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«Ν’ αγαπάς την ευθύνη! Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος
μου έχω χρέος να σώσω τη γης. 
Αν δεν σωθεί, εγώ θα φταίω»!

Ν. Καζαντζάκης «Ασκητική»

Ν’ αποζητάς την ευθύνη! Μην τη

φοβάσαι. «Να την αγαπάς», λέει

ο στοχαστής Κρητικός Νίκος Κα-

ζαντζάκης. Μοιάζει υπερβολή.

Εξαρτάται...

Αν είσαι Άνθρωπος υπεύθυνος,

μετρώντας τις δυνάμεις σου, τις

υπερβαίνεις!

Στον αντίποδα κείτεται η ανευθυ-

νότητα· θυγάτηρ της ευθυνοφοβίας.

Ήταν το τρανό, θλιβερό συμβάν των τελευταίων

ημερών: Ο 66χρονος εκπαιδευτικός και περιφερει-

ακός Σύμβουλος Μανώλης Αγιομυργιαννάκης, που

επισκέφθηκε τους «άγιους τόπους», μαζί με άλλους

πενήντα τόσους, από τις 17 του περασμένου μήνα.

Ήταν το ένατο κρούσμα στη χώρα μας και το πρώτο

θύμα. Εξέπνευσε την Πέμπτη 12/3/20) τα ξημερώ-

ματα. Ήταν το θύμα της ανευθυνότητας, «που δεν

έχει ευθύνη»(!) με πολλά... παράπλευρα θύματα –

ανθρώπους που ήρθε σε επαφή, γιατί ο «Εθνικός Ορ-

γανισμός Υγείας» ...γνωμοδότησε για την πιθανό-

τητα της ασθένειας, όχι συμπτωματολογικά, αλλά

...γεωγραφικά!!!

«Πηγές του Υπ. Υγείας ανέφεραν ότι, ναι μεν το πε-
ριστατικό αποδείχθηκε τελικά επικίνδυνο, ωστόσο
στις αρχικές οδηγίες του, ο “Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας” (ΠΟΥ)                     Συνέχεια στη σελ. 2

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις σε Αγ. Μαρίνα 

σελίδα 17

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ 

ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ
σελίδα 12

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
Να μην κλείσουν τα Αστυνομικά

Τμήματα Αναβύσσου και Καλυβίων
σελίδα 17

YΣTATO ΧΑΙΡΕ 

στον 

ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΡΑΠΤΗ

σελίδα 3

Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ανεξέλεγκτες Καταστάσεις

ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ

Τα όρια των θρησκειών

Ερωτήσεις και απαντήσεις για

τον κορονοϊό από ΕΟΔΥ
σελίδα 5

«Η ανθρωπότητα μπορεί ακόμα

να αλλάξει την πορεία των

πραγμάτων, αλλά η έκταση

που έχει πάρει ο νέος κο-

ρονοϊός είναι τέτοια

ώστε η λοίμωξη από

αυτόν μπορεί να χαρα-

κτηριστεί “πανδημία”».

Δήλωση του Tedros 

Adhanom Ghebreyesus,

γενικού διευθυντή του

Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας (ΠΟΥ), κηρρύσοντας

τη νέα πανδημία 

του 21ου αιώνα.

H νέα πανδημία του 21ου αιώνα

COVID-19



2 ΣΕΛΙΔΑ - 14  ΜΑΡΤΙΟΥ 2020                                                                                                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 210 8959.004 (Fax)

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Συντάκης: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

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

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193

GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

έκανε λόγο για ελέγχους σε πολίτες που έρχονταν
από Ιταλία και Κίνα και όχι από Αίγυπτο και Ισραήλ. 

Κι εμείς αφελώς ρωτάμε: Περιοριστικές και υποχρε-

ωτικές ήταν οι οδηγίες του Π.Ο.Υ.; Αλλά μετά τις

“πηγές” τού Υπουργείου, υπήρξαν και δηλώσεις σε

επίσημη συνέντευξη Τύπου, από τον «εκπρόσωπο του

Υπουργείου Υγείας Σ. Τσιόδρα, ο οποίος παραδέχ-

θηκε πως το περιστατικό ήταν επικίνδυνο, ωστόσο

ισχυρίστηκε πως το Ισραήλ ήταν από τις χώρες με λι-

γοστά κρούσματα και δεν υπήρχε μετάδοση κρουσμά-

των στην κοινότητα, άρα δεν ήταν στο πρωτόκολλο,

δικαιολογώντας έτσι το γεγονός ότι ο ΕΟΔΥ δεν

έδωσε εντολή για άμεση ενεργοποίηση του ειδικού

πρωτοκόλλου ασφαλείας και ελέγχου για τον

66χρονο.

«Το πρωτόκολλο»!...

Σε ερώτηση μάλιστα δημοσιογράφου, αν υπάρχει ευ-

θύνη του ΕΟΔΥ, απεφάνθη πως δεν υπάρχει καμμία

ευθύνη! Δοξάστε τον για την...ετυμηγορία.

«Εμείς είπαμε στον ΕΟΔΥ ότι έχει συμπτώματα μετά
από την επιστροφή του από το Ισραήλ και την Αίγυ-
πτο, αλλά το Ισραήλ δεν ήταν στις χώρες υψηλού κιν-
δύνου», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των

νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας Δημ. Ζιαζιάς, ο οποίος

νοσηλεύεται ο ίδιος σε καραντίνα, στο νοσοκομείο

του Ρίο και υποστηρίζει πως «δεν έγινε κάποιο ιατρικό
λάθος, γιατί υπάρχει μια προσπάθεια να ενοχοποι-
ηθούν οι γιατροί, ότι δεν έστειλαν έγκαιρα το δείγμα.
Είχε γίνει επικοινωνία γιατρών από Αμαλιάδα και Ρίο
με τον ΕOΔΥ και η σαφέστατη οδηγία ήταν να μη στα-
λεί δείγμα. Μετά από επιμονή των γιατρών της παθο-
λογικής κλινικής του Ρίο εστάλη το δείγμα». Αυτή

είναι η υπεύθυνη στάση· η επιστημονική επιμονή.

Όχι η γραφειοκρατική ανευθυνότητα του ΕΟΔΥ που

μέσω του ...τηλεφωνητή του(;) διαβεβαίωνε πως «η
θεία κοινωνία δεν εγκυμονεί κινδύνους»! Θεέ και

Κύριε, αυτό δεν είναι πίστη· είναι πρωτογονισμός·

άντε σκοταδιστικός μεσαιωνισμός. Και μη μου διαμαρ-

τυρηθεί κανένας, γιατί θα τον περάσω από πραγμα-

τική ιερή εξέταση με βάση τις ευαγγελικές αρχές του

χριστιανισμού. (Η κόσμια αντιπαράθεση είναι ευπρόσ-

δεκτη).

Σίγουρα πάντως είναι ανευθυνότητα. Επικίνδυνη γρα-

φειοκρατική  α ν ε υ θ υ ν ό τ η τ α .

Κι έπρεπε να ’ρθει ο Πρωθυπουργός με διάγγελμα να

βάλει τα πράγματα στη θέση του: «Ξέρω ότι η πίστη
αρχίζει, συχνά, εκεί που τελειώνει η επιστήμη. Όμως
η πίστη που χρειαζόμαστε τώρα είναι ότι θα καταφέ-
ρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Αρκεί όλοι να ακο-
λουθήσουμε συντεταγμένα τις οδηγίες των γιατρών
και των ειδικών». Και παραπέρα:

«Ό,τι ισχύει για τις δημόσιες συναθροίσεις ισχύει και
για τις εκκλησίες μας»! και ακολούθως «...σήμερα
δεν δοκιμάζεται τα “πιστεύω” μας, αλλά η πίστη μας
στην υγεία του ανθρώπου. Η αγάπη προς τον πλησίον,
στην οποία ομνύει και η ίδια η ορθοδοξία», τόνισε ο

Κυρ. Μητσοτάκης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης,

(η εκκλησία μας σεβόταν και σέβεται την ιατρική επι-

στήμη) κι άλλοι φωτισμένοι κληρικοί, όπως της Αμε-

ρικής, ο «δικός» μας της Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

Νικόλαος και πολλοί άλλοι, ευτυχώς τους οποίους τι-

μούμε.

Δεν ισχύει δυστυχώς το ίδιο για όσους διαπνέονται

και από άμβωνος διασκορπίζουν και αναζωπυρώνουν

τη σκοταδιστική, μεσαιωνική, «μαγική» πίστη. Σύμ-

φωνα μ’ αυτήν ως εκ θαύματος, το “νάμα”, ο οίνος, το

κρασί των 140 οινοπνεύματος “σκοτώνει τα μικρόβια”

και μεταβάλλεται σε αίμα του Ιησού που έχει θεϊκές

ή μαγικές ιδιότητες. Η δύναμη του συμβολισμού είναι

ανώτερη και ισχυρότερη απ’ αυτές τις ανερμάτιστες

απόψεις. Απόψεις στις οποίες μπορεί να πιστεύει κα-

θένας ελευθέρως, αρκεί να μην προκαλεί βλάβη στο

κοινωνικό σύνολο· στον πλησίον του που πρέπει ν’

αγαπά1.

Ν’ αγαπά κι επομένως να σέβεται τις απόψεις του

πλησίον του. Κι ούτε να τον γδέρνει, να τον καίει, να

τον διαπομπεύει λαύρος, στις μέρες μας.

Οι θρησκείες όλες, με τα δόγματά τους, τις αιρέσεις

τους, τις αποκλίσεις, έχουν κατοχυρωθεί ως προς την

ελευθερία της πίστης και τέλεση του λατρευτικού τε-

λετουργικού τους με τη χάρτα των Ανθρωπίνων Δι-

καιωμάτων του ΟΗΕ (άρθρο 18) με όλα τα

Συντάγματα των σύγχρονων κρατών και άλλες διε-

θνείς Συμβάσεις.

Ευνόητο είναι, με την επαναλαμβανόμενη σε κάθε

άρθρο φράση, «κάθε άτομο έχει το δικαίωμα...» κατο-

χυρώνεται η υποχρέωση του σεβασμού του δικαιώ-

ματος του “πλησίον” μας, “κάθε ανθρώπου” να μην

παραβιάζονται τα δικαιώματά τους, από την ενάσκηση

των «δικαιωμάτων» των άλλων. Αυτά είναι τα όρια

της θρησκευτικής πίστης. Κάθε θρησκείας.

Όσον αφορά τον κορονοϊό αυτόν καθ’ αυτόν, δεν εκ-

φράζω προς το παρόν άποψη, αλλά, παρ’ όλη την οι-

κονομική κρίση που θα προκαλέσει – μεγαλύτερη του

2008 – θα... ωφελήσει τα ασφαλιστικά ταμεία με την

μείωση των συνταξιούχων λόγω πρόωρης αποδη-

μίας!...

Δεν έχω ειδικές γνώσεις επιδημιολογίας, ούτε μοριακής

βιολογίας και μοριακής γενετικής, αλλά κάτι «έξυπνοι»

ιοί, όπως ο HIV του AIDS και τούτος εδώ ο …βασιλικός

ιός, που αποδεκατίζει κυρίως τους συνταξιούχους, ιδι-

αίτερα των πιο προχωρημένων ηλικιών 80-90 ετών και

70-80, που παρουσιάζουν και τα πιο εντυπωσιακά ποσο-

στά θανάτου, που προσβάλει τους άνω των 50 ετών,

αλλά τα παιδιά και οι νέοι (ευτυχώς) ενώ είναι φορτι-

σμένοι φορείς, έχουν ένα είδος ανοσίας, ή την περνάνε

ξόφαλτσα, μου βάζει ιδέες, υποψίες που κινδυνεύουν

να με κατατάξουν στους... συνωμοσιολόγους. Ιδιότητα

την οποία δεν επιδιώκω, αλλά δεν αποκηρύσσω κιόλας

για να προστατεύσω με το φόβο της «γελοιοποίησης»,

τους πιθανούς συνωμότες!

Οι “κατευθυντήριοι λίθοι” της Τζόρτζια (ΗΠΑ), βάρους

άνω των 100 τόνων, αστρονομικά διατεγαμένοι, που

θέλουν να περιορίσουν τον πληθυσμό της γης στα-

θερά στα 500 εκατομμύρια. Πιθανόν ορθώς, αλλά πώς; 

(Θυμηθήκαμε μήπως τoν Malthus δυο αιώνες μετά;)

――――――

1. Ιωάννης (εαγγ.).: Αύτη εσών η εντολή η εμή, ίνα αγαπάτε αλλή-

λους καθώς ηγάπης υμάς. 15.12.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον
κορονοϊό Σελ. 5

Διακοσμητικά τα Δημοτικά Συμβού-
λιο με τις τροπολογίες Σελ. 6

Ηλεκτρονικές εξυπηρετήσεις στο
Δήμο ΒΒΒ Σελ. 7

Η Γυναίκα σε απόταξη της υποταγής
της γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 9

Το ελληνικό πνεύμα θεμελίωσε τον πολι-
τισμό Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

10 χρόνια “Γαλιλαία” Σελ. 13

Δ. Ράπτης: μια χαρισματική προσωπικό-
τητα Θεόδωρου Γεωργίου Σελ. 15

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ  Ι. Δόγκα Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Ανευθυνότητα

& Ελαφρότητα

Μια εικόνα 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι λιγότεροι!
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Eνισχύοντας την ΕΒΔΟΜΗ ενισχύετε την ενημέρωσή σας.
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23 χρόνια, κάθε Σάββατο, κοντά σας

Η αγάπη σας, μεταφράζεται σε αριθμό εφημερίδων της ΕΒΔΟΜΗΣ, 

που βρίσκεται κάθε Σάββατο στα σημεία διανομής, 

τα οποία όπως μας “παραπονιέστε”, εξαντλούνται γρήγορα!  

Για να βρίσκετε πιο πολλά φύλλα, πρέπει να αυξήσουμε την εκτύπωση,

κάτι που έχει επιπλέον κόστος.

Έντυπη & ηλεκτρονική:
www.ebdomi.com

Ανεξάρτητη, Αδέσμευτη, Αντικειμενική

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ανακοινωθέν

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνήλθε υπό
τήν προεδρεία της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρ-
θολομαίου και μελέτησε διεξοδικώς, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα του ιού Covid-
19 (κορωνοϊού), με αίσθημα δε ποιμαντικής ευθύνης, επισημαίνει τα εξής:

α) Παρά τη σοβαρότητα της καταστάσεως συνι-
στάται σύνεση, υπομονή και αποφυγή εκδηλώ-
σεων πανικού.

β) Η Εκκλησία μας σεβόταν και σέβεται την ια-
τρική επιστήμη. Γι΄ αυτό προτρέπει όλους τους
πιστούς να εναρμονίζονται προς τις υγειονομικές
οδηγίες τόσο του Παγκοσμίου Οργανισμού
Υγείας όσο και προς τις σχετικές υποδείξεις και
νομοθετικές διατάξεις των κατά τόπους Κρατών.

γ) Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει ευχα-
ριστίες προς όλους όσοι εργάζονται με αυτοθυσία
σε κάθε τομέα υγείας, ιατρικό, νοσηλευτικό και

ερευνητικό, προκειμένου να αντιμετωπισθεί και να θεραπευθεί η νέα αυτή παν-
δημία.

δ) Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, γνωρίζει εμπειρικώς μέσα από τη δισχι-
λιετή πορεία της, ότι η Θεία Κοινωνία είναι "αντίδοτον του μη αποθανείν" και
μένει στη μέχρι τώρα Ορθόδοξη διδασκαλία περί της Θείας Μεταλήψεως.

ε) Αυτονόητο θεωρείται, ότι η πίστη στο Θεό, ως υπέρβαση και όχι ως κατάργηση
της ανθρώπινης λογικής, καθώς και η προσευχή ενισχύουν τον πνευματικό
αγώνα του Χριστιανού. Ως εκ τούτου, η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινου-
πόλεως προτρέπει τα ανά τον κόσμον πνευματικά της παιδιά να εντείνουν τις
προσευχές τους ώστε με την ενίσχυση και τον φωτισμό του Θεού να ξεπερασθεί
και αυτή η σύγχρονη δοκιμασία.

11 Μαρτίου 2020 Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

YΣTATO ΧΑΙΡΕ 

στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΠΤΗ

Τρίτη 10 Μαρτίου αποχαιρετίσουμε στο Α’

Νεκροταφείο Αθηνών τον φίλο, τον συν-

τοπίτη μας, τον αυτοδιοικητικό πολιτικό

Δημήτρη Ράπτη.

Να θυμίσουμε ότι ήταν ο πρώτος Πρό-

εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του νε-

οϊδρυθέντος τότε, το 1982 Δήμου Βούλας.

Οργανωτικός, μεθοδικός, μαχητικός, αλλά

και συνεργάσιμος.

Δεν είναι κουβέντες που λέγονται «τέ-
τοιες στιγμές». Είναι η προσωπική μου εμ-

πειρία και γνώση της προσωπικότητάς του

που αποκτήθηκε από τη συνεργασία μου

μαζί του, ως πρώτος Αντιδήμαρχος κι εγώ,

αναπληρωτής Δημάρχου την περίοδο

1982-86.

Με θαυμασμό τον παρακολούθησα μέχρι

την τελευταία στιγμή, να παραμένει ο

ίδιος: Μεθοδικός, μαχητικός, αγωνιστής!

Και τον χάρηκα.

Δεν τον λύγισε η ύπουλη αρρώστια. Την

πάλεψε γενναία με γνώση και επίγνωση,

βοηθώντας και κρίνοντας τους γιατρούς

του, όχι για να τους κατηγορήσει, αλλά για

να τους βοηθήσει.

Η προσωπική του αδυναμία, δεν έκαμψε το

ενδιαφέρον του για τα κοινά και την αγάπη

του για τον δήμο μας. Και τούτο αποδει-

κνύεται όχι μόνο με τη δική μου και άλλων

μαρτυρία, αλλά από τις δημοσιεύσεις στην

ΕΒΔΟΜΗ με πρόσφατη δική του αρθρογρα-

φία για την (μετ)ονομασία του ενοποιημέ-

νου δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

(που θυμίζει ομόρρυθμη εταιρεία), σε Δήμο

Απόλλωνος! (φύλλο 1121 της 8/2/2020).

Αλλά και προγενέστερες δημοσιεύσεις,

όπως του Πανεπιστημιακού Καθηγητή

Θεοδ. Γεωργίου, με τη δική του υποδαύ-

λιση έγιναν!

Με «ανάγκασε» προ της αισθητικής, τού

συμβολισμού και της σημειολογίας που

ανέπτυξε, να υποχωρήσω από την αρχική

ορθολογική δική μου πρόταση, από το

2010 ακόμη, ως «δήμος Απολλωνίων»

(Γιατί ο δήμος είναι των δημοτών, όχι της

πόλης. “Δήμος Αθηναίων”, κλπ.).

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, λοιπόν. Ας ικανο-

ποιήσουμε τον ύστατο αγώνα του για προ-

σφορά στον όμορφο τόπο μας, μ’ ένα

όνομα που θα τον καταστήσει διεθνώς δια-

κριτή πόλη.

Έχω την κρυφή ελπίδα ότι και ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος θα ικανοποιήσει

την ύστατη προσπάθεια για θετική προ-

σφορά του αξέχαστου Δημήτρη Ράπτη.

Κώστας Βενετσάνος
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων

στα ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.), με επιστολή της που απευ-

θύνεται προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητάει το κλεί-

σιμο των ΚΕΠ, γιατί δέχονται μεγάλο όγκο

πληθυσμού και κινδυνεύουν ζωές.

«Όπως γνωρίζετε τα ΚΕΠ είναι από τις κατ’ εξοχήν
υπηρεσίες συνάθροισης κοινού με εξαιρετικά μεγάλη
επισκεψιμότητα. Κι ενώ, μετά το κλείσιμο των σχο-
λείων και τη χορήγηση ειδικών αδειών σε γονείς, διά-
φοροι οργανισμοί και υπηρεσίες, αναστέλλουν την
εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία πολιτών για διαδι-
κασίες τους εν όλω ή εν μέρει (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Δ/νσεις

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-
ΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ κ.ά.) για τα ΚΕΠ
δεν έχει ληφθεί κανένα αντίστοιχο μέτρο. Έτσι κα-
λούνται με σημαντικά μειωμένο προσωπικό λόγω των
ειδικών αδειών, να υποδέχονται αυξημένο πλήθος κό-
σμου, καθώς πολλές διαδικασίες αυτών των υπηρε-
σιών διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ με αποτέλεσμα
το κοινό να μεταφέρεται στα ΚΕΠ, χωρίς ουσιαστικά
να λύνει το πρόβλημα του συγχρωτισμού αλλά να το
μεταθέτει», σημειώνουν στην επιστολή τους.

Και παρακάτω: «Σημειώνουμε επίσης ότι στα περισ-
σότερα ΚΕΠ δεν έχουν παρθεί καθόλου μέτρα προ-
στασίας εργαζόμενων και πολιτών από τους Δήμους,
αρκετοί δε ενημερώνουν τους συναδέλφους μας ότι
δεν διαθέτουν ούτε εγκεκριμένο προϋπολογισμό ούτε
κονδύλια».
...«Κατόπιν των ανωτέρω η ΠΟΣΕΚΕΠ θέτει προ των ευ-

θυνών τους τα συναρμόδια Υπουργεία και απαιτεί την

αναστολή υποδοχής κοινού στα ΚΕΠ, ως μέτρο που θα

συμβάλει στον περιορισμό και την καθυστέρηση διασπο-

ράς του νέου ιού, εξαιρετικά σημαντικά και τα δύο στο

να σωθούν ζωές», καταλήγει η επιστολή.

Να κλείσουν “για να σωθούν ζωές”
ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων 

Εργαζομένων στα ΚΕΠ

Συνάντηση με στόχο την ενημέρωση και το συντονισμό

των δράσεων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

και του Ασκληπιείου Βούλας πραγματοποίησε ο Δήμαρ-

χος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με τον Διοικητή Ανδρέα

Πλεμμένο και τον Αναπληρωτή Διοικητή του Ασκληπι-

είου,  Αιμίλιο Βουγιουκλάκη.

Κατά τη συνάντηση ο Αιμ. Βουγιουκλάκης ενημέρωσε

τον Δήμαρχο για τις ενέργειες της διοίκησης του

Ασκληπιείου για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων του

κορωνοϊού και του παρουσίασε σχετικό πολυσέλιδο επι-

χειρησιακό σχέδιο προετοιμασίας και ενεργειών για την

υποδοχή περιστατικών. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε με τη σειρά του για τις ενέρ-

γειες του Δήμου για την πρόληψη του φαινομένου και

δήλωσε πως ο Δήμος θα συνδράμει επικουρικά με κάθε

δυνατό μέσο στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει το

Ασκληπιείου Βούλας το οποίο μαζί με το Κέντρο Υγείας

Βάρης είναι οι μοναδικές μονάδες υγειονομικής περίθαλ-

ψης της Νοτιοανατολικής Αττική.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν στη θέσπιση άμεσου διαύλου

επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και Νοσοκομείου και επίσης

πως η αγαστή συνεργασία μεταξύ τους θα αυξήσει ση-

μαντικά την αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου ει-

δικά κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης που

διανύουμε.

Κλείνοντας, ο Αιμ. Βουγιουκλάκης ευχαρίστησε το Δή-

μαρχο για το ενδιαφέρον του και την έμπρακτη στήριξη

του και δήλωσε:

«Η ανάπτυξη και η καλή λειτουργία οποιουδήποτε υπερ-
τοπικού νοσοκομείου όπως το Ασκληπιείο, δεν μπορεί
να καταστεί εφικτή αν δεν υπάρχει στενή συνεργασία
και συνέργεια με το Δήμο στα διοικητικά όρια του
οποίου φιλοξενείται».
Ο δήμαρχος ευχαρίστησε με τη σειρά του για την ανα-

λυτική ενημέρωση και δήλωσε: «Το Ασκληπιείο Βούλας
αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή μας. Ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στηρίζει το έργο
του και θα είναι στο πλευρό της διοίκησης του νοσοκο-
μείου για να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει».

O Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συζητά 

με τη νέα διοίκηση του Ασκληπιείου Βούλας

Συμμαχία ευθύνης,
για να βάλουμε STOP στην αισχροκέρδεια

Η Περιφέρεια Αττικής δέχεται τις τελευταίες δύο ημέρες

δεκάδες καταγγελίες από πολίτες, που αναφέρονται σε

φαινόμενα αισχροκέρδειας από κάποιους επιτήδειους,

οι οποίοι εκμεταλλεύονται με ανήθικο τρόπο την έλλειψη

από την αγορά προϊόντων όπως είναι τα αντισηπτικά και

τα είδη προστασίας κι ατομικής υγιεινής, διαθέτοντας τα

σε τιμές που ξεπερνούν ακόμη και το 400% των τιμών

που ίσχυαν, πριν εμφανιστεί ο ιός. 

Oι υπηρεσίες και το προσωπικό της Περιφέρειας από την

πλευρά τους και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους,

έχουν εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, για να δια-

σφαλιστούν τα συμφέροντα και η υγεία των καταναλω-

τών. 

Ζητάμε από την Πολιτεία να αντιδράσει άμεσα και να

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα,  για να προστατέψει

τους πολίτες από φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Απευθύνουμε σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς έκ-

κληση να σταματήσουν να προβάλλουν μέσα από τις συ-

χνότητες τους, αυτούς που αισχροκερδούν.

Εφυγε από τη ζωή 

ο Γιάννης Τσότρας

Ενας ακόμη εργαζόμενος της υπηρεσίας πρασίνου

του Δήμου ΒΒΒ, έφυγε από τη ζωή, μετά από σύν-

τομη ασθένεια. Μετρούσε τις μέρες που θα έπαιρνε

τη σύνταξή του, αλλά δεν πρόλαβε...
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Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), πα-

ρακολουθεί από την αρχή τις εξελίξεις και βρίσκεται

σε συνεχή επικοινωνία τόσο με το Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) όσο και

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Ο ΕΟΔΥ

παραμένει σε επαγρύπνηση σχετικά με ενδεχόμενα

κρούσματα της νόσου σε ταξιδιώτες ενώ έχει ήδη εκ-

δώσει και επικαιροποιεί συστηματικά ενημερωτικό

υλικό και εξειδικευμένες οδηγίες, που μπορείτε να

βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Οδηγίες για το κοινό
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο

κορωνοϊό SARS–CoV-2

Τι είναι COVID-19 και τι SARS–CoV-2;
Ο νέος κορωνοϊός-2019 ονομάζεται τώρα SARS-

CoV-2, ενώ η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται

COVID-19. O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμ-

βριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και

έκτοτε έως σήμερα έχει διασπαρεί σε περισσότερες

από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα νέο

στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε απομο-

νωθεί στον άνθρωπο.

Ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης του ιού;

Παρόλο που ο ιός προέρχεται από τα ζώα, μεταδίδε-

ται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μετάδοση θεωρείται

ότι γίνεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού με στα-

γονίδια από το φτέρνισμα, το βήχα ή την εκπνοή.

Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ως μέσο διά-

στημα επώασης του SARS-CoV-2 τις 5-6 ημέρες και

ως μέγιστο χρόνο τις 12 ημέρες. Μία πρόσφατη με-

λέτη επιβεβαίωσε πως είναι συνετό να υπολογίζουμε

την περίοδο επώασης έως 14 μέρες.

Πότε μια περίπτωση της νόσου θεωρείται περισσό-
τερο μεταδοτική;
Ένα  περιστατικό  θεωρείται  περισσότερο  μεταδο-

τικό  όταν εμφανίζει συμπτώματα,  αλλά  θα μπο-

ρούσε να είναι μεταδοτικό και στην ασυμπτωματική

φάση. Δεν γνωρίζουμε το ποσοστό των ασυμπτωμα-

τικών κρουσμάτων, ούτε τον ακριβή ρόλο που παί-

ζουν στη μετάδοση του SARS-CoV-2, πιθανολογείται

όμως πως είναι μικρότερο από αυτό των συμπτωμα-

τικών περιπτώσεων της νόσου.

Ποια είναι τα συμπτώματα της COVID-19 λοίμωξης;
Τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν τα

κατωτέρω: Πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, αρθραλγίες,

μυαλγίες, καταβολή και δυσκολία στην αναπνοή

Πόσοι ασθενείς εμφανίζουν σοβαρή νόσο; 
Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ήπια νόσο. Σε

περίπτωση βαρύτερης νόσησης, ο ασθενής μπορεί να

εμφανίσει σοβαρή πνευμονία και να χρειαστεί νοση-

λεία σε νοσοκομείο.

Ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο;

Τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου

(π.χ. ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, άτομα με σακχα-

ρώδη διαβήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες)

είναι πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.

Πότε πρέπει κάποιος να ελεγχθεί για COVID-19;
Εάν έχει :

― Οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια

έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω

συμπτώματα: πυρετό, βήχα, δύσπνοια), με ή χωρίς

ανάγκη νοσηλείας

ΚΑΙ

― Τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επιδημιολο-

γικά κριτήρια, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν

από την έναρξη των συμπτωμάτων:

l Στενή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα

λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊο SARS-CoV-2

ή

l Ιστορικό ταξιδιού σε πληττόμενες από τον SARS-

CoV-2 περιοχές με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά

δεδομένα

Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να υποβάλλεται

ΑΜΕΣΑ σε εργαστηριακό έλεγχο για τον ιό SARS-

CoV-2.

Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η άμεση επικοι-

νωνία με τον ΕΟΔΥ  τηλ: 210.52.12.054 και όχι επί-

σκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Για πληροφορίες: https://eody.gov.gr/wp-content/up-

loads/2020/02/2019-ncov-orismos-kroysmatos-2.pdf

Σε ποιες περιοχές του κόσμου υπάρχει διάδοση στην
κοινότητα;
Κίνα,  Ιαπωνία, Χόνκ Κόνγκ, Σιγκαπούρη, Νότια

Κορέα, Ιράν και Ιταλία (οι περιοχές/επαρχίες Emilia-

Romagna, Lombardy, Piedmont και Veneto).

Σε ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν εμφανιστεί
κρούσματα COVID-19;
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC (Situation update

worldwide, 28 February 2020) έχουν αναφερθεί κρού-

σματα σε 23 Ευρωπαϊκές χώρες, με 4 επαρχίες της

Βόρειας Ιταλίας να έχουν συνεχιζόμενη μετάδοση

στην κοινότητα. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 4

έως σήμερα κρούσματα όλα με ιστορικό ταξιδιού στις

πληττόμενες περιοχές/επαρχίες της Ιταλίας.

Γιατί ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνει τόσο γρή-
γορα;
Οι δύο βασικές αιτίες για την ταχεία αύξηση του αριθ-

μού των κρουσμάτων είναι ότι ο ιός μεταδίδεται από

άνθρωπο σε άνθρωπο και ότι έχει βελτιωθεί η δυνα-

τότητα ανίχνευσής του.

Τι σημαίνει έχω έρθει σε επαφή με τον ιό;
«Επαφή», ως προς τον COVID-19, είναι ένα άτομο

που δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ενώ μπορεί να

έχει έρθει σε επαφή με περιστατικό νοσούντος ή και

ασυμπτωματικού ατόμου από τον COVID-19. Ο κίνδυ-

νος μόλυνσης εξαρτάται από τον βαθμό έκθεσης

στον ιό και για να προσδιορισθεί χρειάζεται συγκε-

κριμένη διερεύνηση από το προσωπικό του ΕΟΔΥ.

Πώς μπορώ να προφυλαχθώ από το COVID-19;
Γενικά προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς ιών του

αναπνευστικού, περιλαμβανομένου του νέου κορω-

νοϊου SARS-CoV-2, αναφέρονται κατωτέρω:

Οδηγίες ατομικής υγιεινής

l Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την εργασία

οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοίμω-

ξης αναπνευστικού

l Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυ-

νατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα

από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό (φτέρνι-

σμα). Αυτό ιδιαίτερα ισχύει για τα άτομα που ανήκουν

στις ευπαθείς ομάδες.

l Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και

το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

l Σε βήχα ή φτέρνισμα κάλυψη της μύτης και του

στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με

χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρ-

τομάντηλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμε-

λές πλύσιμο των χεριών.

l Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό

σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, πριν τη λήψη

τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, και

προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπε-

τσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους

απορριμμάτων.

l Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, μπορεί να

εφαρμοστεί καλό τρίψιμο των χεριών με αντισηπτικό

αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.

Τι να κάνω εάν έχω στενή επαφή με κάποιον που
υποψιάζομαι πως έχει COVID-19;
Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΥ στο τηλ: 210.52.12.054 και

μην πραγματοποιήσετε επίσκεψη σε χώρο παροχής υπη-

ρεσιών υγείας χωρίς πρότερη ενημέρωση του ΕΟΔY.

Μπορεί η μάσκα να με προστατεύσει αποτελεσμα-
τικά από το COVID-19;
Η χρήση μάσκας εμποδίζει τη μετάδοση της νόσου

από αυτούς που είναι άρρωστοι στους υπόλοιπους. Η

μάσκα χρησιμοποιείται για την προστασία των επαγ-

γελματιών υγείας και δεν συστήνεται η χρήση της

στον υγιή πληθυσμό.

Υπάρχει εμβόλιο για το COVID-19;
Δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο εμβόλιο για το

COVID-19, γι΄ αυτό έχει μεγάλη σημασία η έγκαιρη

διάγνωση και η εφαρμογή μέτρων πρόληψης διασπο-

ράς της νόσου. Αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες ερ-

γάζονται για την παρασκευή εμβολίου.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον κορονοϊό 
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Τελικά, η κυβέρνηση, συνεχίζει να μας εκπλήσ-

σει, με την σβελτάδα που δείχνει να στραγγαλί-

σει, όποια δημοκρατική και υπέρ του δημότη,

διαχείριση έχει ψηφιστεί στο νόμο Καλλικράτη

και Κλεισθένη, που αφορά την λειτουργία της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Απροστάτευτος παντελώς ο πολίτης. Διακοσμη-

τικά τα Δημοτικά Συμβούλια. Όλες οι αρμοδιό-

τητες που ρυθμίζουν εξουσία ή λειτουργίαπου

πρέπει να ασκείται από την Τ.Α. πάνε στην “Οι-

κονομική Επιτροπή” εκάστου Δήμου, που με

τροπολογία  του Υπ. Εσωτερικών έγινε υπερε-

νισχυμένη υπέρ της πλειοψηφούσας παράταξης

και της παντοδύναμης εκτελεστικής εξουσίας,

«για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας των σχε-

τικών διαδικασιών», όπως σημειώνει στην επι-

χειρηματολογία της η κυβέρνηση!

Με το που ανέλαβε τη διακυβέρνηση, η Ν.Δ. άρχισε

να κόβει και να ράβει τους νόμους Καλλικράτη και

Κλεισθένη. Με πολλές τροπολογίες, επαναλαμβανό-

μενες, φτάσαμε σήμερα, με την αριθμ. 219/42/

5.3.2020 τροπολογία της τελευταίας στιγμής (εκπρό-

θεσμη, όπως γράφει το airetos.gr), ψηφίστηκαν δύο

αρμοδιότητες:

Η πρώτη αφορά  την αρμοδιότητα ανάθεσης σε ιδιώ-

τες της καθαριότητας, του

πρασίνου, του ηλεκτροφωτι-

σμού. Η Κυβέρνηση αντικατέ-

στησε την παρ.1 του αρ. 61 του

ν.3979/2011, την οποία είχε

πάλι αντικαταστήσει (τέλη

Οκτωβρίου) με το αρ.178 του

ν.4635/2019, όπου διέγραψε το

Δημοτικό Συμβούλιο και έβαλε

στη θέση του την Οικονομική

Επιτροπή.

Η δεύτερη αφορά αρμοδιότητα

που αποφασίζει για την υπο-

βολή προτάσεων εκ μέρους του

Δήμου για τη χρηματοδότηση

ή επιχορήγηση δράσεων, προ-

γραμμάτων και αντίστοιχων

έργων από εθνικούς πόρους

ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή/και οποιουδήποτε

άλλου Φορέα. 

Αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος “αδαής”

πολίτης, τι παιχνίδι πρόκειται να παιχτεί...

Ποιοι όμως ψήφισαν αυτές τις “κατάπτυστες” όπως

τις ονομάζει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, τροπολογίες;

Στα επίσημα Πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής,

καταγράφεται η ψηφοφορία των πολιτικών κομμάτων

για την υπ αριθμ. 219/42 Τροπολογία, ως εξής:

Ν.Δ., Κίνημα Αλλαγής ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΜέΡΑ25  ΟΧΙ

Ελληνική Λύση ΠΑΡΩΝ

Η «ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ»  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ...

ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ!!!

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανι-

σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) με ανακοί-

νωσή της καταγγέλει την κυβέρνηση για την

αιφνιδιαστική τροπολογία. Γράφει μεταξύ άλλων:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο προ-

χώρησε χωρίς την  παραμικρή διαβούλευση με τους

εκπροσώπους των εργαζομένων στην Τοπική  Αυτοδι

οίκηση και με εσπευσμένες διαδικασίες στην ψήφιση

του νομοσχεδίου «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προ-

οπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  Ρύθ-

μιση Ζητημάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπου συμπεριλαμ-

βάνονται σωρεία δυσμενών διατάξεων για το προσω-

πικό,  όπως επίσης και διατάξεις για την

ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., αλλά  εν  κρυ-

πτώ,  εμβόλιμα  και  απροειδοποίητα  κατέθεσε  και

ψήφισε τροπολογία με την οποία διευκολύνεται

ακόμη περισσότερο η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών

Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου των

Δήμων. Με την τροπολογία αυτή, η αρμοδιότητα της

ιδιωτικοποίησης από το Δημοτικό Συμβούλιο μετα-

φέρεται εφεξής στην Οικονομική Επιτροπή, όπου

από τον Νόμο η κάθε Διοίκηση εξασφαλίζει την από-

λυτη πλειοψηφία.

Είναι  ξεκάθαρη  η  πρόθεση  της  κυβέρνησης  να  δι-

ευκολύνει  τις ιδιωτικοποιήσεις,  ξεπερνώντας  με

διαδικασίες  «bypass»  ακόμη  και  την βούληση των

Δημοτικών Συμβουλίων που είναι το ανώτατο όρ-

γανο λήψης αποφάσεων των Δήμων.

Δεν αρκούσε καν η θεσμοθέτηση του «άρθρου 1 78»

του  Ν. 4635/2019, όπου με ισχνές πλειοψηφίες το

Δημοτικό Συμβούλιο μπορούσε να  αποφασίσει  την

εκχώρηση  βασικών  υπηρεσιών  σε  ιδιώτες,  τώρα

με αντιδημοκρατικό τρόπο  απαξιώνουν  ακόμη  και

την  Δημόσια,  δημοκρατική αντιπαράθεση σε ένα Δη-

μοτικό Συμβούλιο, προκειμένου με fast track διαδικα-

σίες να ξεπουλιούνται όλα σε ιδιώτες».

Αννα Μπουζιάνη

“Διακοσμητικά” τα Δημοτικά Συμβούλια με τις πολλές 

τροπολογίες στο Νόμο “Kαλλικράτης” και “Κλεισθένης”
Όλες οι αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή την οποία, επίσης με τροπολογία 

κατέστησε υπερενισχυμένη και πάντα υπέρ του δημάρχου

“Νόμιμες” όλες οι

παρατυπίες Δημάρχων

και υπηρεσιών!
Νομιμοποιούνται όλες οι “παρατυπιές” (παραβά-

σεις καθήκοντος θα τις λέγαμε εμείς), των Δη-

μάρχων και των υπηρεσιών τους, όλης της

προηγούμενης διετίας (1 Δεκεμβρίου 2017 έως

31 Δεκεμβρίου 2019), με άλλη μια τροπολογία

που κατατέθηκε την τελευταία στιγμή στην ψη-

φοφορία του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσω-

τερικών, την οποία βεβαίως υπέγραφαν

βουλευτές από τα τρία κόμματα που έχουν κυ-

βερνήσει την Ελλάδα [Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ

και Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ)], με το σκεπτικό

«των τυπικών ελλείψεων».
Με την τροπολογία αυτή νομιμοποιούνται δαπά-

νες των Δήμων για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε

πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία από την 1η Δε-

κεμβρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019. 

(Σ.Σ. δηλαδή αποφασίζει ο δήμαρχος να γράφει

στα παλιά του τα παπούτσια τους νόμους και

δίνει εντολές στις υπηρεσίες και παρανομούν,

και έρχεται το Υπουργείο Εσωτερικών και τους

αθωώνει) αδιαφορώντας για το κοινό περί δι-

καίου αίσθημα του πολίτη!) και κυρίως τη δημο-

κρατία και τη δικαιοσύνη.

Σκούπα και σβηστήρι λοιπόν ...λόγω τυπικών ελλείψεων

(...«αβλεψία, μη τήρηση τυπικών προϋποθέσεων» όπως

σημειώνουν οι υπογράφοντες την τροπολογία βουλευ-

τές!

Oι δαπάνες πλέον «ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ κανονικές και ΝΟΜΙ-

ΜΕΣ και δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των

προϋπολογισμών των αντίστοιχων ΟΤΑ Α’ βαθμού του

τρέχοντος ή των επομένων ετών, εφαρμοζομένων κατά

τα λοιπά των διατάξεων του αρ.91“Έλεγχος και εκκα-
θάριση των δαπανών του Δημοσίου” του ν. 4270/2014».

Η τροπολογία υπερψηφίστηκε από Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ και Κί-

νημα Αλλαγής, αλλά και από το ΚΚΕ. “Οχι” από την Ελ-

ληνική Λύση και “παρών” από το Μέρα25.

rixikeleuthos.gr
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 

πλατεία Ζησιμοπούλου στη Βάρκιζα

Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων γύρω από την πλατεία Ζησιμοπούλου στη Βάρ-

κιζα, ψήφισε η Επιτροπή Ποιότητας ζωής, η οποία είχε βέβαια ψηφιστεί και από

το Κοινοτικό Συμβούλιο Βάρης.

Οι προτάσεις που ψηφίστηκαν

― Η κατασκευή δύο υπερυψωμένων τριγωνικών νησίδων πρακτικά στις θέσεις όπου

υπάρχουν σήμερα οι διαγραμμίσεις τριγωνικές νησίδες. Οι νέες υπερυψωμένες νη-

σίδες που είναι μεγαλύτερες σε επιφάνεια έχουν σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε

να καθοδηγούν τους οδηγούς με σαφήνεια σε συγκεκριμένες πορείες.

― Η μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Θέτιδος, μεταξύ των οδών Βορέου

και Αχιλλέως με φορά προς την οδό Αχιλλέως.

― Η δημιουργία εσοχής στάθμευσης στη δεξιά πλευρά της διαγώνιας συνδετή-

ριας μεταξύ Βορέου και Αχιλλέως για την εξυπηρέτηση της στάσης οχημάτων

για αποβίβαση/επιβίβαση ατόμων στην πλατεία και στην παιδική χαρά.

― Η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στις θέσεις που απεικονίζονται και

στο σχετικό σχέδιο.

Kαταργούνται δύο περίπτερα στη Βάρη και Βάρκιζα 

με απόφαση του Κοινοτικού συμβουλίου Βάρης

Στη συνεδρίαση της 10ης Φεβρουρίου 2020, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βάρης,

αποφάσισε (7/2020) την κατάργηση δύο περιπτέρων. Το ένα στην οδό Απόλλωνος

και Θέμιδος στη Βάρκιζα και το δέυτερο στο Πηγάδι του Κόρμπι (επί της οδού

Μεραρχίας).

Θετική διαγνώστηκε στον Κορωνοϊό εκ-

παιδευτικός που εργάζεται σε σχολεία

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, όπως ενημέρωσε η ίδια τη Δημο-

τική Αρχή καθώς και το τηλεφωνικό

κέντρο του ΕΟΔΥ, σε εξέταση που

έκανε με δική της πρωτοβουλία, παρά

το γεγονός ότι δεν είχε εμφανίσει κα-

νένα σύμπτωμα, σε ιδιωτικό θεραπευ-

τήριο μετά από ταξίδι της στο

εξωτερικό. 

Η εκπαιδευτικός, μετά την επιστροφή

της στην Ελλάδα στις 24 Φεβρουαρίου,

ενημέρωσε τη διεύθυνση του σχολείου

που διδάσκει για το ταξίδι της, και στη

συνέχεια ενημερώθηκε η Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολι-

κής Αττικής και ο ΕΟΔΥ.  Η απάντηση

που έλαβε από τους αρμόδιους φορείς,

σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ

πού ίσχυε τότε, ήταν πως αφού είναι

ασυμπτωματική να προσέλθει κανονικά

στην υπηρεσία της. Σημειώνουμε πως

το συγκεκριμένο πρωτόκολλο τροπο-

ποιήθηκε στις 6 Μαρτίου.

Μετά την ενημέρωση, ο Δήμαρχος Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος επικοινώνησε

άμεσα με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη

Κικίλια, τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Πανα-

γιώτη Αρκουμανέα καθώς και τη Διεύ-

θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν.

Αττικής για να ενημερώσει για την εξέ-

λιξη και να λάβει σχετικές οδηγίες.  

Ο Δήμος, όπως μας ενημέρωσε, έχει

λάβει τα απαραίτητα μέτρα προφύλα-

ξης από τον Κορωνοϊό καθώς έχει ήδη

ολοκληρώσει διαδικασία απολύμανσης

όλων των σχολικών μονάδων.

Λεπτομέρειες γράφουμε στη σελίδα 22

Γενικότερα, έχει ξεκινήσει μια καθολική

ενημέρωση των πολιτών, πολύπλευρή,

για τις προφυλάξεις που πρέπει να

λάβει για να μην ξεφύγει ο ...ιός και

συμβούν τα χειρότερα, κάτι που πρέπει

να το συνειδητοποιήσουμε και να το σε-

βαστούμε όλοι.

Θετική στον Κορονοϊό εκπαιδευτικός σχολείων του Δήμου ΒΒΒ

Διδάσκει σε σχολεία της Βάρης και της Βάρκιζας

Με δελτίο Τύπου ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ενημερώνει, στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, προ-

κειμένου να αποφεύγεται η ταυτόχρονη συγκέντρωση με-

γάλου αριθμού πολιτών στους χώρους του Δήμου

αποφασίστηκε, ότι παράλληλα με την εξυπηρέτηση του κοι-

νού με φυσική παρουσία, να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά

και μια σειρά αιτημάτων. 

Καλό θα είναι λοιπόν, προς αποφυγή συγχνωτισμού, για το

επόμενο διάστημα οι δημότες να αποφεύγουν  την προσέ-

λευση τους στις δημοτικές υπηρεσίες και να κάνουν χρήση

των νέων ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτησή τους.

Ανάλογα με την κείμενη νομοθεσία, τα αιτήματα αυτά θα

διεκπεραιώνονται με τους ακόλουθους τρόπους:

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες που μπορούν να ολοκληρώνονται

διαδικτυακά και αυτόματα όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές

και οι δηλώσεις τετραγωνικών μέτρων.

Διεκπεραίωση αιτήσεων και ηλεκτρονική αποστολή εγγρά-

φων: Ικανοποίηση σειράς αιτημάτων και έκδοση πιστοποι-

ητικών με ηλεκτρονική αποστολή.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και αποστολή πρωτότυ-

πων εγγράφων στους αιτούντες: Όπου απαιτείται η έκδοση

πρωτότυπου πιστοποιητικού, οι υπηρεσίες του Δήμου θα δέ-

χονται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και θα στέλνουν στη διεύ-

θυνση του αιτούντος το πρωτότυπο πιστοποιητικό.

