ως ο οδηγός των ψυχών
προς τον Μαύρο Θρόνο, ευελπι-
στώντας ν’ αρπάξει την εξουσία από
τον Azathoth και να κυριαρχήσει
στο Σύμπαν ο ίδιος. Ο Tyson κάνει

μια παράξενη νύξη, σύμφωνα με την
οποία στο αρχικό μνημείο της Σφίγ-
γας βρισκόταν το πραγματικό πρό-
σωπο του Nyarlathotep. Η λεπτο-
μέρεια αυτή θυμίζει κάπως τις θεω-
ρίες του εναλλακτικού αρχαιολόγου
Robert Temple για την Σφίγγα στην
Έρημο της Γκίζα.

Στην τοιχογραφία, δείχνει φαι-
νομενικά να διαχωρίζονται από το
τεχνητά δημιουργημένο από αυτούς,
χάος των ανθρώπινων ζώων, μέσω
ενός δικτύου, που φαίνεται απο-
κάτω, εξακολουθούν να επιβλέ-
πουν τους σκλάβους τους, μέσα
από ονείρεμα, υπνωτισμό και σεξο-
μαγεία.

Οι κύριες φιγούρες στην μάζα
των ανθρωπόζωων είναι οι τύποι με
τις στολές Βιολογικού πολέμου
και οι πεζοναύτες με τα όπλα αμφό-
τεροι για να ελέγξουν τα αγελαία
ανθρωπόζωα.

Η τρίτη τοιχογραφία; Παγκο-
σμιοποίηση, τουρλού τουρλού μανι-

φατούρα, των ανθρωπόζωων, μετά
την εποχή των στρατοπέδων της
FEMA. Ο ευσεβής πόθος των Illu-
minati.

Βλέπεις τον επιζώντα σκλαβω-
μένο πληθυσμό να βγάζει τον πλού-
το του πλανήτη. Χωρίς φωνή, χωρίς
προνόμια.

Τα φτυάρια είναι χρυσά δείχνο-
ντας ότι ο χρυσός είναι ο πλούτος
που εξορύσσουν. Λογικό ο χρυσός
είναι το μαγικό μέταλλο των Illumi-
nati, αλλά και ισχυρό όπλο στα χέρια
των εχθρών τους, οπότε  φροντί-
ζουν να τους το στερούν.

Κοίτα το επόμενο επίπεδο της
αρχιτεκτονικής πάνω από το έδα-
φος.

Βλέπεις τους υψηλότερου επι-
πέδου σκλάβους (μορφωμένους,
τεχνικούς) να ξαναχτίζουν τον Νέο
Κόσμο της Νέας Τάξης Πραγμάτων,
την Νέα Κανονικότητα, την Νέα Πραγ-
ματικότητα.

«Τοις εγρηγορόσιν ένα και κοινόν

κόσμον είναι, των δε κοιμωμένων έκα-
στος εις ίδιον αποστρέφεσθαι» Ηρά-
κλειτος

(Για τους ξύπνιους υπάρχει ένας
κοινός κόσμος, ενώ οι κοιμισμένοι
στρέφονται ο καθένας σ’ έναν δικό
του κόσμο).

Η Ελίτ κοιμάται πάνω στους
λόφους, αλλά εξακολουθεί να επι-
βλέπει όλες τις λειτουργίες. Μέσα
από το ονείρεμα ελέγχουν τα κοπά-
δια τους οι Ελίτ με πολύ προχωρη-
μένες τεχνικές. Αυτό δείχνει τελε-
τουργικά σε κοινή θέα η τοιχογρα-
φία.

Αναφορές για τον Μεγάλο Παλαιό
Θεό Nyarlathotep υπάρχουν σ’ όλο
τον πλανήτη και σε κάθε μαγικο-
θρησκευτική εταιρία-εκκλησία. Ο
Αχτού (Κονγκό), Ο Μαύρος Δαίμο-
νας, ο Μαύρος Άνδρας (Αγγλία), Ο
Μαύρος Άνεμος (Κένυα), Ογκώδης
Γυναίκα (Κίνα), Ο Σκοτεινός (Καλι-
φόρνια, Λουϊζιάνα), Το Είδωλο του
Μίσους (Αφρική), Επιπλέων Τρόμος
(Αϊτή), Ο Θεός με την Ματωμένη
Γλώσσα (Κένυα), Ο Πράσινος Άνδρας
(Κέλτες), Ο Στοιχειωτής του Σκοτα-
διού (Αυστραλία), Ο Άνδρας με τα
Κέρατα (Κέλτες), Σούγκορον (Μαλαι-
σία), Ο Γδαρμένος (Μέση Ανατολή),
Ο Νάνος που Σέρνεται (Ινδία). Και
αυτά είναι μόνο μία από τις εκατο-
ντάδες οντότητες που αναφέρονται
στο απαγορευμένο βιβλίο του τρε-
λού Αραβα.

terrapapers.com
Το πλήρες κείμενο του ερευνη-

τή - συγγραφέα Ιων Μάγγου βρί-
σκεται στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση miastala.com 2010.
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εΚΔοθΗΚε η απόφαση ένταξης της 1ης πρό-
σκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τ.Π. CLLD/LEADER
«Πολιτισμός & Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ» 2014-2020,
του Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττι-
κής. 

Έπειτα από την διαδικασία αξιολόγησης των
προτάσεων των ιδιωτικών επενδύσεων, ανακοι-
νώθηκε η οριστική ένταξη των έργων στο Τοπικό
Πρόγραμμα, όπου η «Κυθέρεια» δημοσιεύει τις
επενδύσεις που αφορούν τα Κύθηρα. Ορισμένες

εξ αυτών, ενώ εγκρίθηκαν ως «παραδεκτές» προ-
τάσεις, δεν θα χρηματοδοτηθούν στην παρούσα
φάση, καθώς δεν υπάρχουν αυτή την περίοδο οι
διαθέσιμοι πόροι.

Ετσι, για τα Κύθηρα θα χρηματοδοτηθούν αρχι-
κά 15 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογι-
σμού 2.987.310€ με επιχορήγηση 2.042.889€. Μετα-
ξύ των επενδύσεων ενισχύονται οι δυο Ελαιουργι-
κοί Συνεταιρισμοί του Νησιού για την αναβάθμιση
των υποδομών τους, καθώς και ο Μελισσοκομικός

Συνεταιρισμός που θα αποκτήσει σύγχρονο τυπο-
ποιητήριο μελιού.

Το Δίκτυο Δήμων Νήσων Αττικής έχει ήδη αιτη-
θεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επι-
πλέον χρηματοδότηση (β΄ φάση) από την οποία
θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αξιολογή-
θηκαν θετικά αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν στην
παρούσα φάση λόγω υπερκάλυψης της διαθέσι-
μης δημόσιας δαπάνης. Κατά την β΄ φάση των χρη-
ματοδοτήσεων, για το νησί των Κυθήρων έχουν

Επιχορηγούμενες επενδύσεις από το   LEADER για τα Κύθηρα  

ΒΓΑιΝετε για τρέξιμο ώστε να
βελτιώσετε την καρδιαγγειακή σας
υγεία, να χτίσετε αντοχή και, μερικές
φορές, να αντισταθμίσετε εκείνο το
επιπλέον κομμάτι κέικ σοκολάτας
που φάγατε. Αλλά ξέρατε ότι ενώ
φροντίζετε το σώμα σας, φροντίζε-
τε επίσης το μυαλό σας;

Καθώς αρχίζετε να τρέχετε, η καρ-
διά σας και το αναπνευστικό σας
σύστημα λειτουργούν σκληρότερα,
ενώ καθώς συνεχίζετε, το σώμα σας
απελευθερώνει ενδορφίνες, ορμό-
νες οι οποίες δρουν ως διεγερτικά
και βελτιώνουν τη διάθεση. 

Και ενώ οι ενδορφίνες παίζουν
σημαντικό ρόλο στα αισθήματα χαλά-
ρωσης και αισιοδοξίας που συνο-
δεύουν το τρέξιμο, τα οφέλη αυτής
της προπόνησης δεν περιορίζονται
εκεί.
Διαχείριση του στρες

Το τρέξιμο μπορεί να βοηθήσει
στην καταπολέμηση του άγχους και
να ενισχύσει την ικανότητα του σώμα-
τος να αντιμετωπίζει τις εντάσεις. Η
άσκηση αυξάνει επίσης τις συγκε-
ντρώσεις νορεπινεφρίνης, μιας κατε-
χολαμίνης που δρα ως ορμόνη και
νευροδιαβιβαστής και βελτιώνει την
απόκριση του εγκεφάλου στο άγχος.

