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«Πίσω από τ’ αυθαίρετα αυταρχικά μέτρα και-
ροφυλακτεί ο φασισμός»

Πίσω από τον κορωναϊό εμφιλοχωρεί ο φόβος, το

χάος, η αναρχία, ο πανικός, η βία, η διαφθορά, η

κερδοσκοπία, η καχυποψία, ο

κανιβαλισμός, ο εκφασισμός

της κοινωνίας.

Ζούμε μια χολιγουντιανή ταινία

τρόμου, με όλους εμάς θεατές

και κομπάρσους, δευτεραγωνι-

στές και πρωταγωνιστές ακού-

σιους! Πρωταγωνιστές δεν

είναι οι Πρωθυπουργοί και οι Γιατροί. Αυτοί είναι

«δεύτεροι ρόλοι». Πρωταγωνιστές είναι όσοι νο-

σούν: οι διασωληνωμένοι, η στρατιά των νεκρών! 

Γιατί; Γιατί το Σύστημα Υγείας (Σ.Υ.) νοσεί. 

Γιατί;

Διότι αυτή ήταν η ιδεοληπτική και συμφεροντολο-

γική επιλογή της νεοφιλελεύθερης πλεονεξίας·

της ιδιωτικοποίησης.

Η υγεία δεν είναι απλά «δημόσιο αγαθό». 

Η υγεία είναι δημόσια ανάγκη! 

Το καταλαβαίνουμε τώρα με τον ιό που προέκυψε

απ’ το πουθενά(;). Και «τα χειρότερα είναι μπρο-

στά». Κι όταν λέω νοσεί το δημόσιο σύστημα

υγείας (Σ.Υ.), γιατί αυτή ήταν η βουλημική επιλογή

της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, δεν

εννοώ μόνο το Σ.Υ. της Ελλάδας. Μιλάμε για εξε-

λιγμένες οικονομικά χώρες· της Ιταλίας, της Γαλ-

λίας, της Ελβετίας, της Αγγλίας, της Αμερικής!...

Συνέχεια στη σελ. 2

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
σελίδα 10, 24

ΔΗΜΟΙ
Υπηρεσίες και κοινωνικές δομές

για ευπαθείς ομάδες
σελίδα 6, 7, 8

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Ειδικοί χώροι υποδοχής
ασθενών με αναπνευ-

στικά προβλήματα
σελίδα 15

Τιμητική διάκριση 

Kίνδυνος 
ΕΚΦΑΣΙΣΜΟΥ

«..Διαλογή ασθενών από επιτροπές
(μελετάται) 

από Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία...»

- -

Covid-19
στα δέντρα του 

Δήμου ΒΒΒ
σελίδες 12,13

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΥΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΣ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ COVID-19

H μανία των ιδιωτικοποιήσεων και στην ΥΓΕΙΑ

ΔΙΕΛΥΣΕ το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ! 

ΕΠΙΤΑΞΗ “χθες” των ιδιωτικών δομών, λόγω “πολέμου”

Τώρα;

«Φοβάμαι πως το Σύστημα Υγείας της χώρας θα καταρρεύσει σε 10 ημέρες...» σελίδα 7 

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ
To Eυρωπαϊκό 
Σύστημα Υγείας
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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

Το ομολογούν· «καθείστε σπίτια σας», φωνάξτε το

γιατρό σας· μην έρχεστε στα νοσοκομεία, παρά μο-

νάχα όταν κοντεύετε να πεθάνετε! (Καλά, δεν το

λένε έτσι). Το ομολογούν όμως. Γιατί δεν επαρ-

κούν τα κρεβάτια των ΜΕΘ (Μονάδων Εντατικής

Θεραπείας). Δεν επαρκεί το ιατρικό και νοσηλευ-

τικό προσωπικό!

Έτσι, «σκέφτονται» - δηλαδή αποφάσισαν και στην

ουσία εφαρμόζουν «διαλογή» των ασθενών. «Αν-
τιμετωπίζουν το ενδεχόμενο – στη Γαλλία, Ιταλία,
Ελβετία – δημιουργίας Επιτροπών Διαλογής των
ασθενών», στις Μ.Ε.Θ.!