Αναλυτικά τα αιτήματα που διεκπεραιώνονται:

Υπηρεσία δόμησης:

Αιτήματα χορήγησης αντιγράφων Οικοδομικών Αδειών, διαφό-

ρων δημοσίων εγγράφων, υπαγωγών αυθαιρέτων κλπ

Καταγγελίες αυθαιρέτων & επικινδύνων

Αιτήματα δηλώσεων ιδιοκτησίας

Αιτήματα βεβαιώσεων χρήσεως γης

Αιτήματα βεβαιώσεων όρων δόμησης

Αιτήματα βεβαιώσεων εντός ή εκτός σχεδίου

Ερωτήματα γενικού ή ειδικού περιεχομένου που άπτονται πο-

λεοδομικών θεμάτων

Διεκπεραιώνονται με αποστολή απλής αίτησης στο: poleo-

domia@vvv.gov.gr

Οικονομική υπηρεσία:

Δηλώσεις τετραγωνικών μέσω ειδικής πλατφόρμας ΚΕΔΕ

https://tetragonika.govapp.gr/

Ταμείο – Ηλεκτρονικές πληρωμές: 

http://www.vvv.gov.gr/index.php/tameio#tab-2

*Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο:

Οι αιτήσεις του Ληξιαρχείου και Δημοτολογίου που είναι

αναρτημένες στο:

http://www.vvv.gov.gr/index.php/birth-and-death-certificates

μπορούν πλέον να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο:

Δημοτολόγιο: apsarra@vvv.gov.gr

Ληξιαρχείο: mkantere@vvv.gov.gr

Η παράδοση των πρωτότυπων πιστοποιητικών θα γίνεται από

στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας μόνο στους ενδιαφερόμε-

νους αιτούντες με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Υπηρεσία Κοιμητηρίων:

Αιτήσεις για την αγορά οστεοθυρίδων και οικογενεικών

τάφων μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση: tetanikol@vvv.gov.gr

Όλα τα αιτήματα που φορούν την υπηρεσία πρασίνου μπο-

ρούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pra-

sino@vvv.gov.gr

Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα, λόγω

του κορωνοϊού, οι υπηρεσίες του Δήμου θα προσθέσουν

ακόμα περισσότερες υπηρεσίες που θα μπορούν να διεκπε-

ραιώνονται ηλεκτρονικά. Η διοίκηση του Δήμου ζητάει την

κατανόηση όλων για τυχόν καθυστερήσεις στη διεκπεραί-

ωση των υποθέσεων καθώς ήδη αρκετοί εργαζόμενοι έχουν

κάνει χρήση της ειδικής προβλεπόμενης άδειας με αποτέ-

λεσμα να σημειώνονται μικρές καθυστερήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες  στο τηλεφωνικό κέντρο του

Δήμου, 15 888, το οποίο λειτουργεί με αστική χρέωση.

Λειτουργία ταμείων 
O Δήμος ΒΒΒ, ενημερώνει ότι για τις οφειλές δημοτών,

προς αυτόν, μπορούν να απευθύνονται: 

― Για οφειλές Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, 

Τηλ. 213 2020076, 213 2020077

― Για παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

Τηλ. 213 2020042

― Για διακανονισμό οφειλών Πληροφορίες 

Τηλ.: 213 2020091

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 8.00-14.00
Στο Δήμο ΒΒΒ υπάρχουν 2 ταμεία για την εξόφληση οφει-

λών των δημοτών. Το ταμείο στο Δημαρχείο που βρίσκεται

στη Βούλα και το ταμείο που βρίσκεται στο παλιό Δημαρ-

χείο της Βουλιαγμένης.

Και τα 2 δέχονται Μετρητά, Επιταγές και P.O.S

Στο ταμείο του Δημαρχείου Βούλας μπορείται να εξοφλή-

σετε όλες τις οφειλές σας, εκτός από τις οφειλές σας για

τα προγράμματα του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού

και Παιδικής Αγωγής, (Ο.Α.Π.Π.Α.) και τις οφειλές σας για

το Γραφείο Κοιμητηρίου.

Στο ταμείο της Βουλιαγμένης εξοφλείτε μόνο τις οφειλές

σας για τα προγράμματα του Ο.Α.Π.Π.Α. και τις οφειλές σας

σχετικά με το Γραφείου Κοιμητηρίου.

Ηλεκτρονικές εξυπηρετήσεις στο Δήμο ΒΒΒ
στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του Κορωνοϊού
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Ο Γιάννης Λομβαρδάς, οδοντίατρος με διαπρεπή επιστημονική πο-
ρεία, φίλος στενός και με κοινή  θητεία  στο ναυτικό,  στο βιβλίο
του με τίτλο “Η Υβρις της ανισότητας”, σε 939 σελίδες καταγρά-
φει τολμηρά  το ουμανιστικό πρότυπο μιας σωστής κοινωνίας  που
δυστυχεί, και  εξαφανίζεται μπροστά στον τρόμο του παγκόσμιου
κατεστημένου της όποιας μορφής εξουσίας και ιδία της οικονομι-
κής.
Επιλεκτικά από το κεφάλαιο που αναφέρεται στην ανισότητα του
φύλου, σαν εισαγωγή για το παρόν άρθρο, διαβάζω  τα παρακάτω:
«Το κύτταρο της πρωτόγονης κοινωνίας είναι το γένος, το δε βα-
σικό στήριγμα  ήταν  η γυναίκα, η μάνα την οποία η φύση προίκισε
με το μητρικό ένστικτο της προστασίας του γόνου, που είναι κοινό
σε όλα τα θηλαστικά».
Έτσι «στην κοινωνία την πρωτόγονη κατείχε από την αρχή η γυ-

ναίκα μια σεβάσμια και πρωτεύουσα θέση, τόσο στη μεγάλη συμ-
βολή της στην παραγωγή όσο και στο ότι “από τη γυναίκα
βλάστησε το γένος” όπως   λέει   και κάποιο  αρχαίο ινδικό ρητό».
«Απονεμήθηκε (λοιπόν) στη γυναίκα αυτοδικαίως ο τίτλος του γε-
νάρχη, αφού  τα παιδιά μέσα στο γένος δεν γνώριζαν παρά μόνο
τη μάνα τους που τα μεγάλωνε, ενώ ο βιολογικός τους πατέρας
ήταν άγνωστος.  
Η λατρεία (ως εκ τούτου) της  γυναίκας σαν πηγή γονιμότητας με-
τεξελίχθηκε σε λατρεία  θρησκευτική, αλλά και προστάτιδα τής
γονιμότητας των φυτών  και των ζώων  με θεότητες στον ελληνικό
χώρο στα ονόματα της Ρέας, Ήρας,  Δήμητρας, Ειλειθυίας,   Αθη-
νάς κλπ.» 
Στην πορεία όμως τα πράγματα άλλαξαν. Η ζωώδης κυριαρχική
φύση του  αρσενικού παραξύπνησε και   «από χιλιετίες το αρσε-
νικό δεν  μοιραζότανε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ισό-
τιμα και αυτοδίκαια. Η κυριαρχία του άνδρα  γίνεται  πάγιο
καθεστώς και η γυναίκα  πήρε  τη θέση ενός κατώτερου είδους.»…
.
«Σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση των ανισοτήτων έπαιξε βέβαια η
κινητοποίηση της γυναικείας συνείδησης, αλλά και οι μακροχρό-
νιες αγωνιστικές διεκδικήσεις των γυναικών μέσα από τα σωμα-
τεία και τις οργανώσεις τους.»….
»Παρ’ όλα ταύτα οι καταβολές της  (ανισότητας) είναι βαθειά ρι-
ζωμένες μέσα τις ανδρικές συνειδήσεις, με τη μορφή (και) των
προκαταλήψεων οι οποίες δεν ξεριζώνονται εύκολα.   
Χαρακτηριστική (δε) είναι η αφήγηση του  (αριστερού Έλληνα
ηγέτη) Χαρίλαου Φλωράκη από την περίοδο  της αναγκαστικής του
διαμονής στην Τασκένδη για την Ουζμπέκα απόφοιτο της ιατρικής,
η οποία πλήρωσε με την ίδια  της τη ζωή, την απόφασή της να
κόψει τη μακριά μέχρι τη μέση της, πλεξούδα  των μαλλιών της.
Την έσφαξε ό ίδιος ο πατέρας της, την ημέρα που πήρε το πτυχίο
της, επειδή δεν άντεξε την ντροπή από το έγκλημα καθοσίωσης,
που διέπραξε να κόψει τα μαλλιά της.  Αυτό (μάλιστα) συνέβη μετά
από εξήντα περίπου χρόνια  σοσιαλιστικής διακυβέρνησης».
Ο εν λόγω συγγραφέας με τη γραφή του προοδευτικά εισάγει τον
αναγνώστη στην ουσιαστική αξία  του ρόλου της γυναίκας ως
φύλου στον αέναο γίγνεσθαι της φύσης,  (αλλά και) στον αγώνα
να αποτινάξει από επάνω της την κυριαρχία του άνδρα και (την κα-
ταφρόνια) τού κοινωνικού κατεστημένου,  σε μάχη που η λήξη της
δεν σφυρίχτηκε ποτέ. 
Η οικονομική ελευθερία μαζί με την πολιτική ελευθερία της γυναί-
κας παντρεύτηκαν σε αλληλο -ενίσχυση στην  υπέρ των δικαιω-
μάτων της σύγκρουση, σε ένα αγώνα επιβίωσης που όπως ήδη
ειπώθηκε δεν τελείωσε ακόμη, πλην όμως  εξελίχτηκε σε πλεύση.  
Και πιο συγκεκριμένα, μέχρι κάποιων περασμένων εποχών, η προ-
τεραιότητα της φεμινίστριας εστιαζόταν στη βελτίωση της θέσης

της, στο δικαίωμα  “ψήφου”, στην κατάκτηση της ισοτιμίας, στην
αποδοχή της γενικότερης υπόστασής της στο “υπάρχειν στη ζωή”,
στην κατάκτηση της ισοτιμίας.
Αυτά  και αυτοί  οι στόχοι και χωρίς να έχουν επιτύχει την πλήρη
ευόδωσή τους  σε παγκόσμια εμβέλεια, ανοίχτηκαν συν τω χρόνω
εξελικτικά προς την “συνειδητοποίηση του ενεργού ρόλου της”,
τον οποίο μάλιστα τώρα, θέλει να επιβάλλει κυριαρχικά σε πολ-
λούς τομείς του κοινωνικώς δραν. 

Στην ανισότητα  βέβαια παρά τα επί μέρους και κοντινά μας φαι-
νόμενα, ‘’η μόρφωση’’ στατιστικά σε παγκόσμια εκτίμηση φαίνεται
να είναι μειονεκτικά διακριτή, σαν επιτρεπτό  εφόδιο στη γυναίκα.
Και «παρά το γεγονός ότι το οικονομικό φόρουμ διατείνεται για
κλείσιμο κατά  το 96% του χάσματος στην ανισότητα της μόρφω-
σης, η πραγματικότητα έρχεται και διαψεύδει,  αφού το 70% από
τα 855 εκατομμύρια των αναλφαβήτων ενηλίκων σε παγκόσμιο
επίπεδο είναι γυναίκες.   Στο Αφγανιστάν εν προκειμένω, μόνο
ένα 18% από τις γυναίκες από 15 έως  24ων ετών έχει τη δυνατό-
τητα να γράφει και να διαβάζει!  
Αλλά το 1996  και με την εγκαθίδρυση των Ταλιμπάν, μπήκαν στη
μόρφωση της γυναίκας και εμπόδια. Και (γενικότερα)  απαγορεύ-
τηκε, η  για οποιαδήποτε λόγο  προσφυγή της  στη δικαιοσύνη, και
της απαγορεύτηκαν  τα ταξίδια και οι μετακινήσεις χωρίς τη συ-
νοδεία του άνδρα τους. Στη γυναίκα   απαγορεύτηκε  (γενικώς) η
διασκέδαση, η δημόσια εμφάνιση χωρίς τη μπούρκα που σαν ράσο
καλύπτει το γυναικείο σώμα από την κορυφή μέχρι τα νύχια των
ποδιών, με μόνο  άνοιγμα  το σχίσιμο στο ύψος των ματιών». Εκεί-
νων των πλάνων ματιών που ομολογούν  στο ‘’γιατί τους’’ όλο το
παράπονο της υπαρξιακής τους υποβάθμισης εν ονόματι μιας
αφιονιστικής πρωτογονιστικής θρησκοληψίας. 
Διο «και   στο Κασμίρ ….. μια παραστρατιωτική φανατικών ομάδα
έπιασε δυό γυναίκες προφανώς μουσουλμάνες που κυκλοφορού-
σαν χωρίς μπούρκα και τους έρριξε στα μάτια βιτριόλι». 
Άλλο σημείο ανισότητας και στιγματισμού της γυναικείας ελευθε-
ρίας είναι η αποτρόπαια πράξη της κλειτοριδεκτομής.
Εγώ ποτέ στην επαγγελματική μου πορεία δεν έτυχε να έχω δει
γυναίκα με τον απαίσιο αυτόν  ακρωτηριασμό. ΄Εχω όμως την ει-
κόνα ολοκληρωμένη από τέτοιες περιγραφές από την επαγγελμα-
τική εμπειρία της γυναίκας μου, που με βύθισαν σε εφιαλτικό
σκεπτικισμό. 

Ο Λομβαρδάς πάλι στο ίδιο περί “φύλου” υποκεφάλαιο δίνει την
ενημέρωση  ότι για την οικογένεια του αθώου ανυποψίαστου θύ-
ματος, “η μυητική αυτή πράξη” γράφεται σαν μέρα γιορτής, αλλά
και υπάκουη στην παράδοση  μιας θρησκευτικής επιταγής. Από την
όλη περιγραφή που κάνει  έχω μάθει πως με εκστατικό παραλή-
ρημα και πανηγυρισμό  οι γυναίκες τής οικογένειας οδηγούν  το
θύμα (την κόρη, την παιδίσκη) που είναι κόρη  4-12  ετών στον “Αυ-
λιδικό” τόπο της θυσίας της. Εκεί ένας ιερέας ή και μια γυναίκα
εξειδικευμένη στα περί τα τοιαύτα κανιβαλικά αναγκαία,  συνηθέ-
στερα δε  γερόντισσα, πλην όμως στεγνή σε συναίσθημα, και έμ-
πλεη του παραδοσιακού της καθήκοντος είναι παρούσα. Ένα
ξυράφι ίσως βρώμικο και μολυσμένο από την πολυχρησία,  κρατη-
μένο από το χέρι του θυσιαστή,  πλησιάζει ηδονικά  τα προς σφα-
γιαστικό ακρωτηριασμό γεννητικά όργανα τού ηλικιακά λίγο πιο
πάνω από βρέφος παιδιού. Το παιδί από τους συγγενείς ακινητο-
ποιείται σαν ζώο  από τα χέρια και το σώμα. Τώρα ένα χέρι προ-
φανώς μητρικό  του φράζει ‘’θρησκευτική επιταγή” το στόμα
πνίγοντας τις κραυγές του, ενώ  άλλα χέρια μιαρά πλην περίσσεια
πρόθυμα κρατούν και  ξετσίπωτα ανοίγουν τα τρυφερά  του σκέλη.
Ο  δήμιος εκστασιάζεται από  το θέαμα της  λείας  του και αρχίζει
να πετσοκόβει, να σκάβει  τρυφερές σάρκες μαζί με  κλειτορίδα,
μικρά και μεγάλα χείλη. Να ξύνει αφαιρετικά ό,τι κοντινό μπορεί
και δύναται, ό,τι αιρετικό για τα ‘’πιστεύω’’ της μάνας, γιατί αυτή η
μάνα πρωτίστως είναι η ένοχη που αποφασίζει και αμαρτάνει
αμαρτία μεγίστη. Και μετά  ο ακρωτηριαστής ψυχής και σώματος,
στενεύει με συρραφή τον κόλπο...
Η τραγική ιστορία των παθών δεν έχει λήξει. Σε πιθανό μελλοντικό
τοκετό ο κόλπος κλεισμένος και εστενωμένος από τις ουλές έχει
χάσει  την ελαστικότητα του, δεν μπορεί να χαλαρώσει για να πε-
ράσει το βρέφος και αρχίζει μια νέα σφαγή, από τον μαιευτήρα
τώρα για να μη χάσει τη χαρά του τέκνου  “ο αφέντης”. 

Πάμε όμως παρακάτω 
Είναι δεδομένο ότι η  γυναίκα από τη φύση της θέλει να ζευγαρώ-
σει και ακόμα να παντρευτεί.  Θέλει αν μπορεί ή και  της είναι εφι-
κτό ή και εκ των συνθηκών επιτρεπτό, να κάνει και παιδιά.  Το
όνειρο όμως αυτό του παιδιού και εννοώ της  φυσιολογικής  γυ-
ναίκας, ενίοτε καταντά και  γίνεται  μαρτύριο και εφιάλτης όταν

συναντά τον παραδοσιακό “βαρύ άντρα”. Τότε  η γυναίκα υποβι-
βάζεται  σε  θύμα μέσα στην ίδια της την οικογένεια  με θύτη και
βιαστή τον ίδιο της τον μέχρι εκείνη τη στιγμή  “αγαπημένο”.
Και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί,  πως οι σύζυγοι  που τις κακοποι-
ούν, δηλαδή εν ολίγοις οι χειρίστης μορφής αυτοί όντως κακο-
ποιοί, συμβαίνει συχνά εν τη πράξει και κατά σύστημα να είναι οι
κάποιοι της  γενικότερης κοινωνίας,  αφού και  ανήκουν  σε όλα
τα μορφωτικά επίπεδα. Στατιστικά στην κακοποίηση των γυναικών
από μελέτη δημοσιευμένη στη εφημ. “Ελευθεροτυπία”, (12/5/2001)
με στοιχεία   της γενικής Γραμματείας Ισότητας παρμένα από τα
κέντρα υποδοχής, μαθαίνομε πως σε πρώτη ενοχική σειρά κατα-
γράφονται οι επαγγελματίες τεχνίτες,  ενώ ακολουθούν οι της πα-
νεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι οποίοι και πρωτεύουν σε
σεξουαλικούς τραυματισμούς.

Η γυναίκα –θύμα, επειδή όταν αντιδρά και δημοσιοποιεί δέχεται
τη δυσπιστία και την απόρριψη του κοινωνικού συνόλου, διαλέγει
από ντροπή τη σιωπή,  και  αποκρύπτει σκόπιμα  αυτό που της συμ-
βαίνει. Όταν όμως η κακοποίηση εκφεύγει των ορίων και η ζωή
της ως εκ του τραυματισμού βρίσκεται σε κίνδυνο, η γυναίκα κα-
ταφεύγει στο  νοσοκομειακό ιατρείο των ‘’Επειγόντων’’  και τότε
η αριθμητική καταγραφή της δίνει την αποκάλυψη. 
Βέβαια ο δράστης που υπακούει στα πρότυπα της πατριαρχικής
δομής και εξουσίας,  αλλά και ανάγκης επίδειξης  σε ρώμη και αν-
δρισμό,  εφόσον και εάν  καταγγελθεί προβάλλει ψυχοπαθολογικά
αίτια, ανεπούλωτους παιδικούς τραυματισμούς, οικογενειακά πα-
ραδείγματα συμπεριφοράς, απότοκα μιας δήθεν  προβληματικής
σχέσης γονέων.  
Τα θύματα αυτού του τύπου, κατά κανόνα βιάζονται στην αρχή ψυ-
χολογικά  και όταν καταπέσουν και μοιραία έρμαια παραδοθούν
αμαχητί, συνεχίζεται να δέχονται την  κακοποίηση με στόχο πλέον
το σώμα  τους. Στην αρχή τα τραύματα γίνονται σε απόκρυφα μέρη
που δεν φαίνονται, ακολούθως  στα χέρια και ακραία εκδικητικά
και με μίσος στο πρόσωπο. Τα επεισόδια μέσα στην οικογένεια συ-
νεχίζονται, τα παιδιά  αν υπάρχουν παρεμβαίνουν, όμως ο δράστης
κλαίει και μετανιώνει, μιλάει για συγγνώμη  αλλά για να έρθει
εντός ολίγου  σε επανάληψη  δριμύτερος.  Και με τα χρόνια που η
συχνότητα πυκνώνεται, αυξάνεται και ο εθισμός του θύματος εφό-
σον δίνει χώρο στην ανοχή, και αποθρασύνεται ο δράστης. Το
θέμα όμως “πρόβλημα  της γυναίκας” από πολλές μεριές “μπάζει”
και δεν τελειώνει ποτέ. Έρχεται κληρονομικό πακέτο και ο δυσε-
πούλωτος τραυματισμός  της  ψυχής παιδιών.  
Αλλά μοιραία έρχεται το ερώτημα: ποιά μόρφωση έχουν αυτές που
δέχονται να κατεβαίνει επάνω τους  το σηκωμένο χέρι του άντρα
τους;   Από  331 καταγγελίες  γυναικών   στο αρμόδιο τηλέφωνο
SOS  15900  φαίνεται πως οι  5 ήταν αναλφάβητες, οι  41 με δη-
μοτικό ή γυμνάσιο  οι 210 με τριτοβάθμια, ΤΕΙ –ΠΕ.  
Αλλά για το τρέχον άρθρο ο παρεχόμενος χρόνος έχει προ πολ-
λού λήξει.   

Συμπερασματικά  πάντως οι ειδικοί μελετητές δηλώνουν, πως το
κίνημα των γυναικών τώρα έχει βραχυκυκλωθεί σε ένα “μεταφε-
μινιστικό” μόρφωμα,  δηλαδή μια ιδεολογία που έδωσε την εμφά-
νισή της μόλις το  1980 μαζί με τον “ατομικισμό”. Μια ιδεολογία
που πόρρω απέχει από τον κλασικό εκείνο “φεμινισμό” που αγω-
νίστηκε κατά των κοινωνικών ανισοτήτων,   και που τώρα βλέπεται
σαν  ένα απομεινάρι ή και σαν μια  ναρκισσιστική ψευτογυναικεία
ιδεολογία.  ΄Ισως δε και μια κούφια αντιδραστική συμπεριφορά,
που συνολικά καταφέρεται κατά του πολιτισμού, και που πριμοδο-
τείται στις γυμνές αξίες τύπου “Μαντόνα”. Αξίες  όμως, που οδη-
γούν στην πρωτόγονη αντίληψη της ευτυχίας σαν στιγμιαία άμεση
απόλαυση, που εξολοθρεύουν τους άνδρες μέσα στην οικογένεια,
που καταφέρονται  κατά των αρχών της δημοκρατίας.  Και γενικά
μπορεί να πει κανείς, ότι πλέον οι γυναίκες πέρα από το σώμα
τους, τα κάλλη  και τις επιθυμίες τους, δεν έχουν καταλάβει προς
τα πού σύρονται.  Ευτυχώς όμως υπάρχουν και οι εξαιρέσεις σε
απλές γυναίκες, ή και λοιπές διακριτές και παντοιοτρόπως αξιό-
λογες μορφές, που δεν στερεύουν την πλάση.  
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Aχ αυτό το κορονοκοπέλι!... 
Με άλλα ήθελα να ασχοληθώ αυτή την εβδομάδα. Ας

πούμε για την, με επιμονή της κυβέρνηση, συρρίκνωση

της δημοκρατικής διακυβέρνησης της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης, που ουσιαστικά κάνει τα δημοτικά συμβούλια

διακοσμητικά ή για τα 330 εκατομμύρια οφειλές προς

το Δημόσιο (φόροι και πρόστιμα) από τους 500 καταθέ-

τες στη λίστα Λαγκάρντ, γιατί έληξε η πενταετία, χωρίς

να ελεγχθούν, οπότε παραγράφονται! Και άλλα και

άλλα, που όταν τα ακούς και τα διαβάζεις παθαίνεις 100

κορονοϊούς ή κορονοκοπέλι, όπως ονόμασαν τον ιό οι

Κρητικοί.

Αλλά επειδή το κορονοκοπέλι, είναι επιθετικό και δεν

καταλαβαίνει από ευρώ και πρόστιμα, πρέπει όλοι μας

να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και να μην πούμε, για

άλλη μια φορά, “δε βαριέσαι”. 

Ας ακολουθήσουμε πιστά οδηγίες, μήπως και ξεφύ-

γουμε γρήγορα απ’ αυτή τη μέγγενη που ήρθε σαν θηλιά

στο λαιμό μας, στραγγαλίζοντας κυριολεκτικά την οικο-

νομία μας, που έτσι κι αλλιώς ήταν σε αθλία κατάσταση.