Αυξάνει τη βιταμίνη D
Η βιταμίνη D, γνωστή και ως «η

βιταμίνη του ήλιου», αφού συντίθε-
ται στον οργανισμό κυρίως κατά την
έκθεση στον ήλιο, είναι πολύ σημα-
ντική για την πρόληψη της οστεο-
πόρωσης και τη διατήρηση ενός
γερού σκελετού, ενώ παράλληλα
συμμετέχει και στο μηχανισμό της
όρασης. Μάλιστα, υπάρχουν επι-
στημονικές ενδείξεις ότι η βιταμίνη
D είναι απαραίτητη και για τη δια-
τήρηση της καλής ψυχολογίας. Περί-
που το 90% της βιταμίνης D που χρει-
αζόμαστε το παίρνουμε από τον ήλιο,
επομένως το τρέξιμο έξω μια ηλιό-

λουστη ημέρα, μπορεί να αυξήσει
τη βιταμίνη D στον οργανισμό σας.
Προστατεύει τον εγκέφαλο

Ενώ το τρέξιμο δεν «θεραπεύει»
το Αλτσχάιμερ, μπορεί να βοηθήσει
στην ενίσχυση της ικανότητας του
εγκεφάλου να ελαχιστοποιεί και να
επιβραδύνει τη γνωστική παρακμή.
Η σωματική άσκηση ενισχύει τις χημι-
κές ουσίες στον εγκέφαλο αποτρέ-
πουν τον εκφυλισμό του ιππόκαμπου,
ενός σημαντικού μέρους του εγκε-
φάλου για τη μνήμη και τη μάθηση.
Ηρεμεί το πνεύμα

Οι χημικές ουσίες που απελευ-
θερώνονται κατά τη διάρκεια του
τρεξίματος και μετά μπορούν να βοη-
θήσουν τους ανθρώπους που βιώ-
νουν άγχος να αισθάνονται πιο ήρε-
μοι. Άλλωστε, το τρέξιμο αποτελεί
έναν καλό τρόπο να εκτονωθείτε και
κατ’ επέκταση να ηρεμήσετε.
Αναβαθμίζει την ποιότητα 
του ύπνου

Ο επαρκής και καλής ποιότητας
ύπνος είναι απαραίτητος για την
εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού
μας αλλά και του πνεύματός μας. Το
τρέξιμο μπορεί να σας βοηθήσει να
κοιμάστε πιο γρήγορα και καλύτε-
ρα, μειώνοντας τα επίπεδα στρες σας

και βελτιώνοντας τη διάθεσή σας.
Άλλωστε, όταν είστε σωματικά δρα-
στήριοι κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας είναι πιο πιθανό να αισθάνεστε
κουρασμένοι στο τέλος της ημέρας.
οδηγεί σε αυξημένη 
παραγωγικότητα

Σχετική έρευνα έδειξε ότι οι εργα-
ζόμενοι που γυμνάζονται σε τακτι-
κή βάση είναι πιο παραγωγικοί και
έχουν περισσότερη ενέργεια από
τους συνομηλίκους τους που είναι
λιγότερο δραστήριοι. Ενώ ένα πιε-
στικό πρόγραμμα μπορεί να κάνει
δύσκολη την άσκηση στη μέση της
ημέρας, ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν
ότι το μεσημέρι είναι η ιδανική στιγ-
μή για μια προπόνηση λόγω του κιρ-
κάδιου ρυθμού μας (σκεφτείτε τον
σαν το εσωτερικό ρολόι του οργα-
νισμού μας).
Μεγαλύτερη δημιουργικότητα

Όταν το σώμα σας είναι απα-
σχολημένο, το μυαλό σας θα απο-
σπάται από τις ανησυχίες της καθη-
μερινής ζωής και θα είναι ελεύθερο
να σκέφτεται δημιουργικά. Αντί, λοι-
πόν, να κοιτάζετε με τις ώρες την
κενή σελίδα στον υπολογιστή, φορέ-
στε τα αθλητικά σας και βγείτε για
τρέξιμο.

Τρέξιμο: Ποια οφέλη προσφέρει στο... μυαλό μας
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αξιολογηθεί θετικά και θα χρηματοδοτηθούν επι-
πλέον 6 επενδυτικές προτάσεις στον τουρισμό, την
εστίαση και τον πρωτογενή τομέα, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 1.122.756,05€ με επιχορήγηση 768.000€.

Θυμίζουμε ότι πρόεδρος του Δικτύου Συνερ-
γασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, είναι ο δήμαρ-
χος Κυθήρων, στρ. Χαρχαλάκης και οι δράσεις
αφορούν ενίσχυση στους τομείς επενδύσεων μετα-

ποίησης, εμπορίας, ανάπτυξης και τουρισμού.
• Ο χρόνος ανάκαμψης της ελληνικής οικο-

νομίας για επαναφορά στα προ μνημονίων επίπε-
δα, ίσως να μειωθεί σημαντικά, ακόμη και στο μισό
χρονικό διάστημα των 15 ετών, αν υπάρξει στο-
χευμένη διάχυση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2021-
2027.

Περίπου 23 δισ. ευρώ θα διαχειριστεί η χώρα

μας για δράσεις περιβαλλοντικών υποδομών, μετρια-
σμού και πρόληψης των επιπτώσεων της κλιματι-
κής αλλαγής, συνδεσιμότητα με πρόνοια για τις
απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, αστική
ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης, ενώ επί
πλέον δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από το Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για δράσεις του πρω-
τογενούς τομέα.   

Πράξη Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη

Ανέγερση νέας μονάδας παραγωγής παξιμαδιών στα Πιτσινιάνικα Κυθήρων 247.315,32 € 185.486,49 € 
Ίδρυση παγωτοπωλείου - ζαχαροπλαστείου στον Ποταμό Κυθήρων 39.321,22 € 29.490,90 €
Εκσυγχρονισμός και επέκταση αρτοποιείου στα Κύθηρα 247.223,49 € 185.417,61 € 
Ανέγερση και κατασκευή 4 τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών 14 κλινών στα Βαμβακαράδικα Κυθήρων 291.920,95 € 189.748,60 € 
Ίδρυση δυο νέων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και 10 κλινών στο Κατούνι  299.375,19 € 194.593,86 € 
Εκσυγχρονισμός καταλύματος στα Κύθηρα 47.025,56 € 30.566,53 €
Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου Πελαγία - Αφροδίτη στα Κύθηρα 93.598,09 € 60.838,74 € 
Υπό ίδρυση τουριστική επιχείρηση εκμετάλλευσης επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 3 κλειδιών 258.531,58 € 168.045,51 € 
Τουριστικό κατάλυμα στα Κύθηρα 164.955,10 € 107.220,80 €
Ανέγερση τουριστικής οργανωμένης κατασκήνωσης - camping στην Παλαιόπολη Κυθήρων 259.798,41 € 168.868,95 € 
Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου στα Κύθηρα 115.556,24 € 75.111,51 € 
Εκσυγχρονισμός εστιατορίου στα Κύθηρα 38.670,00 € 25.135,50 € 
Εκσυγχρονισμός τουριστικού καταλύματος στα Κύθηρα 21.349,61 € 13.877,24 € 
Ίδρυση τουριστικής μονάδας ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων 5 κλειδιών 307.511,74 € 199.882,62 € 
Εκσυγχρονισμός οινοποιείου στα Κύθηρα 209.203,98 € 156.902,97 €
Κατασκευή τυποποιητηρίου, εκθετηρίου μελιού με πολυχώρο εκπαίδευσης και παρουσιάσεων στα Κύθηρα 283.536,26 € 212.652,18 € 
Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείου στα Κύθηρα 369.205,50 € 276.904,12 € 
Εκσυγχρονισμός ελαιουργικού συνεταιρισμού στα Κύθηρα 201.662,31 € 151.246,72 € 
Ίδρυση επισκέψιμου οινοποιείου για παραγωγή βιολογικού οίνου εντός αγροκτήματος βιολογικής καλλιέργειας 379.870,05 € 284.902,53 € 
Εκσυγχρονισμός τοπογραφικών υπηρεσιών στα Κύθηρα 14.155,00 € 5.662,00 € 
Σημαντικός εκσυγχρονισμός ξυλουργείου με νέες υποδομές στα Κύθηρα 220.281,03 € 88.112,40 €



ΔιΑΒΑσΑΜε τη συνέντευξη που
παραχώρησε στο in.gr ο δήμαρχος
Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας, με
ερέθισμα τον τίτλο της συνέντευξης
«το κράτος οφείλει να αντιμετω-
πίζει, ιδιαίτερα τον απομακρυ-
σμένο νησιώτη, ισότιμα με τον
όποιο κάτοικο της ηπειρωτικής
χώρας».