«Διαλογής», όχι με κριτήρια ιατρικά, συμπτωματο-

λογικά ...αλλά κοινωνικών χαρακτηριστικών:

Όχι «ταξικά». Μην περιμένετε από εμένα να πω

κάτι τέτοιο. Δεν κάνω ιδεοπολιτική εκμετάλλευση

της κατάστασης. Δεν σπεκουλάρω. Εξ άλλου ο τα-

ξικός διαχωρισμός γίνεται αυτομάτως. Όποιος έχει

λεφτά πάει σε ιδιωτικές κλινικές και εργαστήρια

για το τεστ.

Ο διαχωρισμός των ασθενών από τις «Επιτροπές»

θα γίνεται προφανώς με άλλα κριτήρια... Πρωταρ-

χικά, ηλικίας, - υπάρχει ήδη σχετική κατεύθυνση

εδώ και πέντε χρόνια «Να μην ξοδευόμαστε και
πολύ για τους “προχωρημένης ηλικίας”, για την

οποία είχε καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή,

ο Δημ. Κρεμαστινός.

Άλλο «κριτήριο» θα μπορούσε να είναι της «κοινω-
νικής χρησιμότητας», επαγγελματικής, καλλιτεχνι-

κής, οικονομικής, πολιτικής, αθλητικής κ.λπ.

Κι ακόμη, σ’ αυτές τις επιτροπές παρεισφρέουν κι

άλλοι τρόποι διαλογής. Το «μέσον», το «φακελάκι»

και ενδεχομένως, και η συμπάθεια! Δηλαδή η δια-

φθορά.

Αυτή όμως η «διαλογή», αυτή καθ’ αυτή, καθώς και

τα περιοριστικά μέτρα (ενδεδειγμένα, ως επί το

πλείστον) και ο τρόπος εφαρμογής τους κυρίως,

παραπέμπουν σε νοοτροπίες και πρακτικές φασι-

σμού. Επιλογές των ανώτερων, όχι φυλών, αλλά

ανωτέρων οικονομικώς, ακμαιότητας, θαλερότη-

τας, κάλλους, χρησιμότητας και ανωτερότητας

επαγγέλματος!

Από επίσημα κυβερνητικά χείλη δεν άκουσα την

αναγκαιότατη πρακτική σε έκτακτες περιστάσεις,

της επίταξης ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων

και ένταξη υποδομών και υγειονομικού προσωπι-

κού στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το πρότεινε ο

Γεν. Γραμματέας του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, που το

ζήτησε στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τον πρωθυ-

πουργό, και ο πρώην Υπουργός Υγείας, βουλευτής

του ΠΑΣΟΚ, γιατρός, καθηγητής καρδιολογίας,

Δημ. Κρεμαστινός («Αυγή», 17/3/20). Πιθανόν και

άλλοι, που διέφυγαν της προσοχής μου ή δεν θεω-

ρήθηκε σκόπιμο ν’ ακουστούν από τη δημόσια και

ιδιωτική τηλεόραση, ενώ προβλήθηκε δεόντως η

ύβρις, η «άποψη» του υπουργού που πρόβαλε, σ’

αυτές τις περιστάσεις, ως παραδεκτό και «λογικό»

το νόμο «προσφοράς και ζήτησης», με 300% αυξή-

σεις! Ντροπή...

Να το πούμε ξεκάθαρα. Εμείς συμφωνούμε με τα

μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, τουλάχιστον

κατά το μεγαλύτερο μέρος, στην κατάσταση που

βρισκόμαστε. Συμφωνούμε με το «ΜΕΝΟΥΜΕ

ΣΠΙΤΙ»! και σε δυο-τρεις εβδομάδες θα δείξει. Δεν

συμφωνούμε με τις ακρότητες εφαρμογής· δεν

συμφωνούμε με τη γενική απαγόρευση κυκλοφο-

ρίας. Αλλά και ο λαός πρέπει να δείξει πνεύμα κοι-

νωνικής ευθύνης. Υπευθυνότητα. Δεν κάνουμε

«πικ-νικ» αυτοκτονίας και διασποράς θανάτου,

διότι, συν τοις άλλοις, δίνουμε δικαιώματα και άλ-

λοθι εκφασισμού. Αντί απαγόρευσης και πρόστιμα

- εύκολη κατασταλτική λύση - ενημέρωση πειστική

και διεύρυνση των τεστ με επίταξη των ιδιωτικών

εργαστηρίων.