Ας αντιληφθούμε όλοι ότι δεν είναι “χαράς πανηγύρια”

που έκλεισαν τα σχολεία, τα φροντιστήρια, τα γυμνα-

στήρια, οι σχολές χορού, τα κολυμβητήρια και δεκάδες,

εκατοντάδες, χιλιάδες επιχειρήσεις μικρές, που θα βρε-

θούν στο έλεος της χρεοκοπίας.

Δοκιμάζεται η ατομική ευθύνη του καθενός μας. Και

πρέπει να το αντιληφθούμε. 

Και βέβαια όχι πανικός. Είναι ο χειρότερος εχθρός. Μην

τρέχουμε στα νοσοκομεία με το παραμικρό. Δεν είναι

καλή σκέψη. Η δεύτερη σκέψη πάντα είναι η καλύτερη. 

Κι ας το δούμε σαν μια ευκαιρία, να κάνουμε άλλα πράγ-

ματα στο σπίτι, που τα είχαμε εγκαταλείψει, που δεν τα

βλέπαμε. Ας κατεβάσουμε ένα βιβλίο από το ράφι, ας

βάλουμε ένα δίσκο στο ...αραχνιασμένο βινίλιο και ας

πιάσουμε ένα προσήλιο, αφού η ζέστη σκοτώνει το κο-

ρονοϊό. Και είναι διπλό το καλό, γιατί μαυρίζουμε φυ-

σικά, χωρίς σολάριουμ.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Οι Έλληνες αποίκησαν πρώτα την Σικελία, και της έδωσαν το

όνομα «Τρινακρία» (τρία+άκρα), επειδή είχαν κάνει τον περί-

πλου της και ήξεραν ότι ήταν τριγωνική και αργότερα ο γιος

του Απόλλωνα και της Κυρήνης, ο Αρισταίος, ίδρυσε ελλη-

νική αποικία στη Σαρδηνία, με το όνομα «Ιχνούσα», γιατί

έμοιαζε με το ίχνος ανθρώπινου πέλματος, ενώ οι Μινωίτες

είχαν αποικήσει τον Ακράγαντα, με το όνομα Μινώα και εκεί

είχε φιλοξενηθεί ο Δαίδαλος,  από τον βασιλιά Κώκαλο, όταν

καταδιωκόταν από τον Μίνωα!!

Σύμφωνα με την Θεογονία του Ησιόδου, ο γιος του Οδυσ-

σέα και της Κίρκης, ο Λατίνος ίδρυσε το Λάτιο, του οποίου

οι κάτοικοι ονομάστηκαν Λατίνοι!!

Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, που υπήρξε  Έλληνας

ιστορικός και δάσκαλος της ρητορικής ( 60 π.Χ. – 7π.Χ.), ανα-

φέρει ότι οι Σαβίνοι ήταν Πελοποννησιακής καταγωγής, γιατί

ήταν άποικοι Λακεδαιμονίων και η ονομασία τους προερχό-

ταν από την λέξη «σέβεσθαι», μας ενημερώνει επίσης, ότι

στη νήσο Λήμνο, οι κάτοικοι της μιλούσαν ελληνική διάλεκτο

όμοια των Ετρούσκων!!

Ο Αθ. Σταγειρίτης γράφει σχετικά με την αρπαγή των γυ-

ναικών των Σαβίνων, ότι οι Λατίνοι μιλούσαν ελληνικά γιατί

ήταν Έλληνες άποικοι!!

Χιλιετίες αργότερα είχαν κρατήσει την ελληνική τους προ-

έλευση πολλές λέξεις, όπως   “Νέρων”, που προέρχεται από

την λέξη «νέριο», που σημαίνει «ισχύς» και εξ ου και η λέξη

νεύρα, τα οποία έχουν την ισχύ να κρατούν το σώμα!!

Η Ιταλία είχε πολλά ονόματα, τα οποία ήταν όλα ελληνικά,

όπως Κρονία, Εσπερία, Χθονία, Βρεττία, από τον Βρέττο το

γιο του Ηρακλή κ.α.!!

Ο Ιταλός ήταν αρχαίος βασιλιάς των Πελασγών, ο οποίος

εκπολίτισε την Ιταλία και της έδωσε το όνομά του, αλλά η μυ-

θολογία με την κωδικοποιημένη ιστορική αλήθεια διηγείται

ότι  ένα βόδι του Γηρυόνη που λεγόταν Ιταλός (ίτης = ορμη-

τικός),  είχε φύγει από το κοπάδι των βοδιών που μετέφερε

ο Ηρακλής και κολυμπώντας πήγε στην χερσόνησο, η οποία

πήρε το όνομα τού βοδιού και από τότε άρχισε η κτηνοτροφία

των βοοειδών στην χώρα!

Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς στην «Ρωμαϊκή Αρχαι-
ολογία» τονίζει την ελληνική καταγωγή των Λατίνων και των

Ρωμαίων, που προήλθαν από την μετανάστευση των  Ελλή-

νων Αρκάδων Πελασγών, καθώς και των Τρώων, που και αυτοί

είχαν ελληνική Αρκαδική καταγωγή, από τον Αρκάδα Δάρ-

δανο, ο οποίος όταν βρισκόταν στη Σαμοθράκη, για να παρα-

κολουθήσει τα Καβείρια μυστήρια, ξέσπασε ένας μεγάλος

τοπικός κατακλυσμός και διασωθείς πέρασε στη Μ. Ασία,

οπού διαδέχθηκε, μετά 50 χρόνια, τον βασιλιά Τεύκρο, γέν-

νησε τον Εριχθόνιο και ο αυτός τον Τρώα τον γενάρχη των

Τρώων!!

Ο Κόνων αναφέρει ότι :  «Pelasgi, qui primi coluisse Italiam

= Οι Πελασγοί οι οποίοι πρώτοι αποίκησαν την Ιτάλιαν!!

Ο Ελληνοτρώας Αινείας, γιος του Αγχίση και τη θεάς

Αφροδίτης και σύζυγος της κόρης του βασιλιά Πριάμου Κρέ-

ουσας, η οποία πέθανε μετά το τέλος του πολέμου, ήταν δεύ-

τερος στην ιεραρχία στρατηγός των Τρώων μετά τον Έκτορα

και  θεωρείται γενάρχης των Ρωμαίων, αφού μετοίκησε μετά

τον πόλεμο μαζί με διασωθέντες Τρώες, παίρνοντας μαζί του

σαν πολυτιμότερα αγαθό τον άρρωστο και ηλικιωμένο πα-

τέρα του!!

Ο Αινείας ίδρυσε αποικίες στην Σικελία και στο Λάτιο και

ο Βιργίλιος στο 8ον βιβλίο της «Αινειάδας» παρουσιάζει τον

Αινεία να ζητά βοήθεια από τον Αρκάδα Εύανδρο, ο οποίος

είχε κτίσει την ελληνική πόλη Παλλάντιο, στη θέση που αρ-

γότερα κτίστηκε η Ρώμη, η οποία εκπροσωπούσε τον ελλη-

νικό πολιτισμό!!!

Ο Κικέρων παραδεχόταν ότι οι γηγενείς κάτοικοι του

Λατίου ήταν  αγροτικός λαός και χρησιμοποιούσαν γύρω στις

250 λέξεις και πήραν την γλώσσα των αποίκων Ελλήνων Αι-

ολέων, οι οποίοι είχαν έρθει από την Χαλκίδα και την Κύμη

της Εύβοιας, καθώς και το αλφάβητό τους, που το ονόμασαν

Λατινικό και σήμερα χρησιμοποιείται από τα 3\5 των ανθρώ-

πων του πλανήτη!!

Πάμπολλες λέξεις της Αιολικής συναντάμε στα Λατινικά

όπως: γνώσκω (= γιγνώσκω, γνωρίζω) σε gnosco,  ναύτα

(=ναύτης) σε nauta, Fόρμικας (=μύρμηξ, μυρμήγκι) σε formix,

Ολυσσεύς (=Οδυσσεύς) σε Ulisses κ.α.!!

Τα γράμμα F είναι ελληνικό Αιολικό και λεγόταν δίγαμα!

Ο Ηρακλής εκτός από μεγάλος ήρωας, υπήρξε σωτήρας

και λυτρωτής του ελληνικού έθνους και ταξίδεψε σε Ασία,

Ευρώπη και Β Αφρική και αλλού, διαδίδοντας τον ελληνικό

πολιτισμό, εξημερώνοντας ήθη και εκπολιτίζοντας τους αν-

θρώπους και κατά τον  Διόδωρο  «κατέλυσε παρανομίας και
ξενοκτονίας» και πραγματοποίησε τεχνικούς άθλους, κυριό-

τερος των οποίων ήταν η διάνοιξη του πορθμού του Γιβραλ-

τάρ, τις γνωστές  «Ηράκλειες Στήλες», αλλά έκτισε και

πολλές πόλεις σε όλη την Ευρώπη, επίσης  διευθέτησε και

την κοίτη του Τίβερη, δίδαξε την ελληνική ιερουργία, τα

γράμματα, τις τέχνες κ.α.,  γι’ αυτό ο ιερότερος όρκος των

Ρωμαίων ήταν «per Herculem» (= Μα τον Ηρακλή), και όλα

αυτά τα επιβεβαιώνει ο Λατίνος Κορνήλιος Νέπως στο «Βίον
του Αννίβα»!!

Στην αποκωδικοποίηση του μύθου του Ηρακλή, το ρόπαλό

του συμβολίζει τον ιστό (= κατάρτι), η λεοντή το ιστίο

(=πλοίο) και το τόξο του το κουπί και με αυτά τα μέσα ταξί-

δεψε στα πέρατα του κόσμου, σ’ ανατολή και δύση και από

τα ονόματα των γιών του που είχαν γεννηθεί στην Ευρώπη,

πήραν τα ονόματά τους οι λαοί της Ευρώπης όπως οι Ίβηρες,

οι Κέλτες, οι Γαλάτες και η χώρα τους η Γαλατία, αλλά και τα

Πυρηναία όρη από το όνομα της συζύγου του της Πυρήνης

και ολόκληρη η Ισπανία, η οποία λεγόταν Πανία γιατί ήταν

αφιερωμένη στον Έλληνα Θεό Πάνα (Ες ή εις +Πανία =Ισπα-

νία ή Εσπάνια)!!!

Οι Έλληνες θαλασσοπόροι του Αιγαίου επανέλαβαν την

επικοινωνία με την Ιταλία κατά το 800 π.Χ. και εισήγαγαν

στην Ιταλία τη καλλιέργεια του αμπελιού και της ελιάς, που

μέχρι τότε βρισκόταν σε άγρια κατάσταση!!   

Ο Στράβων ( Γ΄C, Ι5Ο) γράφει ότι ο Οδυσσέας πήγε στην

Δύση και έκτισε πόλη μετά τον Τρωικό πόλεμο και αυτή είναι

η Λισσαβώνα!!   

Ακόμα και ο Ιανός ο σπουδαιότερος Ρωμαίος θεός, ήταν

Έλληνας και μάλιστα γενάρχης των Ιώνων, όπως γράφει ο

Αθ. Σταγειρίτης στην «Ωγυγία» Β΄ Σελ. 49, 453!!

Ο Αισχύλος στο έργο «Πέρσαι» στ. 1025 γράφει: «Ο Ιανός
ο αρχαιότερος βασιλεύς της Ιταλίας,  ήτο Έλλην το γένος,
υιός του Απόλλωνος και της Κρεούσης, θηγατρός του Ερεχ-
θέως, βασιλέως των Αθηνών… Έκτισε και φρούριον επί τινος
λόφου της Ρώμης, το Ιανίκουλον και εδίδαξε παλλά.  Όθεν
ετίμησαν τον Ιανόν ως θεόν μετά θάνατον… 

Ονομάσθη δε Έφορος του πολέμου και της ειρήνης και
υπερασπιστής της Ρώμης… διά τούτο είχε δύο πρόσωπα, τα
οποία έχουσι ηθική αλληγορίαν.   Έπειδη  Έλλην ων,  ήλθεν
εις Ιταλίαν 150 χρόνους προ του Αινείου»!! 

Επίσης και οι Ετρούσκοι ήταν Έλληνες και ο βασιλιάς

τους ο Άτυς ήταν απόγονος του Ηρακλή και της  Ομφάλης, ο

οποίος αποίκησε στην Ιταλία ερχόμενος από τη Λυδία της ελ-

ληνικής Μ. Ασίας!!!

Ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ιστορ. Α΄ 23,5) μαρτυρεί

ότι οι Ετρούσκοι είναι πανάρχαιο ελληνικό φύλο και υπήρχαν

συνοικισμοί Ετρούσκων από τον 11ον π.Χ,. αι. όπως είναι η

Περουζία (Petuggia) και το Αρρήτιον (Arrezο)!!

Οι  ιστορίες πολλών λαών, όπως η απόκτηση και η πρό-

οδος στις τέχνες, στις κατασκευές, στις επιστήμες και σε

κάθε είδους πολιτιστικού στοιχείου, είχαν δεχθεί την ευερ-

γετική επίδραση της γλώσσας των Ελλήνων, που υπήρξε η

αρχιγένεθλος γλώσσα, η οποία γονιμοποίησε τον παγκόσμιο

λόγο και μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν την ονοματολογία της

σε κάθε επιστημονική και πολιτιστική έκφραση!! 

Είναι οφθαλμοφανές ότι το ελληνικό πνεύμα θεμελίωσε το

ευρωπαϊκό πολιτισμό, και σαν σελασφόρος πνευματικός

φάρος φώτισε τους λαούς της Ευρώπης, και όχι μόνο, οι

οποίοι αντί τεχνών ασχολούνταν με την βαναυσουργία και οι

επιστήμες ήταν παντελώς άγνωστες σ’ αυτούς!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το ελληνικό πνεύμα θεμελίωσε τον πολιτισμό
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποστάγματα ...

3 Μαζέψτε ΛΙΓΟ τα παιδιά σας που βρήκαν ευ-

καιρία χωρίς σχολείο και τριγυρνανε κανοντας

οτι φτερνιζονται μπροστα σε γριουλες για να

τις τρομάξουν!

3 Σήμερα μπήκαν 2 με μάσκες στην τράπεζα και

επικράτησε πανικός. Μετά είπαν ληστεία και

κάπως ησυχάσαμε. 

3 Θα ακολουθήσει και 2ο μήνυμα από την Π.Π.

που θα λέει “Συγχαρητήρια. Επιζήσατε από το

σοκ του Alert. Δεν είστε καρδιοπαθής. Δεν

ανήκετε σε αυτή την ευπαθή ομάδα. Επόμενη

πίστα η επιβιωση από τον #covid19Gr. Μείνετε

συντονισμένοι. 

3 Στην Κρήτη, τον λένε Κορονοκοπέλι!

3 Πιθανότητες να πας από κορονοϊο: 3,4%.

Πιθανότητες να πας από καρδιακό εξαιτίας μη-

νύματος στο κντ: 89,3%

Μητσοτάκης: Επιτάσσει ιδιωτικές κλινικές.

Μακρόν: “Θα πρέπει αύριο να αναρωτηθούμε για
τις αδυναμίες της Δημοκρατίας μας. Θα πρέπει
να μιλήσουμε για το σύστημα μέσα στο οποίο
έχουμε βυθιστεί εδώ και χρόνια. Υπάρχουν
αγαθά και υπηρεσίες που πρέπει να τοποθετη-
θούν εκτός των αγορών”.

Λοιπόν, να δείς που τον 2019-nCoV τον κατα-

σκεύασανοι Κινέζοι για να τους κάνουν όλους

κομμουνιστές...

Ο κορονοϊός 
μέσα από τα Social Media

Μετά την καραντίνα...

Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι

είναι πιο δύσκολο· 

να κρατήσεις τα πιτσιρίκια

μέσα ή τους παππούδες.

Περίμενε! 

Έχεις πλύνει τα χέρια σου;

Ένας να απομονωθεί, 

γλυτώνουν πολλοί

Π
άντα μέσα στις δύσκολες στιγμές

το χιούμορ είναι διέξοδος για τους

ανθρώπους.

Έτσι κι εμείς παρ’ όλη την σοβαρότητα της

κατάστασης είπαμε να σταχυολογίσουμε

ορισμένα εύστοχα των Social Media. 

Οι μέρες που θα έρθουν θα είναι ίσως δύ-

σκολες για όλους μας γι’ αυτό καλούμαστε

να δείξουμε υπευθυνότητα και ΑΛΛΗΛΕΓ-

ΓΥΗ για τους συνανθρώπους μας, αλλά εν

τέλει για εμάς τους ίδιους. 

Πάρτε στα σοβαρά τις οδηγίες των γιατρών

και των αρμόδιων φορέων και προς θεού

ΜΗΝ επωφελήστε της κατάστασης προς

ίδιον όφελος (οικονομικό κλπ.)



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                 14  ΜΑΡΤΙΟΥ  2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Ηχορήπανση στο Κούπι

Κορωπίου
Από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Κορω-

πίου, ελάβαμε το παρακάρτω μήνυμα, για την ηχορύ-

πανση που βιώνουν στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κορωπί.

Είναι διαπίστωση των πολλών, δυστυχώς, αυτά τα φαι-

νόμενα, αλλά προφανώς οι αρχές δεν έχουν ενσκύψει

στο πρόβλημα μέχρι σήμερα.

Σήμερα, 5/3/2020 από ώρα 2.30 μ.μ. - 6μ.μ. [ώρα

αποστολής μηνύματος], από τον οικισμό ΡΟΜΑ

στο ΚΟΥΠΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, συντελείται το αδίκημα της

ηχορύπανσης σε βαθμό που δεν επιτρέπει στους κα-

τοίκους της περιοχής να ζήσουν μέσα στα σπίτια τους.

Ενημερώθηκαν οι εξής αρχές, πολλές φορές, κατά την

διάρκεια όλων αυτών των ωρών.

1. Το Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου

2. Η  Άμεση Δράση

3. Η Γ.Α.Δ.Α

4.Το Αρχηγείο της Αστυνομίας

Η απάντηση ήταν η ίδια: έχουμε ενημερώσει. 

Ρωτάμε λοιπόν τα εξής: 

1.Το αποτέλεσμα μετά την ενημέρωση για το αδίκημα

δεν ενδιαφέρει καμία αρχή από τις παραπάνω?

2. Ο ρόλος των αρχών είναι να επέμβουν όταν ολο-

κληρωθεί το αδίκημα?

3. Η εφαρμογή του νόμου για την διατάραξη και την

ηχορύπανση στην προκειμένη περίπτωση γιατί δεν

εφαρμόζεται?

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Yπηρεσία αδέσποτων

ζώων στα 3Β;

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ,

Επειδή η ζωή μας συνεχίζεται και πέρα από τα σοβαρά

γεγονότα του Εβρου και του corona virus, θα ήθελα να

ρωτήσω το εξής:  Στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα

ακούμε τακτικά μία Παρέμβαση για τα Ζώα σχετικού

Ομίλου της Πρέβεζας. Μας ενημερώνουν, σε περιπτώ-

σεις κακοποίησης, ατυχήματος, κλπ,  αδέσποτων ζώων

να ενημερώνουμε την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

μας, αν αδιαφορήσουν, τον εισαγγελέα της περιοχής

και, τέλος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.  Θα

μπορούσατε να μας πληροφορήσετε τι ισχύει για τον

Δήμο ΒΒΒ και ποια είναι τα σχετικά τηλέφωνα του

Δήμου ή του Εισαγγελέα;

Επίσης, τον τελευταίο καιρό έχουμε πολλές νέες οι-

κοδομές στην περιοχή μας.  Τα φορτηγά που απομα-

κρύνουν τα χώματα από  τις εκσκαφές, έχουν γεμίσει

τους δρόμους διέλευσής τους με χώματα και λάσπες

που κολλάνε στην επιφάνεια της ασφάλτου, την κατα-

στρέφουν,  και δημιουργούν προβλήματα για τους άλ-

λους οδηγούς.  Κάνει κάτι γιαυτό κάποια δημοτική ή

άλλη υπηρεσία; 

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.  

Τ. Τσιρακοπούλου

Την προσοχή των γιατρών και νοσηλευτών εφιστά ο

Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιας και Υπο-

θαλάσσιας Προστασίας Ορυκτού

Πλούτου και αρχαιοτήτων Βυθού

Μάνος Λούβαρης, για τις δεξαμενές

και σωληνώσεις παραγωγής και με-

ταφοράς οξυγόνου στα κρεβάτια

ασθένων των νοσοκομείων. 

«Ώς χρόνιος Δύτης και με βαθιά εμπειρία, γνωρίζω

πολύ καλά την οξείδωση που δημιουργείται στις  φιά-

λες οξυγόνου και γι’ αυτό το λόγο οι μπουκάλες,

έχουν ημερομηνίες χρήσης κι ελέγχονται σε τακτά

χρονικά διαστήματα, ετσι ώστε το οξυγόνο να είναι

ασφαλές χωρις ίχνη τοξικότητας. Γίνεται όμως αυτό

με τις σταθερες μονάδες παραγωγής και μεταφοράς

οξυγόνου των νοσοκομείων; Ποιός ελέγχει την

τυχόν οξείδωση στις σωληνώσεις  που καταλήγουν

συνήθως στην εντατική  και κάθε πότε;» ερωτά ο Μ.

Λουβάρης και προτείνει και εφιστά την προσοχή

ιδίως για τα  βεβαρημένα περιστατικά ή τους νοσούν-

τες απο τον  Κορωνοϊό, να χρησιμοποιούνται απευ-

θείας φιάλες οξυγόνου για την μέγιστη ανακούφηση,

ανάρρωση και ασφάλεια του ασθενούς. 

Με εκτίμηση και σεβασμό στην ζωή, τον άνθρωπο,

την Θάλλασσα & το περιβάλλον.

Οδύσσεια - ΣΟΣ

Εμμανουήλ Λούβαρης

+306942429244

Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιας & Υποθαλάσσιας Προστασίας Ορυκτού Πλούτου

& Αρχαιοτήτων Βυθού

Ποιός ελέγχει την τυχόν οξείδωση στις 

σωληνώσεις  οξυγόνου στα Νοσοκομεία;

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί

το Υπουργείο Υγείας και τον

Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας

Υγείας να λάβουν ειδική μέριμνα

για την υπεύθυνη ενημέρωση και

την προστασία των χρόνιων ασθε-

νών και των ατόμων που ανήκουν

σε ευάλωτες ομάδες από το νέο

κορωνοϊό. 

Τα ειδικά μέτρα για τις ευπαθείς

ομάδες που ανακοινώθηκαν πρό-

σφατα από τον Ε.Ο.Δ.Υ. και περι-

λαμβάνουν μεταξύ άλλων την

κατάργηση του επισκεπτηρίου σε

χρόνιους ασθενείς στα νοσοκο-

μεία και τη διακοπή λειτουργίας

των Κ.Α.Π.Η., θα πρέπει να διευ-

ρυνθούν με γνώμονα τη διαφύ-

λαξη της ατομικής και δημόσιας

υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή, οι

αρμόδιοι φορείς οφείλουν να εξε-

τάσουν τα παρακάτω σημεία:

- Δυνατότητα απουσίας από την

εργασία χωρίς χρέωση κανονικής

ή αναρρωτικής άδειας, σε συνάρ-

τηση με την εξάπλωση της επιδη-

μίας και τη βαρύτητα της χρόνιας

πάθησης του ασθενούς.

- Εργασία από το σπίτι ή σε θέση

που δεν απαιτεί αλληλεπίδραση

με το κοινό, στα επαγγέλματα που

παρέχουν τέτοια δυνατότητα. 

- Διαχείριση της ροής των ασθε-

νών σε μονάδες υγείας όπως τα

νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέν-

τρα και τα φαρμακεία του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την αποφυγή συνω-

στισμού. 

- Συνταγογράφηση και εκτέλεση

εξάμηνων συνταγών για τη φαρ-

μακευτική αγωγή χρόνιων ασθε-

νών, προκειμένου να περιοριστεί η

προσέλευσή τους σε υγειονομικές

μονάδες.  

- Διασφάλιση της πρόσβασης σε

προληπτικά μέσα όπως τα αντιση-

πτικά και οι μάσκες.