Μερικά σημεία από την ενδια-
φέρουσα τοποθέτηση του δημάρ-
χου παραθέτουμε παρακάτω, σημει-
ώνοντας ότι η Αστυπάλαια έχει μόνι-
μο πληθυσμό 1.334 κατοίκους, είναι
νησί του Αιγαίου που ανήκει στα
Δωδεκάνησα και γεωγραφικά και
πολιτισμικά βρίσκεται στο μεταίχμιο
Δωδεκανήσων και Κυκλάδων. 

Ως δήμος συστάθηκε για πρώτη
φορά το 1948 και το μόνο “κοινό”
που μπορεί να έχει με τα Κύθηρα είναι
η Ενετική κυριαρχία όπου η Αστυ-

πάλαια άνηκε στην δικαιοδοσία της
Βενετίας από 1207 έως το 1269.

Ο Δήμαρχος διοικεί την Αστυ-
πάλαια με τρόπο διεκδικητικό και με
πρόθεση την ανάπτυξη αλλά με σεβα-
σμό στο περιβάλλον.

Αναφέρει λοιπόν ο κ. Κομηνέας:
«Ο δήμος μας δεν έχει κανένα μηχα-
νικό ΑΕΙ. Διαθέτει μόνο 5 άτομα όλα
μαζί, διοικητικούς, οικονομικούς,
ληξιαρχείο, πρωτόκολλο. Δεν μπο-
ρεί να παραχθεί έργο σε κανένα τομέα,
ούτε καν στην διεκπεραίωση των
καθημερινών υποθέσεων, πόσο μάλ-
λον στην υποβολή προτάσεων- μελε-
τών, αναθέσεις- συμβάσεις έργων ή
στην αναζήτηση προγραμμάτων»
δηλώνει, αλλά αναζητάει λύση: «Συστή-

νουμε Αναπτυξιακό Φορέα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την
Κω και την Νίσυρο, ώστε να απο-
κτήσουμε σαφώς μεγαλύτερη απο-
τελεσματικότητα στην εξεύρεση προ-
γραμμάτων, χρηματοδοτήσεων, μελε-
τών και υλοποίησης πάσης φύσεως
δράσεων, τουριστικών κοινωνικών,
πολιτιστικών και φυσικά  έργων υπο-
δομής».

Αναφορικά με το μέλλον αποκα-
λύπτει ότι «…η Αστυπάλαια θα απο-
τελέσει το σημείο αναφοράς, ασκώ-
ντας όλες τις πρακτικές της βιώσι-
μης – αειφορικής ανάπτυξης και θα
αποτελεί παράδειγμα- πρότυπο προς
μίμηση». 

Επειδή στις μέρες μας γίνεται πολύ
κουβέντα για την αιολική ενέργεια ο
Δήμαρχος είναι απόλυτος για το νησί:
«Αιολική Ενέργεια: είμαστε υπέρ της
τοποθέτησης μόνο των απαραί-
τητων ανεμογεννητριών που θα
καλύπτουν αποκλειστικά τις ανά-
γκες του νησιού μας ( 1 ή 2 το πολύ)
και σε συγκεκριμένη θέση που θα
υποδειχθεί με την ελάχιστη επέμ-
βαση στο περιβάλλον. είμαστε
κάθετα αντίθετοι στην όποια εγκα-
τάσταση αιολικού- βιομηχανικού
πάρκου στο νησί μας και δεν πρό-
κειται να το επιτρέψουμε.»

Τουριστικά φέτος, η Αστυπάλαια
πρόσφερε δωρεάν διακοπές για επί
15ημέρου σε εργαζόμενους τους
εσυ τον Ιούνιο, όπου 1.500 υγειο-
νομικοί επισκέφθηκαν το νησί…
σώζοντας την σεζόν, καθώς η πλη-
ρότητα έφτασε στο 72% όταν άλλες
νησιωτικές περιοχές “ανάδειαζαν”
επισκέπτες με τα κιάλια! 

Σε ερώτηση σε ποιους τομείς η
Αστυπάλαια έχει προοπτικές ανά-
πτυξης, ο Δήμαρχος απαντά: Στον
πρωτογενή τομέα( κτηνοτροφία-
μελισσοκομία) με την λειτουργία 2
τυροκομείων παράγονται ήδη πιστο-
ποιημένα προϊόντα  και στην μελισ-
σοκομία αναμένεται η λειτουργία
τυποποιητηρίου που θα βοηθήσει
ιδιαίτερα την πώληση μελιού που
είναι 83% θυμαρίσιο, με πολύ καλές
τιμές. Ο τουρισμός έχει ιδιαίτερα
καλή πορεία, όπως και οι επιχειρή-
σεις εστίασης και όλες οι συναφείς
δραστηριότητες, λόγω υψηλής ποι-
ότητας των καταλυμάτων και του
ποιοτικού φαγητού που βασίζεται
στα τοπικά προϊόντα. Ενίσχυση,
σαφώς, χρειάζεται ο κτηνοτροφι-
κός τομέας, λόγω των πολύ χαμη-
λών τιμών του κρέατος και του υψη-
λού κόστους μεταφοράς τροφών
των ζώων στο νησί. Είναι απαραί-
τητο να δοθούν οικονομικά κίνη-
τρα εγκατάστασης νέων επιχειρή-
σεων και επαγγελματιών, καθώς και
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Νέα δράση για την επανεκκίνηση της εστίασης

Δήμαρχος Αστυπάλαιας: «...σημείο αναφοράς, με πρακτικές βιώσιμης – αειφορικής ανάπτυξης και παράδειγμα- πρότυπο προς μίμηση

Επιτέλους κλιματισμός στο «Αλέξανδρος Αρ. Ωνάσης»

ΝεΑ δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ,
για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστία-
σης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώ-
τους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε
εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Ποσό ενίσχυσης
• 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του

ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.
• Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του

2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται
ως:  [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λει-
τουργίας ]*365*7%

• Το μέγιστο ποσό ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.
ωφελούμενοι
• Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Εστίασης.
• Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό

την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κρι-
τηρίων του ΕΣΠΑ.

• Η δράση αφορά επιχειρήσεις. που έχουν κύριο ΚΑΔ
ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης.

Κριτήρια πρόσκλησης
Α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019

μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
Β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019

για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημε-
ρών λειτουργίας.

Γ) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαί-
ως στη δράση.

Δ) Επιχειρήσεις. εστίασης που ήταν σε στάδιο κατα-
σκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020

αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
Ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υπο-

βολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Νεοφυής επιχειρίσεις
Επίσης, πρόγραμμα που θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι

το τέλος του προσεχή Σεπτέμβριο, παρέχει στήριξη Νεο-
φυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece»
για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Συγκεκριμένα, η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεο-
φυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δρα-
στηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3)
του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate
Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-
19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρ-
σης της νόσου στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί. H ενίσχυση
θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενί-
σχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παρα-
μείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνη-
σης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος ανα-
φοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα
5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματο-
ποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης,
συγκεκριμένα το 2019 ή το 2020 επί των οποίων θα υπο-
λογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το
αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων
μικρότερο των 6.250 ευρώ.
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απαλλαγή από την φορολογία  επί
5ετία. , μείωση των φορολογικών
συντελεστών για τους μόνιμους κατοί-
κους, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ (νησιά
έως 1500 κατοίκους) και επέκταση
του Μεταφορικού Ισοδύναμου. 

ο δήμος σας έχει τις βασικές
υποδομές(δρόμοι-δίκτυα ύδρευ-
σης-βιολογικό κτλ.), ώστε να
καλύπτονται οι ανάγκες;
Η Αστυπάλαια διαθέτει λιμνοδε-

ξαμενή για πόσιμο νερό, βιολογικό
καθαρισμό και ΧΥΤΑ.   Απαιτείται νέο
δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης και
compact βιολογικός  καθαρισμός
στον οικισμό της Ανάληψης. Απαι-
τείται, όμως, αύξηση του ασφαλτο-
στρωμένου οδικού δικτύου  προς
όλες τις κύριες παραλίες του νησιού,
καθώς και ολοκλήρωση (μήκους 3χμ)
του κεντρικού οδικού άξονα του νησι-
ού, προς τον οικισμό «Μέσα  Βαθύ»,
ενώ, φέτος θα ασφαλτοστρωθούν
6,5 χιλιόμετρα. 