Επιπλέον, η Ένωση καλεί τον

Ε.Ο.Δ.Υ. να εκπονήσει ειδικές

οδηγίες για την έγκυρη πληροφό-

ρηση των παρακάτω ευπαθών

ομάδων αναφορικά με τα ειδικά

μέτρα που θα πρέπει να λάβουν,

συμπληρωματικά ως προς τις συ-

στάσεις για το γενικό πληθυσμό:

- Ηλικιωμένα άτομα άνω των 60

ετών 

- Άτομα με υποκείμενα νοσήματα

όπως σακχαρώδης διαβήτης, καρ-

διαγγειακά,  χρόνια αναπνευστικά

νοσήματα και νεοπλασίες

- Μεταμοσχευμένοι συμπαγών ορ-

γάνων ή μυελού των οστών

- Ανοσοκατεσταλμένοι ενήλικες

και παιδιά με αυτοάνοσα νοσή-

ματα όπως αρθρίτιδες, λύκος,

σκλήρυνση κατά πλάκας, ψωρίαση

και άλλες σπάνιες παθήσεις

- Άτομα με επίκτητη ανοσολογική

ανεπάρκεια (HIV λοίμωξη) 

- Έγκυες γυναίκες και βρέφη

- Επαγγελματίες υγείας 

Η ενημέρωση των πολιτών και η

υπεύθυνη στάση τους κατά την τή-

ρηση των οδηγιών, αποτελούν κρί-

σιμες προϋποθέσεις για την

αποτελεσματικότητα των μέτρων

δημόσιας υγείας που έχουν ξεκι-

νήσει να εφαρμόζονται. Στο πλαί-

σιο αυτό, η Ένωση Ασθενών

Ελλάδας και οι σύλλογοί της σε

όλη την Ελλάδα, δεσμεύονται να

συμβάλουν με κάθε μέσο στην

ευαισθητοποίηση του κοινού και

στη διάδοση των πληροφοριών,

πάντοτε σε συνεργασία με τους

αρμόδιους δημόσιους και επιστη-

μονικούς φορείς. 

Ενωση Ασθενών Ελλάδας

Ανάγκη ειδικής μέριμνας για τις ευπαθείς ομάδες 

απέναντι στο νέο κορωνοϊό
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Η επιτάχυνση έργων και παρεμβά-

σεων που θα συμβάλλουν στη διεύ-

ρυνση των αναπτυξιακών

προοπτικών του Λαυρίου βρέθηκαν

στο επίκεντρο της συνάντησης του

Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη

με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής Δ.

Λουκά.

Στη συζήτηση παραβρέθηκαν και  ο

βουλευτής της ΝΔ Β. Οικονόμου, ο

Διευθυντής Τεχνικών Έργων της

Περιφέρειας Αττικής Α. Καλογερό-

πουλος και συνεργάτες του Δημάρ-

χου.

Ο Δ. Λουκάς υπογράμμισε ότι η δι-

οίκηση του Δήμου αξιοποιεί όλα τα

χρηματοδοτικά  εργαλεία  που έχει

στη διάθεσή της μέσω συγκεκριμέ-

νων προγραμμάτων για παρεμβά-

σεις στην περιοχή και εστίασε στην

ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης

έργων ύδρευσης, βιολογικού καθα-

ρισμού, αποκατάστασης κτιρίων,

αναπλάσεων χώρων πολιτισμού και

πάρκων πρασίνου και αναψυχής,

υλοποίησης δομών για την απασχό-

ληση ατόμων με ειδικές ανάγκες

αλλά και κατασκευής αθλητικών εγ-

καταστάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζή-

τημα της διαχείρισης των απορριμ-

μάτων υπογραμμίζοντας ότι ο

Δήμος προωθεί τη διαλογή στην

πηγή και πρόσθεσε πως στο πλαί-

σιο διαδημοτικής συνεργασίας και

συμπράξεων θα ήταν πολύ ωφέλιμο

για το περιβάλλον και τους πολίτες

να χωροθετηθεί μονάδα επεξεργα-

σίας και διαχείρισης βιοαποβλήτων.

Όπως ανέφερε η χωροθέτηση μπο-

ρεί να γίνει σε έκταση περίπου 50

στρεμμάτων που είναι διαθέσιμη

στην περιοχή και ο κ. Πατούλης τό-

νισε ότι η Περιφέρεια θα επιδοτήσει

αυτή τη δράση.

Όπως διευκρίνισε στο σχεδιασμό

της Περιφέρειας στο πλαίσιο διαδη-

μοτικών συνεργασιών,  προβλέπε-

ται η κατασκευή μονάδων

επεξεργασίας και διαχείρισης βιοα-

ποβλήτων σε περιοχές της Αττικής

και διαμήνυσε στον Δήμαρχο Λαυ-

ρεωτικής πως μόλις έρθει η σχετική

μελέτη στις υπηρεσίες της Περιφέ-

ρειας, θα προγραμματιστεί η δρο-

μολόγηση του.

«Πρόκειται για έργα που συμβάλ-
λουν στην προσπάθειά μας να κάνει
η Αττική μία νέα πράσινη αρχή, δη-
μιουργούν νέες θέσεις εργασίας,
είναι ωφέλιμα για την υγεία και το
περιβάλλον και είναι στην κατεύ-
θυνση της βιώσιμης ανάπτυξης»,
σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα τόνισε ότι σε περιοχές

που είναι υποβαθμισμένες και «δι-

ψούν» για  ανάπτυξη θα υπάρχει

ιδιαίτερη μέριμνα για την υλοποί-

ηση αναπτυξιακών έργων και ανα-

κοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί στην

Περιφέρεια Αττικής ένα παρατηρη-

τήριο, μέσα από το οποίο θα γίνεται

η παρακολούθηση και αξιολόγηση

των έργων που υλοποιούνται σε

κάθε Δήμο της Αττικής, με στόχο

την ισότιμη ανάπτυξή της.

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ 

ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

Σε διάγγελμα προέβη ο πρωθυπουργός της χώρας Κ. Μη-

τσοτάκης, αναφερόμενος στη δημόσια υγεία, στην οικο-

νομία αλλά και στα θρησκευτικά καθήκοντα.

Παρουσιάζουμε αποσπάσματα: «Ο κόσμος όλος αντιμε-
τωπίζει, πλέον, μια πρωτοφανή κρίση δημόσιας υγείας. Η
χώρα μας, μέχρι σήμερα, δεν χτυπήθηκε όσο άλλες.
Όμως, ας μην έχουμε αυταπάτες: Τα δυσκολότερα είναι
ακόμα μπροστά μας.
Σε αυτήν τη συγκυρία οποιοσδήποτε
εφησυχασμός είναι ανεπίτρεπτος. Γι’
αυτό και προτιμήσαμε να πάρουμε εγ-
καίρως αυστηρά προληπτικά μέτρα,
ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση
του ιού. Και σε αυτόν το δρόμο θα συ-
νεχίσουμε».
...Με διαδικασίες-εξπρές προσλαμβά-
νονται 2.000 νοσηλευτές και γιατροί με διετείς συμβάσεις.
Οι πρώτοι θα είναι στις θέσεις τους στις αρχές της επό-
μενης εβδομάδας. Και μετά την κρίση, θα παραμείνουν
στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Όπως γνωρίζετε, αποφάσισα να κλείσουν όλες οι εκπαι-
δευτικές μονάδες για 14 μέρες. Ήταν μια δύσκολη αλλά
αναγκαία απόφαση, η οποία πάντως δεν θέτει σε κίνδυνο
την σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά.
Το Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να εφαρμόσει διαδι-
κασίες τηλε-μαθημάτων, αρχικά στη Γ’ Λυκείου, και έχει
επεξεργαστεί σενάρια για όλες τις βαθμίδες.
Έχει ήδη ανασταλεί η πληρωμή του ΦΠΑ και των ασφαλι-

στικών εισφορών για επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν καθο-

ριστικά. Και από σήμερα, θεσπίζουμε ειδική άδεια σε

εργαζόμενους γονείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

με παιδιά έως 15 ετών. Το κράτος θα χρηματοδοτήσει ένα

μέρος της. Το βάρος της, όμως, οφείλουμε να το μοιρα-

στούμε όλοι, κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι.

Σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα στήριξης κλά-

δων που πλήττονται. Θα σταθούμε διπλά στις επιχειρήσεις

και στους επαγγελματίες, παρέχοντας ρευστότητα κι αμ-

βλύνοντας τις επιπτώσεις από τη μείωση του τζίρου.

Tα θρησκευτικά καθήκοντα πρέπει κι αυτά

να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα

[...] Ως Πρωθυπουργός, όμως, οφείλω να ακούσω τους

ειδικούς επιστήμονες. Ό,τι ισχύει για τις δημόσιες συνα-

θροίσεις, ισχύει και για τις εκκλησίες μας.

Σήμερα, δεν δοκιμάζονται τα «πιστεύω» μας, αλλά η

πίστη μας στην υγεία του ανθρώπου. Η αγάπη προς τον

«πλησίον» στην οποία ομνύει και η ίδια η Ορθοδοξία.

Γι’ αυτό και τα θρησκευτικά καθήκοντα πρέπει κι αυτά να

προσαρμοστούν στην πραγματικότητα. Και να επιτελούν-

ται, όσο είναι εφικτό, απ’ το σπίτι, ώστε να περιορίζονται

οι μεγάλες συναθροίσεις. Η Εκκλησία των πιστών, άλλω-

στε, είναι μεγάλη.

Προσβλέπω στη στήριξη της ηγεσίας της Εκκλησίας

στον κοινό σκοπό. Αλλά ο θεσμικός μου ρόλος μού επι-

βάλλει να τοποθετηθώ με σαφήνεια στο θέμα.

Ξέρω ότι η πίστη αρχίζει, συχνά, εκεί που τελειώνει η

επιστήμη. Όμως η πίστη που χρειαζόμαστε τώρα είναι ότι

θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Αρκεί όλοι

να ακολουθήσουμε συντεταγμένα τις οδηγίες των για-

τρών και των ειδικών.

Και αναλογιζόμενοι πάντα ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι

μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για όλες τις Ελληνίδες και

για όλους τους Έλληνες δίπλα μας”.

Ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης  έργων

ύδρευσης, βιολογικού καθαρισμού και...

στο Δήμο Λαυρεωτικής
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Με ένα εορταστικό δείπνο στις αίθου-

σες του «Πύργου Πετρέζα», (26 Φε-

βρουαρίου 2020), ξεκίνησαν οι

εκδηλώσεις για τα δέκα χρόνια λει-

τουργίας της Ανακουφιστικής Φροντί-

δας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Μια εκδήλωση για να τιμήσουν τους χο-

ρηγούς, δωρητές και φίλους της και να

τους καταστήσουν κοινωνούς των

μέχρι σήμερα δράσεων και της μελλον-

τικής προοπτικής της.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του

Δ.Σ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυ-

ρεωτικής κ. Νικόλαος, αφού αναφέρ-

θηκε στο ιστορικό ίδρυσης της

«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», επεσήμανε την σημαν-

τική συμβολή των χορηγών και δωρη-

τών, μικρών και μεγάλων, όπως και των

πολλών συνεργατών και εθελοντών,

στη συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση

των δράσεων της Μονάδας, περιγρά-

φοντας παράλληλα τους βασικούς άξο-

νες των αρχών και του ήθους της,

θέλοντας να τονίσει ότι η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»

δεν ανήκει σε έναν, αλλά σε ολόκληρη

την τοπική κοινωνία και όχι μόνον.

Στη συνέχεια, ο Αρχιτέκτονας του Ξε-

νώνα, Πάνος Παρθένιος παρουσίασε

τα μελλοντικά σχέδια της Μονάδας που

περιλαμβάνουν τη δημιουργία «Ξενώνα

Μακροχρόνιας Ανακουφιστικής Φροντί-

δας» και «Κέντρου Βιοηθικής & Βιοϊα-

τρικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης»

δίπλα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έκλεισε με

ολιγόλεπτο βίντεο, στο οποίο ο διεθνούς

φήμης Αρχιμουσικός  Θεόδωρος Κουρεν-

τζής, Ιδρυτής και Διευθυντής της Ορχή-

στρας & Χορωδίας MusicAeterna, έστειλε

χαιρετισμό ως νέος φίλος της «ΓΑΛΙ-

ΛΑΙΑΣ» και ανακοίνωσε την πρόθεσή του

να πραγματοποιήσει μουσική συναυλία

για τους σκοπούς της Μονάδας το καλο-

καίρι του 2021.

Στην εκδήλωση παραρεύθηκαν εκπρό-

σωποι της κυβέρνησης, της εκπαιδευτι-

κής κοινότητας, της νοσηλευτικής

κοινότητας, της Περιφέρειας Αττικής,

Δήμαρχοι και πολίτες.

Η 45μελής ομάδα ιατρών, νοσηλευτών,

κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων,

φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ιε-

ρέων και οι εκατόν πενήντα και πλέον

εκπαιδευμένοι εθελοντές της «ΓΑΛΙ-

ΛΑΙΑΣ» έχουν φροντίσει, εντελώς δω-

ρεάν, από το 2010 μέχρι σήμερα,

περίπου 1.200 συνανθρώπους μας με

καρκίνο και νόσο του κινητικού νευ-

ρώνα (ALS) στην Κατ' Οίκον Φροντίδα,

στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας &

Απασχόλησης και στον Ξενώνα.

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας

“Γαλιλαία” βρίσκεται στα Σπάτα, στην

οδό Aγίου Δημητρίου 23,  Τηλ.: 21 0663

5955. Ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Με-

σογαίας και Λαυρεωτικής.

Η Γαλιλαία, σε συνεργασία με το Ογκο-

λογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»,

εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα Ανα-

κουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι από

το Μάρτιο του 2010. Το πρόγραμμα πα-

ρέχει δωρεάν ιατρική, νοσηλευτική και

ψυχολογική υποστήριξη σε καρκινοπα-

θείς.   

10 χρόνια Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
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του Ανδρέα Ζαφείρη

Πριν από τις 22 Ιανουαρίου 2019, ελάχιστοι πολίτες

της Βενεζουέλας είχαν ακούσει το όνομα Juan

Guaid  (ΓΚΟΥΑΪΝΤΟ). Η ιστορία του άγνωστου «πο-

λιτικού» ξεκίνησε δεκατέσσερα χρόνια πριν, όταν μια

ομάδα από δεξιούς φοιτητές της αντιπολίτευσης επι-

λέχθηκαν για «εκπαίδευση», από ένα «πρόγραμμα»

αποκατάστασης της «Δημοκρατίας» στη Βενεζουέλα.

Στις 5 Οκτωβρίου 2005, με τη δημοτικότητα του Τσά-

βες στο αποκορύφωμά της, οι πέντε φοιτητές έφτα-

σαν στο Βελιγράδι, στη Σερβία, για να ξεκινήσουν την

εκπαίδευση τους.

Οι φοιτητές εκπαιδεύτηκαν στο Κέντρο Εφαρμοσμέ-

νων Μη Βίαιων Δράσεων και Στρατηγικών, (CAN-

VAS). Η ομάδα αυτή χρηματοδοτείται κατά κύριο

λόγο από το Εθνικό Ταμείο για τη Δημοκρατία, πα-

ράρτημα της CIA, σε συνεργασία με το Διεθνές Ρε-

πουμπλικανικό Ινστιτούτο και το Εθνικό Δημοκρατικό

Ινστιτούτο για τις Διεθνείς Υποθέσεις. Το CANVAS,

το οποίο έχει στενή σχέση και με την «αντιεξουσια-

στική» Otpor, (που χρηματοδοτούνταν από Εθνικό

Ταμείο για τη Δημοκρατία, το USAID και το Ινστιτούτο

Albert Einstein, με σκοπό την ανατροπή Μιλόσεβιτς),

καθοδηγείται ιδεολογικά από τον Gene Sharp, (τον

λεγόμενο «Clausewitz του μη βίαιου αγώνα»), συνερ-

γάτη του αναλυτή της Υπηρεσίας Πληροφοριών της

Άμυνας, (DIA), Robert Helvey. Βασικό θέμα της συ-

νεργασίας τους ήταν η εκπόνηση ενός σχεδίου υβρι-

δικού πολέμου, με στόχο κράτη που αντιστέκονται

στην μονοπωλιακή κυριαρχία της Ουάσινγκτον.

Το 2007 ο Guaid μετακόμισε στην Ουάσιγκτον για

να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης και Πο-

λιτικής Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο George Wash-

ington υπό την κηδεμονία του οικονομολόγου Luis

Enrique Berrizbeitia, ενός από τους κορυφαίους νε-

οφιλελεύθερους οικονομολόγους της Λατινικής Αμε-

ρικής. Ο Berrizbeitia ήταν πρώην εκτελεστικός

διευθυντής του ΔΝΤ, ο οποίος  πάνω από μια δεκαε-

τία εργάστηκε στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέ-

λας υπό το ολιγαρχικό   καθεστώς που

απομακρύνθηκε από τον Τσάβες.

Εκείνη τη χρονιά, ο Guaid  οργάνωνε βίαιες συγκεν-

τρώσεις μετά την άρνηση της κυβέρνησης της Βενε-

ζουέλας να ανανεώσει την άδεια του Radio Caracas

Televisi n (RCTV), ενός  ιδιωτικού σταθμού που δια-

δραμάτισε ηγετικό ρόλο στο πραξικόπημα του 2002

εναντίον του Τσάβες.

Τότε δημιουργήθηκε και μια ομάδα στελεχών», η «Ge-

neration 2007», με στόχο την ανατροπή του καθεστώ-

τος της Βενεζουέλας. Βασικός συνεργάτης του

Guaid   ήταν ο «ακτιβιστής» Yon Goicoechea, ο

οποίος την επόμενη χρονιά, ανταμείφθηκε για τις

προσπάθειές του με το βραβείο Milton Friedman του

Ινστιτούτου Cato για την προώθηση της ελευθερίας,

μαζί με ένα βραβείο αξίας 500.000 δολαρίων, το οποίο

επένδυσε στην οικοδόμηση του πολιτικού δικτύου Li-

berty First (Primero Justicia).

(Ο Φρίντμαν, βέβαια, ήταν ο νονός των διαβόητων νεο-

φιλελεύθερων Chicago Boys που εργάσθηκαν στη Χιλή,

υπό τον ηγέτη της δικτατορίας Πινοσέτ, για να εφαρμό-

σουν τις πολιτικές ριζικής δημοσιονομικής λιτότητας

«δόγμα σοκ». Και το Ινστιτούτο Cato είναι το ερευνη-

τικό think tank , που ιδρύθηκε από τους αδερφούς Koch,

δυο κορυφαίους δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμ-

ματος, οι οποίοι έχουν γίνει επιθετικοί υποστηρικτές της

άκρας δεξιάς στην Λατινική Αμερική).

Η «Generation 2007»συνεργαζόταν στενά με την

ακροδεξιά ομάδα JAVU. Εκείνη τη χρονιά ο Guaid

εντάχθηκε στο κόμμα Voluntad Popular του Leopoldo

L pez, πρώτου ξαδέρφου του Thor Halvorssen, ιδρυτή

του Αμερικανικού Ιδρύματος για τα Ανθρώπινα Δι-

καιώματα, το οποίο επίσης χρηματοδοτείται από τις

ΗΠΑ.

Το 2010, η Voluntad Popular και οι ξένοι υποστηρικτές

της επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τη χειρότερη ξη-

ρασία που είχε χτυπήσει  τη Βενεζουέλα για δεκαε-

τίες. Μεγάλη έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας είχε

αναστατώσει τη χώρα εξαιτίας της έλλειψης νερού,

που ήταν απαραίτητη για την υδροηλεκτρική ενέρ-

γεια. Η παγκόσμια οικονομική ύφεση και η πτώση των

τιμών του πετρελαίου επιδείνωσαν την κρίση, προκα-

λώντας δημόσια δυσαρέσκεια.

Σε αυτό τη συγκυρία, η αντιπολίτευση της Βενεζουέ-

λας επιδοτήθηκε με 40-50 εκατομμύρια δολάρια από

αμερικανικές κυβερνητικές οργανώσεις όπως η

USAID και το Εθνικό Ταμείο για τη Δημοκρατία, σύμ-

φωνα με έκθεση του ισπανικού think-tank, του Ινστι-

τούτου FRIDE. Πολλά εκατομμύρια επίσης

διακινήθηκαν μέσω προσωπικών λογαριασμών.

Τον Νοέμβριο του 2010, σύμφωνα με μηνύματα ηλε-

κτρονικής αλληλογραφίας που υπέκλεψαν οι υπηρεσίες

ασφαλείας της Βενεζουέλας και παρουσίασε ο πρώην

υπουργός Δικαιοσύνης Miguel Rodr guez Torres,  ο

Guaid , ο Goicoechea, επικεφαλής ομάδας από «ακτι-

βιστές» παρακολούθησαν  πενθήμερο σεμινάριο στο

ξενοδοχείο Fiesta Mexicana στην πόλη του Μεξικού,

από εκπαιδευτές της Otpor και τον Ότο Ράιτ, ενός φα-

νατικού Κουβανέζου εξόριστου που εργάστηκε στο

Υπουργείο Εξωτερικών του Τζορτζ Μπους και του δε-

ξιού  Κολομβιανού προέδρου Αλβάρο Ουρίμπε.

Στο ξενοδοχείο Fiesta Mexicana, τα ηλεκτρονικά μη-

νύματα ανέφεραν ότι ο Guaid  και οι συνάδελφοί του

εργάσθηκαν γύρω από  ένα σχέδιο για την ανατροπή

του προέδρου Hugo Chavez δημιουργώντας χάος

μέσω βίαιων διαδηλώσεων.

Τρεις προσωπικότητες της βιομηχανίας πετρελαίου –

Gustavo Torrar, Eligio Cede o και Pedro Burelli – φέ-

ρεται ότι κάλυψαν τα έξοδα των  52.000 δολλαρίων

για τη διεξαγωγή της συνάντησης. Ο Torrar είναι ένας

αυτοαποκαλούμενος «ακτιβιστής των ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων», του οποίου ο μικρότερος αδελφός Rey-

naldo Tovar Arroyo είναι εκπρόσωπος στη Βενεζουέλα

της ιδιωτικής μεξικανικής εταιρείας πετρελαίου Pe-

troquimica del Golfo, η οποία έχει συνάψει σύμβαση

παλιά με το κράτος της Βενεζουέλας.

Ο Cede o,  είναι ένας φυγάς επιχειρηματίας της Βε-

νεζουέλας που διεκδικεί άσυλο στις Ηνωμένες Πολι-

τείες και ο Pedro Burelli πρώην σύμβουλος της JP

Morgan και  πρώην διευθυντής της εθνικής πετρελαϊ-

κής εταιρείας Βενεζουέλας της Βενεζουέλας

(PDVSA).

Επιστρέφοντας στο Καράκας, ο Guaid  ,οργάνωσε τα

guarimbas, σημεία ελέγχου σε γειτονιές, ελεγχό-

μενα από την αντιπολίτευση.  Περίπου 43 πολίτες

σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των guarimbas του

2014. Τρία χρόνια αργότερα, το 2017, οργανώθηκαν

πάλι, προκαλώντας μαζική καταστροφή  δημόσιων

υποδομών και προχωρώντας σε σειρά δολοφονιών

υποστηρικτών της κυβέρνησης. 126 άτομα δολοφονή-

θηκαν, πολλοί από τους οποίους ήταν Τσαβίστας. Σε

πολλές περιπτώσεις, οι υποστηρικτές της κυβέρνησης

κάηκαν ζωντανοί από τις ένοπλες συμμορίες.

Συνηθισμένη τακτική των guarimbas ήταν η guaya, ο

αποκεφαλισμός ή θανάσιμος τραυματισμός μοτοσι-

κλετιστών, με τη χρήση ατσάλινων συρμάτων κατά

μήκος των δρόμων.

Ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης συνελήφθησαν

για δολοφονίες, χρήση και κατοχή εκρηκτικών υλών

και όπλων, ενώ ο Leopoldo L pez, σύμφωνα με σημει-

ώματα διπλωματών των ΗΠΑ, που διέρρευσαν στα

Wikileaks, ήταν «τόσο αλαζονικός, που δεν θα μπο-

ρούσε να συσπειρώσει την αντιπολίτευση». Είχε

έρθει η ώρα του Guaid. Το Δεκέμβριο του 2018 ο

Guaid  «επισκέφθηκε» την Ουάσιγκτον για το χρίσμα.

Στις 11 Ιανουαρίου, τη σελίδα Wikipedia του

Guaid   την επεξεργάστηκαν 37 φορές profile makers

των ΗΠΑ, ώστε να σβήσουν τα ίχνη των προηγούμε-

νων «δραστηριοτήτων» του.

Το κόμμα του έχει όμως απαξιωθεί εντελώς και στο

εσωτερικό της Βενεζουέλας και στα πλαίσια της αν-

τιπολίτευσης καθώς θεωρείται κυρίως υπεύθυνο για

την κατάτμηση της, έτσι κι αλλιώς,  έντονα αποδυνα-

μωμένης αντιπολίτευσης. Στις δημοσκοπήσεις δεν ξε-

περνάει ποτέ το 20%, καθώς, σύμφωνα με αναλυτές

η πλειοψηφία του πληθυσμού «δεν θέλει πόλεμο,

αυτό που θέλουν είναι μια λύση».

Αλλά γι ‘αυτόν ακριβώς τον λόγο επιλέχθηκε από την

Ουάσιγκτον: Σκοπός των ΗΠΑ δεν είναι μια, οποιου-

δήποτε τύπου πολιτική λύση, στη Βενεζουέλα, αλλά

η πλήρης καταστροφή της χώρας και μετατροπή της

σε «μη κράτος», κατά τα πρότυπα των σχεδίων των

ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια.

Σ.Ε. Καλή ώρα όπως η Ελλάδα για την Ε.Ε.

www.iskra.gr

Juan Guaid (Γκουαϊντό): 

Ενας “δημοκράτης” «πρόεδρος» 

της Βενεζουέλας, πράκτορας της CIA
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ΟΒουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Βλάχος, ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευ-
τικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Ιορδανίας, μαζί με τους συναδέλφους Αθανασίου

και Γιαννακοπούλου, υποδέχθηκαν στη Βουλή, τον Πρέσβη της Ιορδανίας Ahed Ali
Sweidat με τους συνεργάτες του και επιβεβαίωσαν τις διαχρονικά άριστες σχέσεις με-
ταξύ των δύο χωρών.
Στη συνάντησή τους συζήτησαν διμερή θέματα καθώς και την κατάσταση στην ευρύτερη
περιοχή, μετά τις μετακινήσεις χιλιάδων ταλαιπωρημένων ανθρώπων από την Τουρκία
στα ανατολικά, χερσαία και θαλάσσια σύνορά μας, αλλά και την αυθαίρετη σύναψη του
συμφώνου της γείτονος με τη Λιβύη.  
Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τη συνάντηση και την επιθυμία Κοι-
νοβουλευτική αντιπροσωπεία της χώρας μας να επισκεφθεί τη φίλη χώρα της Ιορδανίας.

Με βάση τον νέο νόμο για την αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας και του

Πυροσβεστικού Σώματος που αποτελεί βραχίονα, σύμφωνα με τα καινούργια δε-

δομένα, πραγματοποιήθηκαν οι κρίσεις των αξιωματικών της Πυροσβεστικής,

αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων του νέου αρχηγού, αντιστράτηγου Στέ-

φανου Κολοκούρη, που έγινε και επίσημα, παρουσία του υπουργού Προστασίας

του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Aυξάνονται οι θέσεις στα ανώτατα και ανώτερα κλιμάκια, καθώς δημιουργήθηκαν

νέες θέσεις, (συντονιστές επιχειρήσεων, κλαδάρχες, περιφερειάρχες, διοικητής του

νέου συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας-ΕΣΚΕΔΙΚ).

Μετά τις κρίσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής

Αττικής Θανάσης Αυγερινός, συναντήθηκε με τα στελέχη της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας, Χρήστο Λαμπρή, Υποστράτηγο - Συντονιστή Επιχειρήσεων Αττικής

και Γιώργο Παλιούρα, Αρχιπύραρχο – Περιφερειάρχη Αττικής, εν όψει και της

έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα άριστης συνεργασίας με σκοπό την

έγκαιρη προετοιμασία στα θέματα της πυροπροστασίας των περιοχών της Ανα-

τολικής Αττικής με έμφαση, μεταξύ άλλων, στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει

ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας καθώς και το Εθνικό Πάρκο Σχινιά, ένα από τα

σημαντικότερα σημεία Natura της Αττικής. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ:

μία χαρισματική 

προσωπικότητα

Στη «ζωή μου όλη» όπως λέει ο Καζαντζίδης, δεν

γνώρισα πολλούς ανθρώπους όπως είναι ο Δημήτρης

Ράπτης. Θέλω να μιλήσω γι’ αυτόν με όσες «λέξεις

και πράγματα» έχουν εγγραφεί στην ψυχή μου. Τον

συνάντησα για πρώτη φορά όταν είχα έρθει να εγκα-

τασταθώ στη Βούλα, ενώ εκείνος ήταν ο θεσμικός

ιδρυτής της «μικρής πόλης» μας, όπως του έλεγα

κάθε φορά που συναντιόμαστε. 

Ο Δημήτρης Ράπτης και ο Θεόδωρος Γεωργίου άρχι-

σαν από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους να

αναζητούν αναφορές και άλλες επικοινωνιακές σχέ-

σεις, τις οποίες είτε θα έπρεπε να εφεύρουν, να επι-

νοήσουν και τελικά να κατασκευάσουν. Τελικά δεν

έγινε τίποτε απ’ όλα αυτά: αντιθέτως ένα βράδυ σε

μία ταβέρνα μου προ-

σφέρει «χέρι με χέρι»

το βιβλίο του με τον

τίτλο: «Η διαλεκτική
στη Γνώση και τη
Ζωή» και με υπότιτλο:

«Η φιλοσοφία ως επι-
στατούσα επιστήμη».
Όταν μου έδιδε το βι-

βλίο στα χέρια μου, ο

ίδιος εγώ ο αποδέ-

κτης, έτρεμα. Δύο

μόνον παγκοσμίως φιλόσοφοι μου έδωσαν «χέρι με

χέρι» τα βιβλία τους. Ο ένας είναι ο καθηγητής μου

Jürgen Habermas και ο άλλος ο Richard Rorty, ο

οποίος δυστυχώς, πέθανε νωρίς το έτος 2007.

O Δημήτρης Ράπτης αντιπροσωπεύει ένα πνεύμα για

τα διοικητικά 3Β του δημάρχου Κωνσταντέλλου, το

οποίο είναι ανεξαργύρωτο και σε κοινωνικό και σε συ-

νειδησιακό επίπεδο. Την τελευταία φορά που συναν-

τηθήκαμε, κατάλαβα ότι ο Δημήτρης Ράπτης είναι ο

εκπρόσωπος του διαφωτιστικού πνεύματος στην πε-

ριοχή της Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Σήκωσε

το ιστορικό βάρος της αυτογνωσίας για έναν τόπο,

όπως είναι η διοικητική περιοχή των 3Β, χωρίς κανέ-

νας να κατανοήσει ότι ανάμεσα στις λέξεις και τα

πράγματα δεν αναπτύσσονται διαχειριστικές πράξεις.

Παρά μόνον πολιτικές. 

Θυμάμαι την τελευταία συνομιλία μας (τρεις μέρες

πριν πεθάνει) στην οποία μου λέει: «Γεωργίου ανα-
λαμβάνεις το έργο μου». Αυτή η φράση του μεταφρά-

ζεται ως εξής: πρώτον, η πολιτική δεν είναι διοικητικό

έργο αλλά πολιτική αποστολή (Beruf) κατά τον Max

Weber. Και δεύτερον, ο διανοούμενος δεν είναι ειδι-

κός επιστήμων, αλλά ο δημιουργός του κοινωνικού και

του πολιτικού κόσμου. 

Από τις σελίδες της αγαπημένης μας εφημερίδας

«ΕΒΔΟΜΗ» φίλε Δημήτρη σε αποχαιρετώ και όπως

όλοι οι αναγνώστες μας καταλαβαίνουν, ότι εσύ είσαι

ο «θεσμικός ιδρυτής» της γεωγραφικής περιοχής μας,

η οποία ακόμη περιμένει να ονομασθεί: «ΔΗΜΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ». Σε θαυμάζω και σε ευγνωμονώ.  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

―――――――

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής χαιρετίζει 

τη νέα ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος
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Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, παρέ-

χεται από σήμερα η δυνατότητα παροχής εξ’

αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές Δημοτι-

κού που φοιτούν στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’, καθώς και

για τους μαθητές και των τριών τάξεων του Γυ-

μνασίου.

Η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα γίνε-

ται εντελώς δωρεάν για όσο διάστημα τα σχο-

λεία θα παραμένουν κλειστά, λόγω του

κορωνοϊού. 

Οι μαθητές από όλη την Ελλάδα κι όχι μόνον από

την Αττική, θα μπορούν να έχουν από τον υπο-

λογιστή του σπιτιού τους πρόσβαση στις συγκε-

κριμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, μέσω του

συνδέσμου www.brainy.gr    

Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται από την Περι-

φέρεια Αττικής σε συνεργασία με την ιδιωτική

επιχείρηση BRAINY JKE, που δραστηριοποιείται

στον χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρε-

σιών εξ’ αποστάσεως. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε

άμεσα στο χθεσινό δημόσιο κάλεσμα της Περι-

φέρειας Αττικής προς δημόσιες υπηρεσίες, εκ-

παιδευτικά ιδρύματα, φορείς εξ αποστάσεως

εκπαίδευσης, εταιρείες, καταστήματα, αλλά και

σε όσους είναι σε θέση να παρέχουν δωρεάν

υπηρεσίες κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως, να δηλώ-

σουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την ειδική

φόρμα εθελοντή στο site της Περιφέρειας και

στο link http://patt.gov.gr/coronavirus/ , που δημι-

ουργήθηκε γι’ αυτό το σκοπό με στόχο τη διευ-

κόλυνση συγκεκριμένων ομάδων πολιτών, οι

οποίοι στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης που

λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης

του κορωνοϊού, είναι απαραίτητο να περιορίσουν

τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν στις οι-

κίες τους. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, με

αφορμή την έναρξη παροχής των εκπαιδευτικών υπη-

ρεσιών δήλωσε: “Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει
καινοτόμες πρωτοβουλίες και δημιουργεί συνεργα-
σίες ευθύνης, με στόχο να διασφαλίσουμε αφενός
την προστασία της δημόσιας υγείας, αφετέρου, στη
συγκεκριμένη περίπτωση, να δώσουμε τη δυνατότητα
στους μαθητές όχι μόνον της Αττικής, αλλά όλης της
Ελλάδος, να έχουν πρόσβαση για όσο διάστημα τα
σχολεία τους είναι κλειστά, σε υπηρεσίες εκπαίδευ-
σης στον χώρο τους. 

Εύχομαι πραγματικά να ανταποκριθούν και άλλες επι-
χειρήσεις σε αυτό το κάλεσμα αλληλεγγύης και εθε-
λοντικής προσφοράς που απευθύναμε. 

Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι σε καμία περίπτωση
στόχος μας δεν είναι να υποκαταστήσουμε την πολι-
τική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παι-
δείας. Αντίθετα, θέλουμε να λειτουργήσουμε
υποστηρικτικά και συμπληρωματικά, σε μια κρίσιμη για
τη δημόσια υγεία της χώρας μας συγκυρία.»

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, Α-Β-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αναστέλλεται η διεξαγωγή

όλων των εξετάσεων 

έκδοση διπλωμάτων οδήγησης

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ανα-

στέλλονται όλες οι εξετάσεις που έχουν να κάνουν με

την απόκτηση άδειας οδήγησης, μεταφοράς επικίνδυνων

εμπορευμάτων, ειδικής άδειας ταξί και κάθε άλλου είδους

εξέτασης που πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της Γενικής

Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η αναστολή

θα ισχύσει τις 24 Μαρτίου. 

Αναστέλλεται η αδειοδότηση των

τεχνικών επαγγελμάτων για όλες

τις επαγγελματικές κατηγορίες

Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και των χωρι-

κών αντιπεριφερειών, αναστέλλεται η διενέργεια

των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού τύπου),

για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων

για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες. 

Η αναστολή θα ισχύσει για τις επόμενες 15 ημέρες,

ήτοι από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 έως και

την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020. 

Η σχετική απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των μέτρων

πρόληψης, αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης

του Sars-Cov-2 (κορωνοϊός) και λόγω του μειωμένου

προσωπικού.

Μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιε-

χομένου (ΠΝΠ) και τα μέτρα που

ανακοίνωσε, 12.3.20, η κυβέρνηση,

για λόγους πρόληψης και προστα-

σίας του πληθυσμού προκειμένου να

μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του

κορωνοϊού, ο Δήμος Σαρωνικού λαμ-

βάνει πρόσθετα μέτρα για την προ-

στασία της υγείας των δημοτών.

Ο Δήμος Σαρωνικού μετά τις έκτα-

κτες συσκέψεις των υπηρεσιακών

παραγόντων και του συνόλου της

πολιτικής ηγεσίας, ανακοινώνει ότι:

Από την Παρασκευή 13/3/2020 και

μέχρι νεότερης ανακοίνωσης,

1. α) Η εξυπηρέτηση των δημοτών

από τις υπηρεσίες του Δήμου, θα γί-

νεται με τηλεφωνική επικοινωνία

προκειμένου οι δημότες να λαμβά-

νουν οδηγίες για τα θέματα που εν-

διαφέρονται.

β) Η υποβολή αιτήσεων και η παρα-

λαβή εγγράφων ή πιστοποιητικών θα

γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου στη διεύθυνση info@sa-

ronikoscity.gr.

γ) Σε περίπτωση που απαιτείται η αυ-

τοπρόσωπη παρουσία δημότη σε

υπηρεσία του Δήμου, αυτή θα γίνε-

ται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

2. Τα ταμεία του Δήμου θα παραμεί-

νουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Για

έκτακτες περιπτώσεις μπορούν οι δη-

μότες κατόπιν επικοινωνίας, να προ-

σέρχονται στα ταμεία των

κοινοτήτων Αναβύσσου και Καλυ-

βίων. Παρακαλούνται οι δημότες να

κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών τρό-

πων πληρωμής των οφειλών τους. Σε

περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών

τα οφειλόμενα ποσά δεν θα επιβαρύ-

νονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

3. Αναστέλλεται η διαδικασία δήλω-

σης διόρθωσης τετραγωνικών μέ-

τρων ακινήτων και παρακαλούνται

στο διάστημα αυτό όσοι έχουν τη δυ-

νατότητα να κάνουν χρήση της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας

https://tetragonika.govapp.gr . 

Υπενθυμίζουμε δε ότι η καταλη-

κτική ημερομηνία υποβολής είναι

30/6/2020.

4. Οι υπηρεσίες καθαριότητας του

Δήμου θα λειτουργούν κανονικά.

Όμως παρακαλούνται οι δημότες να

λάβουν υπόψη τους, ότι λόγω των

αδειών ειδικού σκοπού που έχουν δι-

καίωμα να λάβουν οι εργαζόμενοι με

παιδιά στο σχολείο, το προσωπικό του

Δήμου και στον τομέα αυτό θα είναι

μειωμένο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να

γίνεται η όσο το δυνατόν περιορισμένη

εναπόθεση απορριμμάτων.

Έκτακτα μέτρα για τη λειτουργία των 

Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαρωνικού
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Παραγράφονται υποθέσεις

της λίστας Λαγκάρντ 
330 εκατομμύρια ευρώ χάνει

το Δημόσιο από φόρους & πρόστιμα

Σε οριστική παραγραφή όλων των υποθέσεων της λί-

στας Λαγκάρντ που ελέγχθηκαν μετά το τέλος του

2012 οδηγεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας.

Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε αίτηση του Δη-

μοσίου για την ακύρωση απόφασης του Διοικητικού

Εφετείου Αθηνών με την οποία είχε γίνει αποδεκτό,

επί συγκεκριμένης υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ,

πως το δικαίωμα του Δημοσίου για τη διενέργεια φο-

ρολογικού ελέγχου και για την επιβολή φόρων και

προστίμων παραγράφηκε στις 31-12-2012, καθώς το

έτος που αφορούσε η υπόθεση ήταν το 2006, για το

οποίο ισχύει πενταετής παραγραφή. 

Συνέπεια αυτής της νέας απόφασης του Συμβουλίου

της Επικρατείας είναι να θεωρούνται άκυροι όλοι οι

φορολογικοί έλεγχοι οι οποίοι διενεργήθηκαν μετά

τις 31 Δεκεμβρίου 2012, καθώς θεωρείται ότι οι υπο-

θέσεις αυτές είχαν ήδη παραγραφεί όταν εκδόθηκαν

οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων φορολογικών

αρχών για την επιβολή φόρων και προστίμων στα

ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της φορολογικής

διοίκησης που επικαλείται η «Ναυτεμπορική», η δια-

γραφή των συγκεκριμένων φόρων και προστίμων στη

βάση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας

θα οδηγήσει στην ακύρωση βεβαιωμένων φόρων και

προστίμων συνολικού ύψους 330 εκατ. ευρώ που

είχαν βεβαιωθεί σε περίπου 500 φορολογούμενους.

Tους επιστρέφουν κι αυτά που εισέπραξαν!
Το Δημόσιο θα υποχρεωθεί να επιστρέψει συνολικούς

φόρους 50 εκατ. ευρώ που είχαν καταβληθεί από φο-

ρολογούμενους που περιλαμβάνονται στην λίστα

Λαγκάρντ. 

“Εξαφανίστηκε” η ελιά στον κόμβο της οδού Σωκράτους

Να μην καταργηθούν τα

Αστυνομικά τμήματα 

Καλυβίων και Αναβύσσου

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη απέστειλε ο Δήμαρχος

Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, για την απόφαση του Υπουρ-

γείου να καταργήσει τα δύο αστυνομικά τμήματα των Κα-

λυβίων και της Αναβύσσου και τον αστυνομικό σταθμό της

Σαρωνίδας.

Στην επιστολή υπογραμμίζονται αναλυτικά οι λόγοι για

τους οποίους η απόφαση αυτή είναι αναντίστοιχη με το αί-

σθημα ασφάλειας των δημοτών, ενώ ο Δήμαρχος καλεί την

πολιτική ηγεσία του υπουργείου να επανεξετάσει το ζή-

τημα, τονίζοντας: «Είμαστε στη διάθεση του υπουργού να

συμβάλουμε σε ό,τι χρειαστεί για την καλύτερη λειτουργία

των τμημάτων, ακόμη κaι με τη διάθεση χώρων για τη στέ-

γασή τους». 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

στην Αγία Μαρίνα

λόγω έργων ύδρευσης

Εγκρίνει τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στη

Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας από τη διασταύρωσή της με την

οδό Παπαγιαννοπούλου μέχρι και τη διασταύρωση με τη

Λ. Σουνίου,  για την εκτέλεση  εργασιών του έργου «Κα-

τασκευή Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΠΕ1 Αγίας Μαρί-

νας (εντός σχεδίου πόλης) Δήμου Κρωπίας».

Το έργο αφορά στην κατασκευή αγωγού ύδρευσης και

ιδιωτικών συνδέσεων με τους υδρευόμενους επί της Λ.

Αγίας Μαρίνας στο τμήμα που αναφέρεται παραπάνω.

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εργασιών εκτι-

μάται στους τέσσερις (4) μήνες, από την έγκριση της

σχετικής άδειας από το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας.

Οι εκσκαφές για την τοποθέτηση του αγωγού θα γίνουν

στο δεξιό τμήμα  του οδοστρώματος της λωρίδας της

Λ. Αγίας Μαρίνας Κορωπίου με κατεύθυνση τη Λεω-

φόρο Σουνίου, αλλά για την εκσκαφή και την φορτοεκ-

φόρτωση των υλικών  είναι αναγκαία η κατάληψη

ολόκληρης της λωρίδας κυκλοφορίας. 

Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες, κατ'αρχάς οφείλω να ευχαρι-

στήσω τον εκδότη τούτης της έγκριτης εφημερίδας για

την επισήμανση του σχολίου μου, περί προκαθορισμέ-

νου αποτελέσματος. Σε αυτή την δυσμενή συγκυρία

που όλοι πληττόμεθα ως έθνος και ως μέλος της παγ-

κόσμιας κοινότητας, είναι απολύτως επιβεβλημένο να

επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία χωρίς

όμως να επιτρέψουμε να γίνουμε έρμαια των επιβου-

λευόντων της εθνικής κυριαρχίας και της δημοκρατι-

κότητας, ιδιαιτέρου χαρακτηριστικού μας.

Από τα θέματα της οικονομικής αυτής της εβδομά-

δας σταχυολογούμε το θέμα της "μετατόπισης περι-

πτέρου επί της Βασ. Παύλου 1 (έμπροσθεν του

Ασκληπιείου)", το οποίο συζητήθηκε ως προς την

άσκηση ενδίκου μέσου από πλευράς δήμου, καθώς η

προσφυγή των θιγόμενων έγινε δεκτή και ακυρώ-

θηκε η απόφαση του ΔΣ, ακολούθως και η απόφαση

της Αποκεντρωμένης.

Αυτό το δε ήρθε να "κουμπώσει" στο θέμα κατάργη-

σης δύο θέσεων περιπτέρων της επομένης, στην Επι-

τροπή Ποιότητας Ζωής. Αφορούσε τα περίπτερα

στην Απόλλωνος και Θέμιδος, πλ.Βάρκιζας και έναντι

πλατείας “πηγάδι Κόρμπι" επί της 2ας Μεραρχίας και

το οποίο θέμα ήρθε με ομόφωνη απόφαση από την

Δημοτική Κοινότητα Βάρης. Στο σκεπτικό της εισή-

γησης γίνεται λόγος για μη ύπαρξη αρκούντος

χώρου, ύστερα από την διαμόρφωση της πλατείας

Βάρκιζας και για νέα χωροταξικά δεδομένα στην πε-

ριοχή Κόρμπι, σε αυτή την περίπτωση όμως αφήνει

ενδεχόμενη μία νέα θέση στο μέλλον.

Ενα άλλο θέμα αυτής της επιτροπής που θεωρούμε

μακάβριο, αλλά σημαντικό, είναι η τροποποίηση του

Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων ως προς τις

προδιαγραφές κατασκευής απλών και διπλών τάφων.

Πιο συγκεκριμένα ορίζεται μέγιστο ύψος 80 εκατο-

στά. Θεωρώ ότι για κάποιον που δίνει ένα ικανό ποσό

για την τελευταία κατοικία του, το όριο του ύψους

είναι άκρως δεσμευτικό για το είδος της κατασκευής

που επιθυμεί...

Τέλος, στην ίδια επιτροπή και με ομόφωνη απόφαση

ομοίως από την Δημοτική Ενότητα Βάρης, λήφθηκε

απόφαση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία

Ζησιμοπούλου-Βάρκιζα, όπου θα υπάρξουν σύμφωνα

με την τεχνική μελέτη παρεμβάσεις όπως:

- κατασκευή υπερυψωμένων νησίδων στην θέση των

υφισταμένων διαγραμμίσεων περιμετρικά της πλα-

τείας Ζησιμοπούλου.

- μονοδρόμηση τμήματος της οδού Θέτιδος.

- εσοχή στάθμευσης επί της πλατείας.

- απαγόρευση στάσης & στάθμευσης σε κάποια σημεία.

Με αυτά κ αυτά κι με την παρότρυνση, προσέχουμε

για να έχουμε

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν

Δημοτική Σύμβουλος μείζονος παράταξης 

Ι.Δόγκα

Πέμπτη 12 Μαρτίου, το
πρωί, βρεθήκαμε μπροστά
σε ένα τροχαίο που είχε
συμβεί στον κυκλικό κόμβο
της οδού Σωκράτους - Ιπ-
ποκράτους και Αθηνάς,
που στη μέση έχει μία ελιά.
Η ελιά έμεινε ένα κού-
τσουρο, και στο χώρο
υπήρχαν υπολείμματα από
το όχημα που χτύπησε. Οι
τεράστιες ταχύτητες που
αναπτύσσουν, οδηγοί στην
πόλη είναι ένα μεγάλο
θέμα.
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ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Χορήγησης, μίας (1) θέσης υπαι-
θρίου εμπορίου στην  Πλατεία Δεξα-
μενής του Δήμου Κρωπίας, για
διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνη-
μάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών
λαϊκής τέχνης.
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ
Έχοντας  υπόψη :
1. Τις διατάξεις  της παρ. 1γ΄ του
άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 ή την
παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλ-
λικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ. τ.Α΄/114/08-06-
2006).
3. Τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρ-
θρου 40, 41 και 42, του Ν.
4497/2017 (ΦΕΚ. τ.Α΄/171/13-11-
2017).
4. Τις διατάξεις  της παρ. 2 του
άρθρ.2 , της παρ. 2 του άρθρ. 6, του
άρθρ. 7,  του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ.
τ.Α΄/171/13-11-2017).
5. Την με  αριθ.  247/2019 Απόφαση
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του
Δήμου   Κρωπίας.