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης
της διοικητικής σας ικανότητας είναι
στο πρόγραμμά σας;

Η εταιρεία Deloitte εκπόνησε
εντελώς δωρεάν και μόλις πρόσφα-
τα μας παρέδωσε «τη μελέτη βιώσι-
μης ανάπτυξης της Αστυπάλαιας»,
πάνω στην οποία θα βασισθεί όλος
ο σχεδιασμός του νησιού μας. Τους
ευχαριστούμε ιδιαίτερα, είναι το μεγα-
λύτερο δώρο προς το νησί μας.

Τάση της εποχής είναι η μείωση
του ενεργειακού αποτυπώματος, η
ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότη-
τας, η μείωση των εκπομπών αερί-
ου. Θα ενθαρρύνετε και πώς την εναρ-
μόνιση με τις σύγχρονες αυτές παγκό-

σμιες απαιτήσεις; 
Η Αστυπάλαια θα αποτελέσει

το σημείο αναφοράς, ασκώντας
όλες τις πρακτικές  της βιώσιμης
– αειφορικής ανάπτυξης και θα
αποτελεί παράδειγμα- πρότυπο
προς μίμηση. την πορεία αυτή
σηματοδότησε το οικολογικό  τριή-
μερο που  πραγματοποιήσαμε 25,
26, 27 σεπτεμβρίου, με την συμ-
μετοχή των κατοίκων του νησιού,
γεγονός εντελώς πρωτότυπο και
βαθιά δημοκρατικό. 

Θα προχωρήσουμε σε όποια δρά-
ση απαιτείται, όπως μετατροπή του
ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, εγκατάσταση επε-
ξεργασίας κομποστοποίησης  βιοα-
ποβλήτων με διάθεση των προϊό-
ντων στον πρωτογενή τομέα, πλήρη
ανακύκλωση πάσης μορφής ανακυ-
κλώσιμων προϊόντων, επαναχρησι-
μοποίηση του απορριπτόμενου νερού
από την εγκατάσταση του  βιολογι-
κού καθαρισμού, για αρδευτική χρή-
ση, εξοικονόμηση ενέργειας σε όλα
τα κτίρια και στις υποδομές του Δήμου

στο δημοτικό φωτισμό, καθώς και
την εξάλειψη χρήσης πλαστικού και
κυρίως των συσκευασιών εμφιαλω-
μένου νερού, μέσω της παροχής απο-
λύτως πόσιμου νερού στο δίκτυο
ύδρευσης (έργο που ήδη υλοποιεί-
ται).

Προωθούμε και ήδη ολοκληρώ-
νουμε πρόγραμμα για την μετατρο-
πή του νησιού, σε νησί πράσινης μετα-
κίνησης με εκτεταμένη χρήση ηλε-
κτρικών ποδηλάτων, μοτοποδηλά-
των, ακινήτων ΙΧ, Δημοτική συγκοι-
νωνία, φορτηγών και μηχανημάτων
έργου.

Ποια είναι τα βασικότερα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζετε
και οι πόροι που έχετε στη διά-
θεσή σας επαρκούν για να τα
λύσετε;
α) Υπερεπείγει η κατασκευή του

δικτύου ύδρευσης στον οικισμό της
Ανάληψης, από πλευράς υποδομών.
Επικαιροποιούμε  την μελέτη για να
την υποβάλλουμε στο πρόγραμμα
και να χρηματοδοτηθεί το έργο σε

συνδυασμό με την αποχέτευση και
τον βιολογικό καθαρισμό, κόστους
3.000.000 €.

β) Βελτίωση- αποκατάσταση της
λειτουργίας του βιολογικού καθαρι-
σμού της Χώρας, με επανάχρηση του
νερού για άρδευση αγροτικών γαι-
ών, με χρηματοδότηση από το ίδιο
το πρόγραμμα, κόστους 500.000.€.

Ποια είναι τα βασικά έργα υπο-
δομής που σχεδιάζετε και σε ποιο
στάδιο βρίσκονται επιχειρησιακά;

α) Βελτίωση οδού προς παραλία
Καμινάκια, κόστους  1.732.000 €
(δημοπρατήθηκε ήδη και θα  ξεκι-
νήσει οσονούπω).

β) Διαμόρφωση του Παλιού Γυμνα-
σίου – Λυκείου σε Πολυδύναμο Πνευ-
ματικό Κέντρο κόστους 1.300.000 €
το οποίο θα στεγάσει τα τεράστιας
σημασίας αρχαιολογικά ευρήματα
(εγχυτρισμοί παιδικού νεκροταφεί-
ου, εκπονούνται ήδη οι σχετικές ηλε-
κτρομηχανολογικές  κλπ. μελέτες).

γ) Επικαιροποίηση  μελέτης και
κατασκευή υπολειπόμενου τμήμα-
τος- οδού 1,5 χιλιομέτρων προς Άγιο
Κωνσταντίνο κόστους 550.000 €

Τα τρία έργα έχουν χρηματοδο-
τηθεί από το εθνικό αναπτυξιακό
πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου ( Χαρί-
τσης).

δ) Ασφαλτοστρώσεις και τσιμε-
ντοστρώσεις οδών – οικισμών της
Χώρας και Λιβαδιού προϋπολογι-
σμού 610.000 €  από ίδιους πόρους
του Δήμου.

ε) Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ
στην κεντρική οδό χώρας- Πέρα Για-
λού, κόστους 115.000 € με ίδιους
πόρους του Δήμου». 

Αυτά… και ο νοών νοείτω!
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Eξαιρετικό Παρθένο Eλαιόλαδο 
ME ΠIΣTOΠOIHΣH ISO 22000

AΛIMOΣ: Kυθηρίων 84  N. ΦAΛHPO: I. Mήτσα 21

K ύ θ η ρ α  -  Λ ε ι β ά δ ι  T η λ . :  2 7 3 6 0  3 1 0 1 3

ΠυΡ, γυνή, θάλασσα και εγκέ-
λαδος λοιπόν. Τα Κύθηρα είναι μια
περιοχή που σαφώς γνωρίζει από
μεγάλους σεισμούς. Στις 11 Αυγού-
στου του 1903 το νησί μας δέχτηκε
το χτύπημα του εγκέλαδου που “κατα-
γράφηκε” τότε (δεν υπήρχαν σει-
σμογράφοι) από 7,2 έως 8 Ρίχτερ και
που άφησε 14 θύματα. Μαζί με τη
Ρόδο, τα Φιλιατρά, την Αμοργό, την
Μεσσηνία, την Αταλάντη και την Κρή-
τη, το νησί μας έχει “στιγματιστεί”στις
περιοχές της χώρας μας που έχουν
καταγράφει  οι μεγαλύτεροι σεισμοί.

Όμως η ισχυρότερη σεισμική
δόνηση στη σύγχρονη ιστορία, κατα-
γράφηκε πριν από 60 χρόνια, το από-
γευμα της 22ης  Μαΐου 1960, στη
Χιλή. Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 21
Μαΐου του 1960 και ώρα 6:02 το πρωί,
είχε προηγηθεί σεισμός μικρότερης
έντασης στην επαρχία Αράουκο.
Πραγματοποιούνταν ήδη προσπά-
θειες της κυβέρνησης για παροχή
βοήθειας στις πληγείσες περιοχές
όταν στις 14:11 -τοπική ώρα- εκδη-
λώθηκε ο έντασης 9,5 Ρίχτερ «Μεγά-
λος σεισμός της Χιλής». Σε δέκα λεπτά
είχε επέλθει το χάος.

Αν και η περιοχή Κανιέτε θεω-
ρήθηκε πως ήταν το επίκεντρο, η
πόλη Βαλδίβια ήταν εκείνη που υπέ-
στη τη μεγαλύτερη καταστροφή.
Σημαντικές υποδομές της πόλης
όπως τα δίκτυα ύδρευσης και ηλε-
κτροδότησης κατέρρευσαν. Περί-
που το 40% των σπιτιών στην Βαλ-
δίβια καταστράφηκαν, με αποτέλε-
σμα σχεδόν 20.000 άνθρωποι να μεί-
νουν άστεγοι.  Στην υπόλοιπη χώρα
45 πόλεις και χωριά ισοπεδώθηκαν.

Μεταγενέστερες μελέτες υπο-
στήριξαν ότι το επίκεντρο του σει-

σμού δεν ήταν μόνο η περιοχή Κανιέ-
τε, αλλά υπήρξαν συνολικά 37 επί-
κεντρα κατά μήκος μίας γραμμής
1.350 χιλιομέτρων μεταξύ βορρά και
νότου και το σεισμικό φαινόμενο
διήρκεσε από τις 22 Μαΐου ως και
τις 6 Ιουνίου. Μετά το σεισμό του
σχηματίστηκε μία εθνική επιτροπή
για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών καταστροφικών σεισμών. Το 1974
μετονομάστηκε σε ΟΝΕΜΙ και έκτο-
τε αποτελεί ανεξάρτητη κρατική υπη-
ρεσία της χώρας.

Το μέγεθος της καταστροφής
Ο σεισμός επηρέασε όλη τη Χιλή

μεταξύ της Τάλκα και του νησιού Τσι-
λοέ, έκταση μεγαλύτερη από 400.000
τετραγωνικά χιλιόμετρα.  Προκλή-
θηκε τσουνάμι ταχύτητας 640 χιλιο-

μέτρων και ύψους 25 μέτρων, οι κατα-
στροφικές συνέπειες του οποίου
έφτασαν μέχρι την Αλάσκα. Σε 15
ώρες από την πραγματοποίηση του
σεισμού, το τσουνάμι έφτασε στον
Ειρηνικό ωκεανό, πλήττοντας το Χίλο
στη Χαβάη, ενώ κύματα ύψους σχε-
δόν 11 μέτρων καταγράφηκαν ακό-
μα και σε Ιαπωνία και Φιλιππίνες,
δηλαδή σε απόσταση 10.000 χιλιο-
μέτρων από το επίκεντρο. Μάλιστα,
στην Ιαπωνία περισσότερα από εκα-
τό άτομα έχασαν τη ζωή τους και
50.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

Τοπικά τσουνάμι επεκτάθηκαν
κατά μήκος της Χιλιανής ακτογραμ-
μής, ενώ διαδοχικά παρατηρήθηκαν
μέχρι και στην ανατολική Νέα Ζηλαν-
δία, τη νοτιοανατολική Αυστραλία,

καθώς και στα Αλεούτια νησιά της
Αλάσκας.

Το «ξύπνημα» του ηφαιστείου
του Κορδόν Κάουγιε

Στις 24 Μαΐου, 38 ώρες μετά το
σεισμό, η ηφαιστειακή εστία του
Κορδόν Κάουγιε ξεκίνησε να εκρή-
γνυται. Η εστία εντοπίζεται μεταξύ
δύο αραιοκατοικημένων και απο-
μονωμένων κοιλάδων των Άνδεων.
Η έκρηξη δημιούργησε σχισμή μήκους
5,5 χιλιομέτρων με 21 ανεξάρτητες
εστίες ροών λάβας και τέφρας. Η
έκρηξη ολοκληρώθηκε στις 22 Ιου-
λίου.

Ο συνολικός απολογισμός σε
ανθρώπινες απώλειες και οικονομι-
κή καταστροφή δεν είναι ακριβής.
Μόνο στη Χιλή, οι νεκροί ξεπέρα-
σαν τους 1.500, οι τραυματίες ανήλ-
θαν σε περίπου 3.000 ενώ 2.000.000
άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Σύμφω-
να με εκτιμήσεις, ο συνολικός αριθ-
μός των νεκρών τόσο από τον σει-
σμό όσο και από το τσουνάμι υπο-
λογίζεται από τέσσερις μέχρι έξι χιλιά-
δες. Το κόστος της υλικής κατα-
στροφής έχει εκτιμηθεί πως κυμαί-
νεται μεταξύ 400 και 800 εκατ. δολα-
ρίων.

Οι ισχυρότεροι σεισμοί ιστορι-
κά είναι εκείνοι που συνδέονται με
το Ελληνικό Τόξο. Σχεδόν καθημε-
ρινά η Ελλάδα “αισθάνεται” σεισμούς
που οι περισσότεροι δεν μας είναι
αισθητοί, καθώς είναι κάτω από 4
Ρίχτερ.

Τελευταίος σεισμός για τα Κύθη-
ρα στις 15 Οκτωβρίου, 10 χλμ. βάθος,
3,2 Ρίχτερ.

Γεγονότα της φύσης.  Ελπίζουμε
πάντοτε να είναι ανεκτά…

Πυρ, γυνή, θάλασσα... και σεισμός

το πρώτο “βήμα” για την νομιμοποίηση του λιμανιού στο
Διακόφτι ανακοίνωσε η αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Βασι-

λική θεοδορακοπούλου. Πρόκειται για τη συγκρότηση επιτρο-
πής για τη χάραξη του αιγιαλού και παραλίας, η οποία ήδη απέ-
στειλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση το πόρισμα της προκει-
μένου να εκδοθεί σχετική απόφαση.

3
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στισ 9 Αυγούστου του
1942, διεξάγεται στο γήπε-
δο Zenit ο αγώνας ρεβάνς
μεταξύ της γερμανικής ομά-
δας Flakelf και της ουκρα-
νικής Football Club Start,
που θα μείνει γνωστός στην
ιστορία ως “Αγώνας Θανά-
του” και θα λήξει με νίκη της
Start με 5-3.

Οι νικητές, που γνώρι-
ζαν τις συνέπειες της επιτυ-
χίας τους, οδηγήθηκαν στο
εκτελεστικό απόσπασμα
στην περιοχή του Μπάμπι
Γιάρ, λίγο έξω από την πόλη,
γνωστή και από το ομώνυ-
μο ποίημα του Γεφτουσέν-
κο. 

Πριν το ματς, ένας άνδρας
με στολή των S.S. εισήλθε
στα αποδυτήρια της Start
για να μεταφέρει ένα ξεκά-
θαρο μήνυμα στους ποδο-
σφαιριστές: "Είμαι ο διαιτη-
τής του σημερινού αγώνα.
Ξέρω ότι είστε μια πολύ καλή
ομάδα. Σας παρακαλώ ακο-
λουθήστε τους κανόνες, μην
παραβείτε κανέναν, και πριν
την έναρξη χαιρετίστε τους
αντιπάλους σας με τον τρό-
πο το δικό μας".

Ο Νικολάι Κορότκιχ, ο
Ιβάν Κουζμένκο, ο Μακάρ
Γκοντσαρένκο, ο Νικολάι
Τρούσεβιτς και οι υπόλοι-
ποι παίκτες της Start, παρου-
σιάστηκαν αποφασισμένοι
να αγωνιστούν για την τιμή
τη δική τους, της πόλης τους
και τη χώρας τους εν γένει.

Το έδειξαν ευθύς εξ’ αρχής,

αφού στο χαιρετισμό των
ομάδων, αντί για “Hail Hitler”
οι Ουκρανοί βροντοφώνα-
ξαν “Fizcult Hura”, τον αντί-
στοιχο σοβιετικό χαιρετισμό!

Άπαντες αντιλήφθηκαν
ότι... τα έπαιζαν όλα για όλα.
Πέραν του διαιτητικού στη-
σίματος και των ξεκάθαρων
απειλών εκ μέρους των Γερ-

μανών, οι παίκτες της Start
ήταν εργάτες που δούλευ-
αν ολημερίς για ένα ξερο-
κόμματο και όχι επαγγελ-
ματίες αθλητές, όπως οι της

Φλάκελφ.
"Ο Αγώνας του Θανάτου",

ήρθε στο φως της δημο-
σιότητας 16 χρόνια μετά τη
διεξαγωγή του, από ένα
άρθρο Ουκρανού δημο-
σιογράφου σε εφημερίδα
του Κιέβου.

Ταινίες δημιουργήθηκαν
εμπνευσμένες από το εν
λόγω συμβάν, βιβλία γρά-
φτηκαν και το όλο γεγονός
πέρασε στη σφαίρα του θρύ-
λου, διόλου άδικα. Το 2005
μάλιστα, η Εισαγγελία του
Αμβούργου έκλεισε την υπό-
θεση, με την ετυμηγορία να
αναφέρει πως δεν υπάρχει
κανένα στοιχείο που να απο-
δεικνύει ότι οι ποδοσφαιρι-
στές της Start δολοφονή-
θηκαν από τους Ναζί εξαι-
τίας της νίκης τους, κάτι που
αποτελεί μια ακόμη τρανή
περίπτωση γερμανικής ασυ-
λίας στα εγκλήματα της τότε
πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Βγαίνοντας κανείς από
την κύρια έξοδο του πρώην
σταδίου "Ζενίτ" και νυν "Σταρτ"
στο Κίεβο, βλέπει στα δεξιά
του ένα άγαλμα που ανα-
παριστά την εικόνα τεσσά-
ρων ποδοσφαιριστών, που
στέκονται αιώνιο σύμβολο
θάρρους και αυταπάρνη-
σης. "Η δόξα σας δεν θα ξεθω-
ριάσει στους αιώνες", ανα-
φέρει η επιγραφή, για εκεί-
νους τους ανθρώπους που
μπόρεσαν να μη δειλιάσουν,
κοιτάζοντας κατάματα το
θάνατο.          Πηγή: ΦΩΣ

«Ο Αγώνας του Θανάτου»



εΡΧετΑι η νέα υπηρεσία «ραντε-
βού» του Facebook που επιτρέπει
στους χρήστες να δημιουργήσουν
ένα ειδικό προφίλ για εύρεση συντρό-
φου, σε 32 ευρωπαϊκές χώρες και
στην Αμερική.