6. Το με  αριθ. 2501/9/5/10-α έγ-
γραφο  του Β Τμήματος Τροχαίας
Βορ/κης Αττικής, «Γνωμοδότηση
για χρήση κοινόχρηστου χώρου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη χορήγηση :
• Μίας (1) θέσης υπαιθρίου εμπορίου
για την διάθεση έργων τέχνης, καλ-
λιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και
ειδών λαϊκής τέχνης στην πλατεία
Δεξαμενής στο Κορωπί, όπως αυτή
εμφανίζεται στο συν/νο σχέδιο της
Τ.Υ. του Δήμου Κρωπίας.
Σημειώνεται ότι, για  την  άσκηση
της συγκεκριμένης δραστηριότητας
απαιτείται άδεια του Δήμου διάρ-
κειας από έναν (1) έως δώδεκα (12)
μήνες, η οποία είναι αυστηρά προ-
σωποπαγής. Μετά την παρέλευση
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητή-
σει ανανέωση της αδείας του για τη
συνέχιση της δραστηριότητάς του.
Α΄ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
1.Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δη-
μιουργούν έργα τέχνης, καλλιτε-
χνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά
έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά
δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουρ-
γίας και μπορούν να διαθέτουν τα
έργα τους υπαιθρίως.
2. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη
διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας
παραγωγής των μελών τους.
Β΄  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Για φυσικά πρόσωπα:
α. αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει
ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε
άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμ-
πορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη
που κατασκευάζει, τα μηχανήματα,
τα υλικά και τα εργαλεία που χρησι-
μοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα
αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημι-
ουργία,
β. βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δη-

μιουργίας,
βα. για έργα τέχνης και καλλιτεχνή-
ματα προσκομίζεται βεβαίωση του
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.).
ββ. για τους χειροτέχνες απαιτείται
βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας.
γ. έναρξη δραστηριότητας από το
TAXIS με τις μεταβολές της.
Β. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.):
α. αίτηση
β. πιστοποιητικό μέλους του Μη-
τρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),
γ. καταστατικό του Φορέα Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
(ΚΑΛ.Ο)
δ. έναρξη επιτηδεύματος με Κ.Α.Δ.
που συνάδουν με το αντικείμενο
δραστηριότητας,
ε. λίστα με τα μέλη των οποίων
έργα διατίθενται μέσω της
Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός
βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δη-
μιουργίας για τα μέλη αυτά.

Γ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Στην περίπτωση που ο αριθμός των
αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του
αριθμού των θέσεων, διενεργείται
δημόσια κλήρωση.
• Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
καταθέσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη
Δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά, στο Δήμο Κρωπίας, από
την 10-03-2020  έως και την  10-04-
2020  κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
• Μετά την πάροδο της ανωτέρας
προθεσμίας, οι αιτήσεις δεν θα γί-
νονται δεκτές.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον ιστό-
τοπο του Δήμου Κρωπίας και στο
ΟΠΣΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α
ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Αντιδήμαρχος

Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ με όλα τα

νέα μέτρα – Τι προβλέπεται για

στήριξη των επιχειρήσεων και

για εργαζόμενους.

l Αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προ-

ϋποθέσεις.

Άρθρο 1 – Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α.

υπό προϋποθέσεις

Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονο-

μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης

του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να

παρατείνεται η προθεσμία καταβολής

και να αναστέλλεται η είσπραξη οφει-

λών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώ-

σεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς

καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρο-

νικό διάστημα παράτασης της προθε-

σμίας καταβολής και αναστολής

είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν

επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξή-

σεις.

l Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων

οφειλών και παράταση προθεσμίας κα-

ταβολής δόσεων.

l Παράταση προθεσμίας καταβολής

ασφαλιστικών εισφορών.

l Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην

αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση

και τον περιορισμό της διάδοσης του

κορονοϊού COVID-19 ως προς την ορ-

γάνωση του χρόνου και του τόπου ερ-

γασίας.

l Αδεια ειδικού σκοπού δημοσίων

υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις.

l Αναβολή των συνεδριάσεων των

υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων

l Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

l Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφά-

σεων για ελάχιστο εγγυημένο εισό-

δημα και επίδομα στέγασης Αναστολή

προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης

επιδόματος γέννησης.

Θέματα συμβάσεων του υπουργείου Οι-

κονομικών.

l Παράταση αναστολής καταβολής

ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις.

l Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λει-

τουργία δήμων και Περιφερειών κατά

τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυ-

γής της διάδοσης του κορονοϊού

COVID-19.

l Προσωρινή αναστολή λειτουργίας

των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.

l Ρυθμίζονται ζητήματα του υπουρ-

γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του

υπουργείου Τουρισμού και του υπουρ-

γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

l Παράταση ισχύος αδειών διαμονής,

λόγω εξαιρετικών αναγκών.

l Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

έκτακτων προμηθειών για κάλυψη έκτα-

κτων αναγκών δημόσιας υγείας.

Προσωπικό κλάδων υγείας.

l Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλι-

σμού.

Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Πο-

λιτικής Προστασίας.

l Ματαίωση παρελάσεων.

l Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων.

Tι προβλέπεται για στήριξη επιχειρήσεων

και εργαζομένων από τις δυσμενείς

επιπτώσεις του κοροναϊού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Μακριδάκης και η Γραμ-

ματεύς κα Καλή Μπέκα, του Σωματείου υπό την επω-

νυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ

ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΤΩΝ

ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», με έδραν τα Σπάτα Αττικής καλεί

τα μέλη του εις Γενικήν Συνέλευσιν, ήτις θα λάβει χώρα

την Κυριακήν 29 Μαρτίου 2020 κατά το πολιτικόν ημε-

ρολόγιον  εν τω Ιερώ Ναώ της Αναλήψεως του Κυρίου,

οδός Αγίου Βασιλείου, αριθμός 11, Σπάτα Αττικής και

ώρα πέντε και τριάντα απογευματινή (17:30) με αντι-

κείμενον τη λογοδοσίαν του Διοικητικού Συμβουλίου

επί των πεπραγμένων του προηγουμένου έτους, έγκρι-

σιν απολογισμού και ισολογισμού της ταμειακής δια-

χειρίσεως και έκθεσιν εξελεγκτικής επιτροπής και

έγκρισιν της διαχειρίσεως, (συμφώνως τω άρθρο 19ω

του καταστατικού μας).  Εν περιπτώσει μη επιτεύξεως

απαρτίας η γενική συνέλευσης θα επαναληφθή την

αμέσως επομένην Κυριακήν.

Εν  Σπάτοις  Αττικής την  29 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Μακριδάκης

Η Γραμματεύς

Καλή Μπέκα

Άμεσα μέτρα προστασίας από

την επιδημία κορονοϊού
Παρέμβαση της ευρωβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ 

Στη συζήτηση για την επιδημία κορονοϊού παρενέβη ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας

Παπαδάκης στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, τονίζοντας τα πα-

ρακάτω:

«Στο πλαίσιο της υπεύθυνης στάσης απέναντι στην εξελισσόμενη επιδημία κορονοϊού

ανήκει κι η αποκάλυψη των τραγικών συνεπειών της πολιτικής της ΕΕ, όλων των κυβερ-

νήσεων που αντιμετωπίζουν την Υγεία ως «κόστος» κι ατομική ευθύνη, ως πεδίο κερδο-

φορίας για τους ομίλους μέσω της εμπορευματοποίησης. 

Η ανησυχία της κυβέρνησης στην Ελλάδα να μην συμπέσει η όξυνση της γρίπης με το

νέο κορονοϊό μαρτυρά τη γύμνια σε ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, Μονάδες Εντατικής

Θεραπείας κι υποδομές. Αυτά δεν καλύπτονται από την υπερπροσπάθεια των υγειονομι-

κών, τα μπαλώματα προσλήψεων με ολιγόμηνες συμβάσεις που εξαγγέλθηκαν. 

Επείγουσα ανάγκη είναι οι μόνιμες προσλήψεις, το άνοιγμα όλων των κλινών κι υποδο-

μών, δωρεάν κρατική διάθεση υλικών προφύλαξης, εξετάσεων, φαρμάκων. Να παταχτεί

η αισχροκέρδεια. Με κρατική απόφαση δεσμευτική για τους εργοδότες να υπάρχουν πλή-

ρεις αποδοχές, ασφάλιση και εργασιακά δικαιώματα για όσους εργαζόμενους καλούνται

να μείνουν στο σπίτι. Ο έγκαιρος  σχεδιασμός πρόληψης, έρευνας, διάγνωσης, επιδη-

μιολογικής επαγρύπνησης και προστασίας της δημόσιας Υγείας, συγκρούεται αντικειμε-

νικά με τους νόμους του κέρδους, του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς».

10/03/2020,  Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
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στα πεταχτά

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Οι επιπτώσεις του κοροναϊού

στην ελληνική οικονομία

Σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία της ελληνικής οι-

κονομίας που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στην

απώλεια 0,9 μονάδων του ΑΕΠ έχει ο κοροναϊός στην

ελληνική οικονομία, σημειώνει το ΕΒΕΑ. Εν μέσω της

επιδημίας το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

προχώρησε στην εκπόνηση ειδικής μελέτης υπό τον

τίτλο «Επιπτώσεις στο ελληνικό ΑΕΠ μετά από πιθανή
αρνητική διαταραχή στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης», ενώ

ο πρόεδρός του, καθηγητής Παναγιώτης Κορλίρας,

εκφράζει την ανησυχία του ευθυγραμμιζόμενος με τις

εκτιμήσεις του ΔΝΤ και της Ευρωπαικής Επιτροπής.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, και σε όλα τα σενάρια της

άσκησης ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2020

θα κινηθεί στο 1,88% στη χειρότερη περίπτωση και

στο 2,2% στην ήπια εκδοχή.

Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας

δανείων μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων

Συμφωνία ελληνικής κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Επενδύσεων, μετά από συνάντηση του Κυριάκου Μητσο-

τάκη με τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, Άντριου Μακντάουελ,

κατά την οποία υπέγραψαν στο Μέγαρο Μαξίμου,  συμφω-

νία για τη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας δανείων μικρο-

μεσαίων επιχειρήσεων, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και

Επενδύσεων μέσω του οποίου θα δοθούν επενδυτικά δά-

νεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις.

Διαχειριστής του Ταμείου θα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Με την υπογραφή της συμφωνίας το

ΕΤαΕ θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση των διαδικασιών

επιλογής των τραπεζών που θα συμμετάσχουν στο Ταμείο

Εγγυοδοσίας, από τις οποίες θα εκταμιεύονται τα δάνεια.

Τονίζεται ότι το ΕΤαΕ θα λειτουργεί ως εγγυητής έως το

80% των δανείων. Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας θα διατεθούν

100.000.000 ευρώ που θα προέρχονται από τους πόρους

του ΕΣΠΑ (EΠΑνΕΚ) και τα οποία μεταφράζονται σε πάνω

από 500.000.000 ευρώ για νέα δάνεια προς ΜμΕ.

Οι εγγυήσεις θα παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κό-

στος και αυτές με τη σειρά τους θα χορηγούν δάνεια με

χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής

και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Αναβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις

Tο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανα-

βάλλει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις από

9.3.2020 έως και 5.4.2020, για προληπτικούς λόγους δη-

μόσιας υγείας, σύμφωνα με το Άρθρο 2/ΦΕΚ 726/

8.3.2020.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση 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 σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα χωρίς οικογενειακές υπο-

χρεώσεις αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας,

όχι κατάκοιτης ως εσωτερική. 

Πληροφορίες 6987156655, 690710207875467825.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, ζητάει 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, κάτο-

χος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για κα-

θημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας

για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτε-

ρική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρ-

χουν κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε

μήνυμα.

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνο-

δωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6974003808

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου.

Πληροφορίες 6946019849.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο Κέντρο

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και

απευθύνεται σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών

άνω των 21 ετών και τις οικογένειές τους, στο-

χεύοντας στην απεξάρτηση, την εκπαίδευση και την

κοινωνική επανένταξη των μελών του.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δω-

ρεάν και χωρίς λίστες αναμονής. Η προσέλευση στο

πρόγραμμα είναι εθελοντική και δεν χορηγούνται

φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες για την αν-

τιμετώπιση της εξάρτησης.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας δημιουργήθηκε

από το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το

Δήμο Ραφήνας, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση

των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοξικοε-

ξάρτησης και διαμένουν στην Ανατολική Αττική. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας παρέχει υπηρε-

σίες σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικο-

γένειές τους. Παράλληλα υλοποιεί δράσεις πρόληψης

και ενημέρωσης. 
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι:

- ατομικά ραντεβού

- ατομική και ομαδική συμβουλευτική

- ενημερωτικές συναντήσεις με εργαζομένους στο χώρο

υγείας (φαρμακεία, κέντρα υγείας, ιατροί)

- ενημερωτικές και συμβουλευτικές συναντήσεις με δα-

σκάλους, καθηγητές, γονείς

- συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς για την ανά-

πτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας στεγάζεται στη

Λεωφ. Μαραθώνος, στον ξύλινο οικίσκο, στη διασταύ-

ρωση Ραφήνας.  Η λειτουργία του κέντρου είναι καθημε-

ρινή από τις 09:00 – 17:00, εκτός Σαββάτου & Κυριακής. 

Επικοινωνία τηλέφωνα 22940 79900, 22940 75551 και

ssr@kethea-paremvasi.gr www. kethea-paremvasi.gr

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΕΠ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

O Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στο πλαίσιο δι-

ευκόλυνσης των συμπολιτών στο μέγιστο δυνατό

βαθμό, τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΠ,

από Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 ως εξής :

ΗμέραΏρες λειτουργίας
Δευτέρα 08:00 έως 17:00

Τρίτη 08:00 έως 14:45

Τετάρτη 08:00 έως 14:45

Πέμπτη 08:00 έως 17:00

Παρασκευή 08:00 έως 14:45

Σάββατο Κλειστά

Κυριακή Κλειστά
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), 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
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
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 

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

Οι εργαζόμενοι σε χώρους υγειονομικής φροντίδας 

που είναι ασθενείς με αυτοάνοσα φλεγμονώδη ρευ-

ματικά νοσήματα  επιβάλλεται, προσωρινά τουλάχι-

στον, να απασχολούνται σε χώρους μειωμένης

πιθανότητας έκθεσης σε λοιμώξεις.

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα με επι-

στολή της προς τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια

και τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα,

εκφράζει τη βαθειά  την ανησυχία της και επισημαί-

νει ότι σε τέτοιες περιόδους έξαρσης λοιμώξεων, οι

εργαζόμενοι σε χώρους υγειονομικής φροντίδας

που είναι ασθενείς με αυτοάνοσα φλεγμονώδη ρευ-

ματικά νοσήματα δεν θα πρέπει να εργάζονται σε

χώρους άμεσης έκθεσης σε λοιμογόνους παράγον-

τες (π.χ. ΤΕΠ, παθολογική ή πνευμονολογική κλινική

κ.ά) κατάσταση που θα ήταν επικίνδυνη για την υγεία

τους και επιβάλλεται προσωρινά τουλάχιστον να

απασχολούνται σε χώρους μειωμένης πιθανότητας

έκθεσης σε λοιμώξεις

Η Αθανασία Παππά αναφέρει στην επιστολή ότι: «Θα
θέλαμε να σας επισημάνουμε το γεγονός ότι οι ερ-

γαζόμενοι σε χώρους υγειονομικής φροντίδας (ια-
τρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό) που είναι ασθενείς
με αυτοάνοσα  φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα,
ιδιαίτερα όσοι λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θερα-
πεία (κορτιζόνη, DMARDs, βιολογικούς παράγοντες)
και ιδίως αυτοί με γενική (διαβήτης, στεφανιαία
νόσος ) ή ειδική (σχετική με το ρευματικό νόσημα πχ
διάμεση πνευμονοπάθεια) συνοσηρότητα, ανήκουν
πρωτίστως στα άτομα υψηλού κινδύνου (ανοσοκα-
ταστολή) για εποχιακές ή ευκαιριακές λοιμώξεις» 

Η κα Παππά συνεχίζει «Αυτός είναι και ο λόγος που
οι εργαζόμενοι αυτοί επιβάλλεται να εκτίθενται όσον
το δυνατό λιγότερο σε ιογενές- μικροβιακό φορτίο,
σε περιόδους έξαρσης λοιμωδών νοσημάτων, όπως
το διάστημα αυτό με την ενδημία του CON-VID19.
Εάν κάποιος είναι σε βιολογική θεραπεία όπως αντι-
TNF ή αντι IL-17Α, τότε γνωρίζουμε ότι το ανοσολο-
γικό τους σύστημα υπολείπεται λόγω θεραπείας των
φυσιολογικών ανθρώπων. Αυτό μπορεί να σημαίνει
ότι τα συμπτώματά μπορεί να είναι χειρότερα, αν
κολλήσει κάποιος μια λοίμωξη ή ιό».

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

Ανησυχία για εργαζόμενους με αυτοάνοσα

σε χώρους υγειονομικής φροντίδας
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. . . γ ια την υγειά μας

Μέχρι χθες, οι περισσότεροι γονείς έτρεμαν μήπως το

παιδί τους κολλήσει Η1Ν1 ή κάποια παρόμοια μορφή

γρίπης. Σήμερα, ξεχάσαμε αίφνης κάθε άλλη ασθένεια

και κάθε άλλο κίνδυνο και μια μόνο λέξη κυριαρχεί στις

σκέψεις και τα λόγια μας – ο κορωνοϊός.

Επειδή δουλεύω πολύ με γονείς και παιδιά, έχω ήδη ει-

σπράξει την τεράστια αγωνία που για μια ακόμα φορά

βιώνουν πολλοί γονείς και την τεράστια υπερβολή με

την οποία αντιμετωπίζουν το θέμα ως προς τα παιδιά

τους.

«ΠΛΥΝΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ; ΑΚΟΥΣ; ΤΩΡΑ;» είναι η φράση

που αντηχεί διαρκώς σε όλα τα χείλη των γονιών. «ΜΗ

πλησιάζεις τον Γιωργάκη…ΜΗ παίζεις με την Ελενί-

τσα…ΜΗ βάζεις τα χέρια στο πρόσωπο…ΜΗ …ΜΗ…

ΜΗ…

Ιδιαίτερα εμείς οι μαμάδες το έχουμε παρακάνει. Διαρ-

κής αγωνία, διαρκείς φωνές στα παιδιά, διαρκείς απει-

λές: «Αν δεν προσέξεις θα κολλήσεις και μετά…»
Αυτή η φράση μένει πάντα έτσι, μετέωρη, με αποσιω-

πητικά – υπονοώντας μια φρικτή εξέλιξη, μια τεράστια

απειλή.

Και τα παιδιά; Αυτά βλέπουν μπροστά τους για άλλη μια

φορά αγχωμένους γονείς που όλο φοβούνται και όλο

πανικοβάλλονται. Και τρομάζουν. Τα καημένα τα παιδιά

μας τρομάζουν όλο και περισσότερο. Ήδη έχω παιδάκια

που έρχονται έντρομα και μου λένε πως δεν μπορούν

να κοιμηθούν το βράδυ, πως φοβούνται να πάνε σχο-

λείο, πως δεν θέλουν να παίζουν με τα άλλα παιδιά

στην παιδική χαρά.

Προχθές είδα ένα κοριτσάκι που έτριψε τόσο τα χέρια

της με αντισηπτικό ώστε τα μάτωσε!!!

Ταυτόχρονα, ήδη υπάρχουν τα πρώτα κρούσματα δια-

κρίσεων και κακής συμπεριφοράς απέναντι σε παιδιά

που για κάποιο λόγο θεωρούνται «επικίνδυνα», πχ. κι-

νεζάκια, ιταλάκια, κα. Μόλις την προηγούμενη βδο-

μάδα, ακριβώς πριν ανακοινωθούν τα πρώτα

επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα, τρια αγόρια

της πέμπτης δημοτικού σε ένα σχολείο των νοτίων προ-

αστίων πήραν ημερήσια αποβολή επειδή εκφόβισαν μια

συμμαθήτριά τους που είναι Κινέζα. Όμως μπορούμε να

τα κατηγορήσουμε; Δεν είναι αναμενόμενο όταν ακούν

όλα αυτά που ακούν από τους γονείς τους;

Ο πανικός των γονιών βλάπτει τα παιδιά πολύ περισσό-

τερο απ’ όσο θα μπορούσε να τα βλάψει ένας ιός. Η

ζημιά που κάνει ο πανικός είναι διπλή: αφενός τα παιδιά

τρομάζουν και αγχώνονται – αφετέρου, μαθαίνουν μια

τελείως λάθος στάση απέναντι στον κίνδυνο. Και συχνά

εκδηλώνουν ρατσιστικές συμπεριφορές.

Ας μην ξεχνάμε ότι το παιδί δεν μπορεί να αξιολογήσει

μόνο του πόσο σοβαρή είναι μια απειλή. Επομένως, αν

βλέπει τους γονείς τρομαγμένους, θεωρεί ότι είναι

πολύ σοβαρή η απειλή. Αν το παιδί θεωρήσει ότι πραγ-

ματικά κινδυνεύει εκείνο και οι δικοί του από κάτι σο-

βαρό, οι συνέπειες θα είναι πολύ βαριές:

 Θα νιώσει μόνο και αβοήθητο αφού κανείς δεν μπο-

ρεί να το προστατεύσει αποτελεσματικά.

 Θα επηρεαστεί η όρεξη και ο ύπνος του.

 Πιθανότατα θα αρχίσει να έχει εμμονικές αντιδρά-

σεις όπως να πλένει συνέχεια τα χέρια του

 Πιθανότατα θα αρχίσει να έχει φοβικές αντιδράσεις,

όπως να αποφεύγει να αγγίζει πράγματα ή να παίξει με

άλλα παιδιά για να μην κολλήσει τον ιό.

 Θα αποκτήσει κάποια ψυχοσωματικά, όπως να πο-

νάει το στομάχι του, δερματικά προβλήματα, κλπ.

 Θα επιτεθεί σε όποιον θεωρεί πως συνιστά απειλή

για εκείνο (πχ. σε παιδιά άλλων εθνικοτήτων)

Βέβαια καταλαβαίνετε ότι αν ένα παιδί καταλήξει να

λειτουργεί έτσι, το άγχος θα ρίξει το ανοσοποιητικό

του σύστημα, οπότε θα έχει λιγότερες άμυνες και θα

είναι πιθανότερο να κολλήσει οτιδήποτε. Έτσι αντί με

τις προφυλάξεις μας να το προστατεύσουμε, θα κατα-

λήξουμε να το βλάψουμε.