Όχι ότι περιμέναμε και ειδική
υπηρεσία δηλαδή, αλλά η συγκε-
κριμένη επιτρέπει ήδη στους χρή-
στες να δημιουργήσουν ένα ειδικό
προφίλ για εύρεση συντρόφου, το
οποίο ανά πάσα στιγμή μπορούν
να διαγράψουν, χωρίς να επηρεα-
στεί ο λογαριασμός τους στο Face-
book.

Το μικρό όνομα και η ηλικία του
χρήστη θα εισάγεται στο Facebook
Dating αυτομάτως από τον λογα-
ριασμό του στο Facebook και δεν
θα μπορεί να τροποποιηθεί, ενώ το
επίθετό του θα παραμένει κρυφό.
Πέρα από αυτό, ο χρήστης θα επι-
λέγει ποιες άλλες πληροφορίες από
την προσωπική ζωή του θα εμφα-
νίζονται.

Το Facebook Dating περιλαμ-
βάνει το Secret Crush, που επιτρέ-
πει στον χρήστη να επιλέξει έως
εννέα φίλους ή ακολούθους από το
Facebook και το Instagram, με τους
οποίους ενδιαφέρεται για πιθανή
σχέση. Αν και κάποιος άλλος χρή-
στης έχει κάνει το αντίστροφο, τότε
πρόκειται για «ταίριασμα».

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα
εικονικού ραντεβού (virtual date)
μέσω βιντεοσυνομιλίας. Ο ενδια-
φερόμενος στέλνει ηλεκτρονική
πρόσκληση σε κάποιον/α και αν
πάρει θετική απάντηση, οι δύο τους
μπορούν να τα πουν στην οθόνη.
Η συνέχεια μπορεί να είναι και εκτός
οθόνης κοροναϊού επιτρέποντος.

Η ΑΜεΡιΚΑΝιΚΗ εταιρεία Amazon παρουσίασε ένα νέο ανέπαφο ηλε-
κτρονικό σύστημα πληρωμών που απαιτεί απλώς το πέρασμα του χεριού
πάνω από μία νέα συσκευή σάρωσης με προχωρημένες δυνατότητες βιο-

μετρικής ταυτοποίησης.
Το Amazon One μπορεί ακό-

μη να χρησιμοποιηθεί για την
είσοδο σε θεάματα αντί εισιτη-
ρίου αλλά και στους χώρους
εργασίας αντί κάρτας .

Για να γίνει κάποιος χρήστης
του συστήματος, δεν χρειάζε-
ται να έχει λογαριασμό στην

Amazon. Αρκεί να καταχωρίσει διαδικτυακά μία τραπεζική κάρτα και μετά
να ακολουθήσει online οδηγίες για το πώς θα συνδέσει αυτήν την κάρτα
με το αποτύπωμα της παλάμης του, έτσι ώστε εφεξής να πληρώνει μόνο
με το χέρι του. Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι το βιομετρικό αποτύπωμα της
παλάμης κρυπτογραφείται και τηρείται με ασφάλεια όχι στην ίδια τη
συσκευή αλλά σε κέντρα δεδομένων, ενώ ο χρήστης, όποτε θελήσει, μπο-
ρεί να διαγράψει αυτά τα βιομετρικά στοιχεία του χεριού του.
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«Ραντεβού μέσω facebook»

Ανέπαφες συναλλαγές με την παλάμη

ε ΝΑ σ 37χρονος
καθολικός ιερέας από
τη Λουϊζιάνα, είχε ερω-
τικές επαφές με δυο
γυναίκες στο Ιερό εκκλη-
σίας της Νέας Ορλεά-
νης, την ώρα που ήταν
κλειστή για το κοινό. 

Ο ίδιος μάλιστα κατέ-
γραφε τις ερωτικές περι-
πτύξεις τους με τις δύο
γυναίκες, που ήταν “ντυ-
μένες” με δερμάτινα,
κορσέδες και ψηλοτά-
κουνες μπότες.

Η καθολική Αρχιε-
πισκοπή της Νέας Ορλε-
άνης έδωσε εντολή να…
καεί η Αγία Τράπεζα,
πάνω στην οποία ο αδί-
στακτος ιερέας φέρε-
ται να είχε ερωτική επα-
φή με τις δύο γυναίκες. 

Ο ιερέας και οι δύο
γυναίκες συνελήφθη-
σαν με την κατηγορία
προσβολή της δημο-
σίας αιδούς, αλλά αφέ-
θηκαν και οι τρεις ελεύ-
θεροι με εγγύηση. 

Αν καταδικαστούν
αντιμετωπίζουν ποινές
από 6 μήνες έως και
τρία χρόνια, ενώ βέβαια,
ο ιερέας απομακρύν-
θηκε από την καθολι-
κή εκκλησία.

Αλλά και ο δικός μας
τι μας είπε πρόσφατα
από την Θεσσαλονίκη;
Ότι ο κοροναϊός είναι
διαβολοϊός και ότι ο σει-
σμός στη Σάμο ήταν...
παρέμβαση εκ των άνω-
θεν!

Οταν σε στέλνουν... αδιάβαστο!
PAul WAlkEr (Πολ Γουόκερ) ηθοποιός και φιλάνθρωπος: Δεν σκο-

τώθηκε το ‘13 όπως είπαν τα μέσα ενημέρωσης επειδή έτρεχε πολύ με την
Porsche Carrera του! 

Ο Γουόκερ συνεργάστηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς με ένα ορφα-
νοτροφείο στην Αϊτή όταν διαπίστωσε ότι το ίδρυμα Κλίντον, είχε πάρει
σχεδόν 300 ορφανά παιδιά, τα οποία την επόμενη μέρα είχαν εξαφανι-
στεί!  

Τι έμαθε για τις ενέργειες του ιδρύματος Κλίντον και σχεδίαζε να τους
εκθέσει; Αδρενοχρώμιο και διακίνηση οργάνων! Είχε σκοπό να τα απο-
καλύψει όλα! Γι' αυτό και τον... πρόλαβαν!

Στο κατώι...
ΝΑ ζούσε ο παππούς μου

που κάπνιζε 2 πακέτα άφιλ-
τρα στούκας την ημέρα, και
να με ρώταγε «ήντανε μωρέ
τούτο που φουμάρεις», και
να του ‘λεγα ηλεκτρονικό
τσιγάρο με γεύση μπλούμε-

ρι ντόνατ... θα με κλείδωνε στο κατώι δίχως ψωμί και νερό!

“Σόδομα και Γόμορρα”



ωσ γνωστόν, τα παγώνια (σχε-
δόν) εξαφανίστηκαν πριν χρό-
νια απ’ τα Μυρτίδια γιατί προ-
καλούσαν καταστροφή όπου
άφηναν τα περιττώματά τους. 

Να που και στη Νέα Ζηλαν-
δία προσπαθεί για την εξολό-
θρευσή τους αλλά για άλλο λόγο. 

Καθώς ο αριθμός των φυσι-
κών θηρευτών τους, όπως τα
κουνάβια και οι αρουραίοι μει-
ώνεται λόγω των εθνικών προ-
σπαθειών ελέγχου, τα παγώνια γίνονται όλο και πιο καταστροφικά για τις καλλιέργειες, ιδιαί-
τερα στα σιτηρά και το τριφύλλι.

Οι γοητευτικοί φασιανίδες είναι και αρκετά έξυπνοι λέει, καθώς μόλις πυροβοληθούν…
μαθαίνουν να διατηρούν απόσταση ασφαλείας.

Ναι καλά, να στείλουμε στη Ν. Ζηλανδία τους "ειδικούς" να τους δείξουν τον τρόπο!

στοΝ Καναδά εφαρμόστηκε μια πρωτοποριακή ιδέα
όπου ενσωμάτωσαν τα γηροκομεία με τα  ορφανοτρο-
φεία. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις πιο αισιόδοξες προσ-
δοκίες!

Οι ηλικιωμένοι απέκτησαν εγγονάκιαα, ενώ τα παι-
δάκια για πρώτη φορά ένιωσαν τι είναι γονική αγάπη
και φροντίδα. Οι γιατροί σημείωσαν βελτίωση σε όλες
τις ζωτικές λειτουργίες των ηλικιωμένων και έντονο
ενδιαφέρον για τη ζωή. Πριν από την άφιξη των παιδιών
από το ορφανοτροφείο, οι ηλικιωμένοι θύμιζαν περισ-
σότερο μούμιες με θαμπά μάτια παρά άνθρωποι. Κάποι-
οι βρήκαν μια οικογένεια και άλλοι ένιωσαν, ίσως ξανά,
τη ζεστασιά του σπιτιού με εγγόνια.
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Νέα εμφάνιση
και 6 Airbus Α320neo

EΠειτΑ από την τιμητική διάκριση της ταχύ-
τερα αναπτυσσόμενης αεροπορικής εταιρείας
της χώρας μας, η Sky Express ανακοίνωσε την
απόκτηση έξι ολοκαίνουργων αεροσκαφών Air-
bus, τύπου Α320neo και την άμεση ένταξή τους
στο στόλο της εταιρείας.

Η πρώτη πτήση των νέων αεροσκαφών θα
γίνει στις 14 Δεκεμβρίου με το δρομολόγιο Αθή-
να – Θεσσαλονίκη, ενώ σταδιακά και μέχρι τον
Μάρτιο του 2021, τα ολοκαίνουργια αεροσκά-
φη θα καλύψουν τους προορισμούς εσωτερι-
κού και εξωτερικού, εξυπηρετώντας χιλιάδες
επιβάτες με τους καλύτερους οικονομικούς όρους
και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της Sky.

Δύσκολο βέβαια να τα δούμε στα Κύθηρα -
όπως και εκείνα της Aegean- αφού η χωρητι-
κότητα τους φτάνει τις 220 επιβατικές θέσεις,
αλλά…

Μαζί με τα νέα αεροσκάφη έρχεται και η νέα
εμφάνιση του στόλου της εταιρείας, για να υπο-
γραμμίσει το νέο σταθμό εξέλιξής της, μεταφέ-
ροντας παντού το μήνυμα «Greece is bliss» με
το οποίο είναι ντυμένα τα ολοκαίνουργια Air-
bus.

Μια νέα εμφάνιση, με δυναμικά, γραμμικά
σχέδια αλλά και χρώματα με δυνατούς συμβο-
λισμούς: το μπλε και το φούξια. Μπλε, γιατί είναι
μία ελληνική αεροπορική που άντεξε στις πιέ-
σεις των καιρών και παρά την κρίση στην παγκό-
σμια αεροπλοΐα, καταφέρνει να ανοίξει βηματι-
σμό, να αποκτήσει νέα αεροσκάφη, να στηρίξει
την ελληνική οικονομία και την εξωστρέφεια της
Ελλάδας. Φούξια, γιατί ο φιλικός, αισιόδοξος και
φρέσκος χαρακτήρας της SKY express, δεν αφή-
νει κανέναν ασυγκίνητο. 7 μπλε γραμμές για τις
7 ημέρες της εβδομάδας. 7 ημέρες γεμάτες ταξί-
δια. Οι φούξια γραμμές είναι 8. Το 8 συμβολίζει
το άπειρο του ορίζοντα, του ουρανού, τις άπει-
ρες εμπειρίες που έχει μέσα του κάθε ταξίδι, τις
άπειρες δυνατότητες της εταιρείας.

Αδάμ & Εύα αλλά χωρίς φύλλο συκής 
σε λίγο προβλέπετε ότι θα κυκλοφορούμε

όπως ο Αδάμ και η Εύα γλιτώνοντας και τα έξο-
δα ρουχισμού! Και αυτό γιατί υπάρχει η εφαρ-
μογή (ΑΙ) τεχνητής νοημοσύνης που έχει τη
δυνατότητα από μια φωτογραφία σου να σε…
γδύσει!

Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 150.000
γυναίκες έχουν πέσει εν αγνοία τους θύματα
της τεχνολογίας Deepfake. Πρόκειται για την
εφαρμογή DeepNude, διαθέσιμη στην υπηρε-
σία αποστολής μηνυμάτων Telegram, η οποία
χρησιμοποιεί τεχνικές μηχανικής μάθησης για
να αλλάζει τα πρόσωπα ή τα σώματα των εικο-
νιζόμενων από φωτογραφίες ή βίντεο. 

Οποιοσδήποτε μπορεί να ανεβάσει μια
φωτογραφία μέσω του app του Telegram για

να παραλάβει δωρεάν τη γυμνή βερσιόν μέσα
σε λίγα λεπτά.

Επειτα από την διεθνή κατακραυγή και τις
καταγγελίες της κυβερνοασφάλεις Sensity, η
αρχική εφαρμογή αποσύρθηκε, αλλά…ξανα-
εμφανίστηκε άμεσα και πάλι μέσω Telegram
όπου και συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Καθώς σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο δεν
δεν υπάρχει ακόμα σαφές νομοθετικό πλαίσιο,
μόνο στη ρωσική πλατφόρμα δικτύωσης VK
φιλοξενούνται 380 σελίδες με ειδικότητα στο
“γδύσιμο”.

Όσον αφορά τις προτιμήσεις, οι περισσό-
τεροι χρήστες ανεβάζουν κυρίως φωτογρα-
φίες κοριτσιών που έχουν γνωρίσει, ενώ στη
δεύτερη θέση έρχονται οι διασημότητες.

Και όμως, η Ν. Ζηλανδία τα εξοντώνει!

Γηροκομεία +  ορφανοτροφεία= ευτυχία
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Του Δημήτρη στεργίου

ΑΠο τότε που ο τότε αντι-
πρόεδρος της Κυβέρνησης
θεόδωρος Πάγκαλος στη
συνέντευξή του στο «Βήμα»
(31 Δεκεμβρίου 2010) επανέ-
λαβε, συμπληρωμένη και διευ-
κρινισμένη, τη δήλωση που
είχε κάνει στη Βουλή στις 21
Σεπτεμβρίου 2010 για το «τα
φάγαμε μαζί» μένει μετέωρο
το ερώτημα «ποιοι μαζί;». Τότε
είχε πει, συγκεκριμένα, τα εξής:
«Η απάντηση σε όλους, όσοι
μας ρωτάτε «πού τα φάγατε τα
λεφτά», είναι μία: Σας διορίζα-
με για χρόνια, τα φάγαμε μαζί»!

Η απάντηση αυτή είχε τότε
προκαλέσει έντονες αντιδρά-
σεις, αλλά όλες ήταν αόριστες
και έδιναν την εντύπωση ότι
«όποιος έχει τη μύγα μυγιάζε-
ται». Δυστυχώς, οι έντονες αυτές
αντιδράσεις δεν συνοδεύτη-
καν από μια συγκεκριμένη και
τεκμηριωμένη έρευνα που θα
έκανε ακόμα κι ένα απλός μπα-
κάλης. 

Οτι, δηλαδή, για να «φας»

ή να σπαταλάς κάτι πρέπει να
το έχεις!

Ετσι, ξεκίνησε και η έρευ-
νά μου. Δηλαδή, μελετώντας
επίσημα στατιστικά στοιχεία
(κρατικοί προϋπολογισμοί,
Εκθέσεις διοικητών της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, ΕΛΣΤΑΤ
κ.λπ.) 40 περίπου ετών προ-
σπάθησα να εγγράψω στο σκέ-
λος των εσόδων τα ποσά περί-
που που «φαγώθηκαν», δηλα-
δή εκείνα που εισέρρεαν στα

δημόσια ταμεία με τη μορφή
φόρων, δανείων, κοινοτικών
πόρων και τα τελευταία είκο-
σι περίπου χρόνια με τη μορ-
φή ιδιωτικοποιήσεων. Εκεί, στο
σκέλος των εσόδων μετέφερα
ανά έτος τα αντίστοιχα ποσά
και το λογιστικό άθροισμα κατέ-
δειξε ότι εισέρρευσε το μυθώ-
δες ποσό των 1,6 τρισεκατομ-
μυρίων ευρώ (ναι, 1,6 τρισε-
κατομμύρια ευρώ!!!).