Αντί για όλες αυτές τις υπερβολές, θα πρότεινα να

δούμε τον κορωνοϊό σαν μια ευκαιρία για να διδάξουμε

στα παιδιά μας κάποια πολύτιμα μαθήματα σχετικά με

τη διαχείριση των κινδύνων. Μπορούμε με το παρά-

δειγμά μας να τους μάθουμε:

 Να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους με ψυχραιμία, λο-

γική και ανθρωπιά

 Να ενημερώνονται για τα πραγματικά δεδομένα

 Να παίρνουν τα μέτρα που μπορούν να πάρουν για

να προστατευθούν

 Να συνεχίζουν τη ζωή τους (με τις προσαρμογές που

απαιτούνται) χωρίς να κολλάνε εμμονικά στον κίνδυνο

 Να πιστεύουν στην ικανότητα του οργανισμού τους

να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες

 Να εμπιστεύονται τους γιατρούς αν νοσήσουν

 Να προστατεύουν τους άλλους αν τα ίδια νοσήσουν

 Να φέρονται με καλοσύνη στα άτομα που έχουν νο-

σήσει

Ψυχραιμία, αγαπητοί γονείς. Ο κορωνοϊός είναι απλώς

ένας ακόμα ιός και ο οργανισμός μας έχει τις άμυνες

που χρειάζεται για να τον αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχει

κανένας λόγος να τρομάζουμε τόσο, ούτε να τρομο-

κρατούμε τα παιδιά μας.

Ο πανικός και η λάθος αντίδραση μπροστά σε μια

απειλή είναι συχνά πολύ πιο επιζήμια από την ίδια την

απειλή.

Ας δούμε, λοιπόν, τον ιό αυτό σαν μια ευκαιρία να δι-

δάξουμε τα παιδιά μας πώς να διαχειρίζονται τις απει-

λές και τους κινδύνους και πώς να φροντίζουν σωστά

τον εαυτό τους. Γιατί η επιδημία θα περάσει – αλλά

αυτό που έμαθε το παιδί μας θα μείνει και θα το κουβα-

λάει σε όλη του τη ζωή. Ας φροντίσουμε λοιπόν να

μάθει αυτό που είναι χρήσιμο και ωφέλιμο για εκείνο

και για τους ανθρώπους γύρω του.

Σοφία Ανδρεοπούλου, MSc

Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος

O κορονοϊός και τα παιδιά μας

Συμπτώματα - Προστασία

Ας ξαναθυμηθούμε τα συμπτώματα και πως θα προ-

στατευθούμε, τα οποία δημοσιεύαμε στο προηγού-

μενο φύλλο, από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας. 

Ποια είναι τα συμπτώματα της COVID-19 λοίμωξης;

Τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν τα

κατωτέρω: Πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, αρθραλγίες,

μυαλγίες, καταβολή και δυσκολία στην αναπνοή.

Οδηγίες ατομικής υγιεινής:
• Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολού-

θηση μαθημάτων ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου

εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού

• Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό,

με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το

αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό (φτέρνισμα). Αυτό

ιδιαίτερα ισχύει για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς

ομάδες.

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το

στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

• Σε βήχα ή φτέρνισμα κάλυψη της μύτης και του στόματος

με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο,  επι-

μελές πλύσιμο των χεριών.

• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σα-

πούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, πριν τη λήψη τρο-

φής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, και

προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες

μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμ-

μάτων.

• Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, μπορεί να εφαρ-

μοστεί καλό τρίψιμο των χεριών με αντισηπτικό αλκοο-

λούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.
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Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι

αθλητικές εγκαταστάσεις του

Δήμου ΒΒΒ για τις επόμενες 15

μέρες προκειμένου να περιοριστεί

η εξάπλωση του κορωνοϊού. 

Μετά από συνεννόηση της Δημοτι-

κής Αρχής με τη διοίκηση του Ορ-

γανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού

και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) τη

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και

τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης του Δήμου αποφασίστηκε,

το κλείσιμο όλων των αθλητικών

εγκαταστάσεων, την αναστολή

όλων των αθλητικών και πολιτι-

στικών προγραμμάτων του

ΟΑΠΠΑ, καθώς και τη παραχώ-

ρηση εγκαταστάσεων και αιθου-

σών του Δήμου προς συλλόγους

και σχολεία για τη διεξαγωγή μα-

ζικών, πολιτιστικών και αθλητικών

δράσεων. 

Παράλληλα, οι δομές των Κέντρων

Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-

διών (Κ.Δ.Α.Π.) και των Κέντρων

Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-

διών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α)

εντάσσονται στις πάσης φύσεως

εξωσχολικές δομές εκπαίδευσης

και απασχόλησης και θα παραμεί-

νουν κλειστές για τις επόμενες 14

ημέρες. 

Ο Δήμος προμηθεύτηκε 1.200 φιά-

λες του ενός λίτρου αντισηπτικού

υγρού για όλες τις υπηρεσίες του

Δήμου και καθιέρωσε ειδική διαδι-

κασία διαχείρισης της ουράς στις

υπηρεσίες προκειμένου να απο-

φεύγεται η συμφόρηση σε κλει-

στούς χώρους.

Η Δημοτική Αρχή προτρέπει τους

Δημότες και ιδιαίτερα όσους ανή-

κουν στις ομάδες υψηλού κινδύ-

νου (ηλικιωμένοι, άτομα με

επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, ανο-

σοκαταστολή και χρόνιες νόσους

όπως καρδιακή νόσο, αναιμία, σακ-

χαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφροπά-

θεια – αιμοκαθαιρόμενοι,

νευρομυϊκά ή νευρολογικά νοσή-

ματα καθώς και χρόνια αναπνευ-

στικά προβλήματα όπως ΧΑΠ και

βρογχικό άσθμα, εγκυμονούσες

και θηλάζουσες) να τηρούν στο

μέτρο του δυνατού όλα τα μέτρα

πρόληψης και προσωπικής υγιει-

νής, όπως αυτά ορίζονται από τον

Ε.Ο.Δ.Υ. και το αρμόδιο Υπουργείο

και να απέχουν από τις άσκοπες

μετακινήσεις και συναθροίσεις

Ο Δήμος Παλλήνης, ενημερώνει

τους κατοίκους ότι στο πλαίσιο

των προληπτικών μέτρων που λαμ-

βάνονται κατά της διάδοσης του

κορωνοϊού, αναστέλλονται έως και

24 Μαρτίου 2020:

• Όλα τα αθλητικά και πολιτιστικά

προγράμματα της Κοινωφελούς

Επιχείρησης του Δήμου Παλλήνης

που λειτουργούν σε όλους τους

κλειστούς και ανοικτούς χώρους

των εγκαταστάσεων του Δήμου και

σε σχολικά κτίρια.

• Η λειτουργία του Κέντρου Δημι-

ουργικής Απασχόλησης Α.μ.Ε.Α

• Η λειτουργία του Κοινωνικού

Φροντιστηρίου

Επίσης, αναστέλλονται έως και 5

Απριλίου:

• Όλες οι προγραμματισμένες εκ-

δηλώσεις (συνέδρια, σεμινάρια,

ομιλίες, παρουσιάσεις, μαθήματα,

εργαστήρια κλπ.)

• Τα πρωινά και απογευματινά τμή-

ματα της Σχολής Γονέων

Διευκρινίζεται, ότι οι διοικητικές

υπηρεσίες (γραμματείες) θα λει-

τουργούν κανονικά.

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι σχολι-

κές μονάδες, οι βρεφονηπιακοί

σταθμοί, τα φροντιστήρια και όλα

τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και

δομές, δημόσια και ιδιωτικά, θα πα-

ραμείνουν κλειστά έως τις 24

Μαρτίου. Στο διάστημα αυτό, ο

Δήμος Παλλήνης θα προχωρήσει

σε απολυμάνσεις όλων των σχολι-

κών μονάδων και κτιρίων. 

Επιπλέον, από τις 9/03/2020 και για

τέσσερις εβδομάδες, θα παραμεί-

νουν κλειστά τα ΚΑΠΗ. 

Προσωρινό "σφράγισμα" των παι-

δικών χαρών, στο πλαίσιο των μέ-

τρων που λαμβάνει ο Δήμος κατά

του κορονοϊού. Το μέτρο κρίθηκε

επιβεβλημένο καθώς μετά το κλεί-

σιμο των σχολείων και των βρεφο-

νηπιακών σταθμών, παρατηρήθηκε

συγκέντρωση παιδιών και συνοδών

(ενηλίκων και ηλικιωμένων) σε παι-

δικές χαρές.

Ο Δήμος Παλλήνης συνεργάζεται

συστηματικά με τις αρμόδιες

Αρχές και βρίσκεται σε εγρήγορση

και ετοιμότητα για να ανταποκριθεί

υπεύθυνα και άμεσα σε όποιες

ανάγκες προκύψουν. 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Κλειστές όλες οι αθλητικές 

και πολιτιστικές  δομές

Σε συνέχεια των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό που ανακοινώθηκαν,

καλούμε όλους τους αθλητικούς συλλόγους (και τους ιδιωτικούς), να αναστεί-

λουν τη δραστηριότητά τους έως και τις 26 Μαρτίου.  Η ανακοίνωση αυτή

αφορά τους ανοιχτούς αθλητικούς χώρους και συγκεκριμένα τα τμήματα υπο-

δομών και τις ακαδημίες. 

Υπενθυμίζουμε ότι για τις επόμενες 14 ημέρες θα παραμείνουν κλειστές οι

δομές του Δήμου Σαρωνικού, που φιλοξενούν αθλητικές και πολιτιστικές δρα-

στηριότητες (κλειστά γυμναστήρια, παιδικές χαρές, φιλαρμονική, χορευτικά,

θεατρικά εργαστήρια, ΚΔΑΠ, κλπ) και ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων δεν

θα λειτουργεί ως Αναγνωστήριο. 

Κρατάμε τα παιδιά μας στα σπίτια μας και αναλαμβάνουμε την ευθύνη της εφαρ-

μογής των μέτρων προσωπικής υγιεινής. Επιζητούμε τη συνεργασία και συνι-

στούμε ψυχραιμία. Είμαστε αισιόδοξοι, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. 

ΔΗΜΟΣ KΡΩΠΙΑΣ

Κλειστές όλες οι αθλητικές 

και πολιτιστικές  δομές

Ο Δήμος Κρωπίας σύμφωνα με τις επίσημες αποφάσεις

του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες αναφέρουν ότι όλα τα

εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος- βρεφονηπιακοί

σταθμοί, σχολεία, ΙΕΚ, Πανεπιστήμια, ιδιωτικά και δημό-

σια-θα παραμείνουν κλειστά από την Τετάρτη 11 Μαρ-

τίου και για τις επόμενες 14 ημέρες, αναστέλλει και τη

λειτουργία των Παιδικών Σταθμών ΝΠΔΔ Σφηττός, της

Δημοτικής Φιλαρμονικής ΝΠΔΔ Σφηττός, εργαστηρίων

του Πνευματικού Κέντρου ΝΠΔΔ Σφηττός, των Κέν-

τρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & ΑμεΑ της

ΚΕΔΚ, για το ίδιο διάστημα για προληπτικούς λόγους με

σκοπό τον περιορισμό της διασποράς και μετάδοσης του

κορονοϊού SARS Cov-2.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Κλειστές όλες οι αθλητικές δομές

Από Τετάρτη 11/3/2020 έως την Τετάρτη 25/03/2020 ανα-

στέλλεται η λειτουργία των Αθλητικών τμημάτων του

Δήμου που στεγάζονται στα κλειστά γυμναστήρια του

Λαυρίου και της Κερατέας σε συνέχεια των περαιτέρω

προληπτικών, ειδικών μέτρων του Υπουργείου Υγείας,

για την πρόληψη και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Η Δημοτική Αρχή είναι συνεχώς κοντά στους πολίτες, με

προληπτικά ειδικά μέτρα για τον περιορισμό της πιθανό-

τητας εξάπλωσης της επιδημίας κορωναϊού στη χώρα

μας.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Κλειστές οι αθλητικές εγκαταστάσεις όσο και τα σχολεία

Αναστολή της αθλητικής δραστηριότητας των συλλόγων

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Αναστολή δημοτικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE 1

«Καμπάνα» αφαίρεσης βαθμών σε

ΠΑΟΚ και Ξάνθη
Απόφαση που κατά πάσα πιθανότητα θα αποβεί καθοριστική

για την έκβαση του πρωταθλήματος της Super League 1

πήρε το Πειθαρχικό Οργανο της Super League, τιμωρώντας

τις ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ξάνθη για το αδίκημα της πολυ-ιδιοκτη-

σίας με αφαίρεση 7 βαθμών από τον ΠΑΟΚ και 12 βαθμών

από την Ξάνθη.

Συγκεκριμένα, και οι δύο ΠΑΕ κρίθηκαν ένοχες για το αδίκημα

της πολυ-ιδιοκτησίας και τους επιβλήθηκε ποινή -7 βαθμών, στη

δε Ξάνθη επιβλήθηκε πρόσθετη ποινή -5 βαθμών για παρατυ-

πίες που αφορούν το μετοχολόγιό της. ΠΑΟΚ και Ξάνθη έχουν

δικαίωμα έφεσης, το οποίο αναμένεται να ασκήσουν άμεσα

προς την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.

Στο -14 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ, «έμπλεξε» η Ξάνθη

Η εξέλιξη αυτή φέρνει σημαντικές αλλαγές στη βαθμολο-

γία, τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά.

Ο ΠΑΟΚ πέφτει στους 52 βαθμούς, 14 πίσω από τον πρω-

τοπόρο Ολυμπιακό και μόλις έναν μπροστά από την 3η ΑΕΚ.

Ετσι αφενός οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πλέον «αγκα-

λιά» με τον τίτλο, αφετέρου φουντώνει η μάχη για το δεύ-

τερο «εισιτήριο» για το Champions League.

Ακόμα χειρότερη είναι η μεταβολή για την Ξάνθη. Με το -

12 υποχωρεί στη 12η θέση και τους 18 βαθμούς, μόλις έναν

πάνω από τον προτελευταίο Παναιτωλικό και επτά πάνω

από τον ουραγό Πανιώνιο, και πλέον κινδυνεύει κι αυτή με

υποβιβασμό.

ΠΑΟΚ: «Κακοστημένο έργο»

Ανακοίνωση για την απόφαση του Πειθαρχικού Οργάνου

εξέδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κάνοντας λόγο για «κακοστημένο

έργο της ΕΕΑ (σ.σ. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού),

χωρίς ουσιαστική εκδίκαση της υπόθεσης από κανονικό δι-

καστήριο». Θυμίζουμε ότι η ΕΕΑ στο αρχικό πόρισμα για

την υπόθεση είχε κρίνει κι αυτή ένοχες τις δύο ΠΑΕ για το

αδίκημα της συνιδιοκτησίας, εισηγούμενη την αφαίρεση

των πιστοποιητικών συμμετοχής και τον υποβιβασμό τους.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δηλώνει ότι θα επιμείνει στους δύο ακόμα

βαθμούς δικαστηρίων όπου έχει δικαίωμα να προσφύγει

προκειμένου να δικαιωθεί.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στη σκιά της εξάπλωσης του κορονοϊού βρίσκονται πλέον

οι περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες στην Ευρώπη,

αλλά και συνολικά στον κόσμο. Ειδικά μάλιστα στη Γηραιά

Ηπειρο, όπου τόσο οι εγχώριες όσο και οι πανευρωπαϊκές

διοργανώσεις σε όλα τα σπορ βρίσκονται στην κορύφωσή

τους, η κατάσταση μεταβάλλεται διαρκώς, με αρκετούς

αγώνες  να αναβάλλονται.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στην Ιταλία, τη χώρα που επλήγη περισσότερο από την εξά-

πλωση του κορονοϊού, με δεκάδες θύματα μέχρι στιγμής,

κατόπιν προτροπής της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής η

κυβέρνηση ανέβαλε όλες τις αθλητικές συναντήσεις μέχρι

τις 3 Απρίλη. 

Παύση πρωταθλημάτων στην Ελλάδα
Η αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ελλάδα,

σε συνδυασμό με τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί

στον ευρωπαϊκό αθλητισμό, οδήγησε σε αναβολή των πρω-

ταθλημάτων των μεγάλων κατηγοριών σε ποδόσφαιρο,

μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ.

Στο ποδόσφαιρο η Super League ανακοίνωσε χτες την

αναβολή των πλέι οφ της πρώτης κατηγορίας, που ήταν

προγραμματισμένα να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο 14-

15 Μάρτη, αλλάζοντας την αρχική της απόφαση για διεξα-

γωγή των δύο πρώτων αγωνιστικών κεκλεισμένων των

θυρών. Η απόφαση για αναβολή πάρθηκε λόγω της επιδεί-

νωσης της γενικότερης κατάστασης αλλά και μετά από

σχετικό αίτημα του Συνδέσμου Παικτών (ΠΣΑΠ), που σε

ανακοίνωσή του εξέφραζε την έντονη ανησυχία του για την

υγεία των παικτών.  

Επίσης, απόφαση για αναβολή των αγωνιστικών που ήταν

προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο 14-15/3 πήρε η

Λίγκα Super League 2 και B' Εθνικής.  

Στο μπάσκετ, μετά την απόφαση της ΕΟΚ για αναβολή των

αγώνων στα πρωταθλήματα που βρίσκονται υπό την αιγίδα

της, το ίδιο αποφάσισε και ο ΕΣΑΚΕ για την Basket League.  

Μέχρι τις 22 Μάρτη αναβάλλονται οι αγώνες της Vol-

leyleague ανδρών σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΑΠ, που

ωστόσο επισημαίνει ότι «θα συνεδριάσει ξανά για να επα-

νεκτιμήσει την κατάσταση όπως αυτή καθημερινά διαμορ-

φώνεται λόγω της πανδημίας του COVID-19».

Με τη σειρά της η Ομοσπονδία Χάντμπολ ανακοίνωσε την

αναβολή όλων των πρωταθλημάτων της, ενώ ήδη έχει ανα-

βάλει και τον τελικό Κυπέλλου.

«Κατεβάζει ρολά» ο ευρωπαϊκός αθλητισμός
Με τις φωνές διαμαρτυρίας για το ότι συνεχίζονται οι διορ-

γανώσεις και τα προβλήματα σε πρακτικό επίπεδο διεξαγω-

γής να αυξάνονται συνεχώς, η UEFA ανακοίνωσε τη σύγ-

κληση τηλεδιάσκεψης για την Τρίτη 17 Μάρτη ανάμεσα

στις 55 χώρες - μέλη της. Εκεί αναμένεται να συζητηθεί το

μέλλον των δύο διασυλλογικών της διοργανώσεων, αλλά

και τι θα γίνει με το Euro 2020.

«Εκλεισαν» Ευρωλίγκα και FIBA
Στο μπάσκετ, η Ευρωλίγκα, με σχετική καθυστέρηση η

οποία προκάλεσε αντιδράσεις (όπως στην περίπτωση του

Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Αρμάνι), ανακοίνωσε την

αναβολή της διοργάνωσης. Σε αυτό συντέλεσαν και οι πλη-

ροφορίες για εμφάνιση κρουσμάτων σε παίκτες ομάδων της

Ευρωλίγκας.

Προηγήθηκε η απόφαση της FIBA για αναβολή των δικών

της διοργανώσεων, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί στα

περισσότερα πρωταθλήματα μπάσκετ των ευρωπαϊκών

χωρών.

Αναβολές στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά

πρωταθλήματα
Στην Ισπανία αναβλήθηκαν οι δύο επόμενες αγωνιστικές

στα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα της πρώτης και δεύτερης

κατηγορίας, στη Δανία διακόπτονται όλα τα πρωταθλήματα

για δυο βδομάδες, ενώ η αυστριακή Ομοσπονδία Ποδο-

σφαίρου έδωσε το «πράσινο φως» για τη διεξαγωγή των

αγώνων μόνο της πρώτης κατηγορίας, αλλά και της Εθνικής

ομάδας. Επίσης, αναβάλλονται έως τις 31 Μάρτη όλες οι

ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις για τα πρωταθλήματα πρώτης

και δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας, μετά από ανακοί-

νωση του υπουργικού συμβουλίου της χώρας

Παύση δραστηριότητας στο τένις
Σε ό,τι αφορά το τένις, κανένα τουρνουά δεν θα διεξαχθεί

μέχρι τις 20 Απρίλη, σύμφωνα με την Ενωση Επαγγελμα-

τιών Αντισφαιριστών (ATP), ενώ και η Ενωση Αντισφαίρισης

Γυναικών (WTA) αναμένεται να προχωρήσει στην ίδια κί-

νηση.

CHAMPIONS LEAGUE
Αναβάλλονται οι ρεβάνς των Σίτι και Γιουβέντους
Σε αναβολή των επαναληπτικών αγώνων της φάσης των

«16» του Champions League, Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μα-

δρίτης και Γιουβέντους - Λιόν, προχώρησε η UEFA. Αιτία το

γεγονός ότι Ρεάλ και Γιουβέντους ουσιαστικά έχουν τεθεί

σε καραντίνα μετά την ανακοίνωση ότι έχουν καταγραφεί

σ' αυτές κρούσματα του κορονοϊού. 

ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Σε... καραντίνα ο αθλητισμός στην Ευρώπη

Παρι σεν Ζερμέν – Ντόρτμουντ 2-0

Με γκολ των Νεϊμάρ και Μπερνάτ επικράτησε με 2-0 της

Ντόρτμουντ, ανέτρεψε το 2-1 του πρώτου αγώνα και προ-

κρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League.

Τι και αν έχασε στο πρώτο παιχνίδι από την Ντόρτμουντ με

2-1; Τι και αν αναγκάστηκε να παίξει στη ρεβάνς χωρίς

κόσμο, λόγω του κορωνοϊού;

Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε στον επαναληπτικό του Παρισιού

με 2-0 την γερμανική ομάδα, έφερε τα πάνω – κάτω στη

σειρά με τους Βεστφαλούς και πήρε την πρόκριση στους

«8» του Champions League.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές και χρυσοί σκόρερ για την ομάδα

του Τόμας Τούχελ ήταν οι Νεϊμάρ και Μπερνάτ, με τους

αστέρες της Παρί στο τέλος να πανηγυρίζουν την είσοδό

τους στις 8 καλύτερες ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής

διασυλλογικής διοργάνωσης.

Απορία και Ερώτημα
Takis Anyfantis Τα μέτρα είναι έκτακτα, πρωτόγνωρα και δεν

ξέρουμε που θα οδηγήσει αυτή η ιστορία τελικά. Μας επηρε-

άζει όλους άμεσα και έμμεσα. Έκανα μια διαπίστωση δευτε-

ρεύουσας σημασίας. Καλό θα ήταν σαν ομοσπονδία, να

ζητήσετε διευκρινήσεις από το κράτος για ποιον λόγο αποζη-

μιώνονται οι νόμιμοι εργαζόμενοι σε σχολεία και φροντιστή-

ρια για το κλείσιμο των επιχειρήσεων, αλλά αποκλείονται της

αποζημίωσης, οι νόμιμοι εργαζόμενοι σε αθλητικούς και πο-

λιτιστικούς φορείς που επίσης ανέστειλαν τη λειτουργία. Τα

σωματεία και όλες οι εμπλεκόμενες με τον αθλητισμό επιχει-

ρήσεις δεν υπέστησαν οικονομική καταστροφή;

“Εφυγε” ο μεγάλος Γιώργος

Παπαβασιλείου

ΕΦΥΓΕ ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ...Θά είναι

πάντα ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ....... Ο Γιώργος, είχε συνδέσει το όνομα

του με το τέλειο σε διεθνές επίπεδο πέρασμα του εμποδίου

της ΛΙΜΝΗΣ, έβγαζε τα Σπάικς στεγνά….. Ψύχραιμος – Δυ-

νατός – Έντιμος – Σοβαρός…απαραίτητα στοιχεία  του ΜΕ-

ΓΑΛΟΥ ΑΘΛΗΤΗ…. Πάντα Κοντά μας…….



Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 74, Τιμή διάθεσης 8€

skaravaios.gr
Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, 

Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004

Σε γιατρό ποιητ
ή 

Του ύπνου χάπ
ια μου ‘δωσες,

δεν ήταν κορυφ
αία.

Μα η ποίησή σου
 μ’ έριξε

στα δίχτυα του
 Μορφέα!

Δε θα ρωτήσω καφετζού
ούτε θα σπάσω ρόιδο,
μόνο θα δω στα μάτια σουαν με περνάς κορόιδο.

Σωτήρες μη γυρεύουμε,έχουμε δύο χέρια.Μυαλό κι αυτά μας φτάνουνεακόμη κι ως τ’ αστέρια.

Πολιτικό σαν χαιρετάς,
αν έχεις τα μυαλά σου,

μετά τη χειραψία του,
μέτρα τα δάχτυλά σου!