Υστερα, έπρεπε να απα-

ντηθεί και το δίλημμα: αυτά
πήγαν για ανάπτυξη και κοι-
νωνική συνοχή ή «φαγώθη-
καν» και από ποιους; Το πρώ-
το σκέλος του διλήμματος απορ-
ρίφθηκε από την πραγματι-
κότητα των άθλιων δημόσιων
υποδομών, της γραφειοκρατι-
κής Δημόσιας Διοίκησης, της
«αναλφάβητης» παιδείας, της
υψηλής ανεργίας, της υψηλής
φτώχειας, του ανελέητου φορο-
μπηχτισμού και των επάρατων

Μνημονίων. Αραγε, λοιπόν,
«φαγώθηκαν». Κι έτσι επανερ-
χόμαστε στην παγκάλειο δια-
πίστωση ότι «μαζί τα φάγαμε,
σας διορίζαμε επί χρόνια»!

Αλλά, και η απάντηση αυτή
του Θόδωρου Πάγκαλου φαντά-
ζει μονομερής, αφού «φαγώ-
θηκαν» μόνο από διορισμούς.
Απλώς, οι διορισμοί ήταν η
αιτία του κακού με πολλές λερ-
ναίες ύδρες, όπως κρατικο-
ποιήσεις, επιχορηγήσεις, ανα-
λήψεις χρεών, «βερεσέδια»,
κ.λπ., τα οποία κατέλειπαν
ελλείμματα και συνοδεύονταν
από δανεισμό ως βασική πηγή
κάλυψής τους…

Πώς μαζεύτηκαν…

Ετσι, καταρτίστηκε το δεύ-
τερο σκέλος του λογιστικού
«Ταφ», δηλαδή το σκέλος των
δαπανών, όπου εκεί μεταφέρ-
θηκαν τα ποσά που «τρώγο-
νταν» ανά κυριότερες κατη-
γορίες χωρίς κανένα σχεδόν
παραγωγικό αποτέλεσμα, χωρίς
κανέναν αποδοτικό συντελε-
στή. Από τη λογιστική αυτή
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απεικόνιση του «ποταμού» εισ-
ροών προκύπτουν οι ακόλου-
θες διαπιστώσεις:

Πρώτον, με τη μορφή άμε-
σων φόρων (που κατά ποσο-
στό πάνω από το 60% περίπου
πληρώνουν μονίμως μετά το
1981 οι μισθωτοί και οι συντα-
ξιούχοι) και έμμεσων φόρων
(που χαρακτηρίζονται ως αντι-
λαϊκοί και αντικοινωνικοί) εισέρ-

ρευσαν κατά την περίοδο 1981
– 2018 στα δημόσια ταμεία
έσοδα 1.037.400 εκατ. ευρώ ή
ποσοστό 34%!

Δεύτερον, την ίδια περίο-
δο, με τη μορφή δανείων για
την κάλυψη των υψηλών και
μόνιμων ελλειμμάτων από τις
σπατάλες, εισέρρευσαν στα
δημόσια ταμεία και… εξανε-
μίσθηκαν 405.400 εκατ. ευρώ,

τα οποία συνεπάγονταν εφιαλ-
τική εξυπηρέτηση του χρέους
αυτού με δυσθεώρητα τοκο-
χρεολύσια.

Τρίτον, ισχνότερη ορμή,
αλλά σημαντική, είχαν και οι
(καθαροί) κοινοτικοί πόροι που
ανήλθαν την ίδια περίοδο σε
118.667 εκατ. ευρώ.

Τέταρτον, οι ιδιωτικοποιή-
σεις που ήταν (και είναι!) ξορ-
κισμένες επί δεκαετίες στη
χώρα μας μόλις τα τελευταία
χρόνια ενίσχυσαν τα δημόσια
έσοδα για μείωση, υποτίθεται,
του δημόσιου χρέους, αλλά,
δυστυχώς το ποσό που συγκε-
ντρώθηκε διατέθηκε για…
αλλότριες σκοπιμότητες και,
συγκεκριμένα, για τα γνωστά
«βερεσέδια» του ζημιογόνου
δημόσιου τομέα.

Πέμπτον, το συνολικό ποσό
που συγκεντρώθηκε για να
«φαγωθεί» ανήλθε σε 1,6 τρισ.
ευρώ.

…και πώς «φαγώθηκαν»!
Αυτό, λοιπόν, το ποσό των

1,6 τρισ. ευρώ ριχνόταν κατ’
έτος σε έναν τεράστιο τρύπιο
πίθο των Δαναΐδων, δηλαδή
χωρίς κανένα παραγωγικό ή
κοινωνικό ή αναπτυξιακό συντε-
λεστή.

Ιδού πώς:
Πρώτον, με τη μορφή δαπα-

νών για μισθούς και συντάξεις
των δημοσίων υπαλλήλων δια-
τέθηκε το ποσό των 471,5 δισ.
ευρώ ή ποσοστό 30% περίπου.

Δεύτερον, η μεγάλη αφαί-
μαξη που είναι αιτιατό της αιτίας
της μεγάλης σπατάλης στο σκέ-
λος των εσόδων είναι η εξυ-
πηρέτηση του δημόσιου χρέ-
ους (τοκοχρεολύσια κ.λπ.), η
οποία απορρόφησε ποσό 640,3
δισ. ευρώ ή ποσοστό 38%.

Τρίτον, δεν πάνε πίσω και
οι επιχορηγήσεις και οι επιδο-
τήσεις των πάντων που είχαν
πάει και συνεχίζεται τη μορφή

επιδημίας χωρίς να έχουν σχε-
δόν κανένα ουσιαστικό κοι-
νωνικό, οικονομικό και ανα-
πτυξιακό αποτέλεσμα. Ανήλ-
θαν στο ποσό των 148,5 δισ.
ευρώ.

Τέταρτον, μικρότερο, αλλά
εντελώς αδικαιολόγητο είναι
ποσό που διατέθηκε και δια-
τίθεται κάθε χρόνο, είτε σε
περιόδους οικονομικής τάχα
«ευφορίας», είτε σε περιόδους
Μνημονίων, για λειτουργικές,
καταναλωτικές και λοιπές δαπά-
νες, το οποίο απορρόφησε
129,9 δισ. ευρώ από τα δημό-
σια έσοδα.

Το μελαγχολικό συμπέρα-
σμα είναι ότι όλες οι ελληνικές
κυβερνήσεις εφάρμοζαν την
περίοδο αυτή οικονομικές πολι-
τικές ενός άφρονος οικογε-
νειάρχη, που τελικά υποθη-
κεύει το μέλλον της οικογε-
νείας του…
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ δ.Σ. ΧωΡΑΣ - κΑΡβΟΥνΑδων
Η Διευθύντρια και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δ.

Σχ. Χώρας - Καρβουνάδων Κυθήρων αισθάνονται την
ανάγκη να ευχαριστήσουν τις τρεις οικογένειες:

κας Βάντας και κ. Γιώργου Αλεξόπουλου
της κας εύας και κ. Νίκου ιατρόπουλου και
της κας Μαρίνας και κ. Αντώνη ταλιούρη
για την τόσο πολύτιμη δωρεά που έκαναν στο Σχο-

λείο μας, των 37 τάμπλετ, τα οποία μας παραδόθηκαν
την πιο κατάλληλη στιγμή, 2 ημέρες πριν ξεκινήσει η
τηλεκπαίδευση.

Τα τάμπλετ αυτά δανείστηκαν σε οικογένειες που
έχουν 2 ή και 3 παιδιά που φοιτούν στο σχολείο μας,
πολύτεκνες οικογένειες ή οικογένειες που δεν είχαν
άμεσα εξοπλισμό, με τη δέσμευση να τα επιστρέψουν,
όταν σταματήσει η τηλεκπαίδευση, για να χρησιμο-
ποιηθούν στο μάθημα της Πληροφορικής και για τυχόν
επόμενη φορά τηλεκπαίδευσης.

Ο λόγος για τον οποίο οι παραπάνω οικογένειες
έκαναν την προσφορά, ήταν ο γάμος του Θοδωρή και
της Carissa Στρατηγού στους οποίους ευχόμαστε να
ζήσουν και να είναι πάντα ευτυχισμένοι.

Η Δ/ντρια του Σχολείου
ελένη τζάννε

Ποιοι και πώς φάγαμε 1,6 τρισ. ευρώ μέσα σε 37 χρόνια -χωρίς κανένα παραγωγικό ή κοινωνικό ή αναπτυξιακό συντελεστή



ΣΕΛΙΔΑ 24