Ουδέν κακόν αμιγές καλού

Έχω ζήσει τουλάχιστον δύο φορές στη ζωή μου

την έντονη κοινωνικοποίηση, τη συλλογικότητα, τη

διάθεση συνεργασίας, αλληλεγγύης και ομόνοιας.

Την πρώτη ήταν πανανθρώπινο, με τη λήξη του Β’

παγκοσμίου πολέμου. Τη δεύτερη ήταν ελληνικό·

με τη μεταπολίτευση. Κράτησαν λίγο· τις έκαναν

να φαίνονται σαν ψευδαισθήσεις. Άφησαν όμως

κάτι· σαν δίδαγμα, σαν ανάμνηση, σαν επιχείρημα.

Έτσι πάει η ανθρωπότητα μπροστά· χορεύοντας

ταγκό: Δυο βήματα μπρος, ένα πίσω. Κομπαρσίτα!

Ας δούμε το επιτυχημένο μοντέλο της Κίνας.

Αυτής της ιδιότυπης καπιταλ-κομμουνιστικής

Κίνας: Καραντίνα-πειθαρχία, αλληλεγγύη, στήσιμο

νοσοκομείου με 1000 κρεβάτια σε δέκα ημέρες...

και τώρα, δυο μήνες μετά έκλεισε και το δέκατο

έκτακτο νοσοκομείο! Δεν χρειάζεται πια!... Αυτή

είναι η αισιόδοξη προσδοκία. Το υπαρκτό παρά-

δειγμα. Αλλά χρειάζεται οργανωμένο κοινωνικό

κράτος και πειθαρχημένο λαό.

Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον. Είναι μυρμηγκοφω-

λιά – είναι μελίσσι. Στο μελίσσι και οι “κηφήνες” ερ-

γάζονται. Δει είναι οι «μάγκες». Με τα μεγάλα

υμενόπτερά τους προκαλούν τον αναγκαίο εξαερι-

σμό της κυψέλης. Όλοι μαζί δημιουργούμε. Όλοι

πρέπει ν’ απολαμβάνουμε, τουλάχιστον τ’ αναγκαία

αγαθά!

Και η υγεία, είναι αναγκαίο αγαθό. Είναι ανάγκη

κοινωνική.

Ανάγκη, τι αιχμηρή βελόνα!

Δεν είναι η οικονομία, stupid. Είναι ο άνθρωπος!

Doctor Next 2 Me από την Περιφέ-
ρεια Αττικής Σελ. 4

Φροντίδα ευπαθών ομάδων από το
Δήμο ΒΒΒ Σελ. 4

Τηλεφωνικός αριθμός βοήθειας από
την Περιφέρεια Αττικής Σελ. 5

Υπηρεσίες των Δήμων που παρέχον-
ται μόνο με τηλέφωνα Σελ. 6, 7,8

Ο θεός των “ιών” και των “επιδημιών”
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Είναι κρίσιμο να μένουμε σπίτι. Ενα
ωραίο παράδειγμα Σελ. 11

Επαναλαμβανόμενα γεγονότα στην ιστορία
του ανθρώπου από το Θουκυδίδη
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Ιστορική δημώδης προφορική ποίηση Ρω-
σίας Χρήστος Κοντοβουνήσιος Σελ. 16

Μέτρα για τα καταστήματα του
Δήμου ΒΒΒ, που έκλεισαν Σελ. 17

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

Διαβάστε ακόμη

Κίνδυνος 

ΕΚΦΑΣΙΣΜΟΥ

Αποτρόπαιη εικόνα της γείτονος χώρας, με το κομβόι
των νεκρών...
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Μια που κλειστήκαμε στο σπίτι, και έχουμε αρκετό

χρόνο να διαθέσουμε σε ενδιαφέροντα, άλλα, που εί-

χαμε ...ξεχάσει, ας κάνουμε έναν αλλιώτικο περίπατο

(διαδικτυακό), σε τεσσερα απο τα μεγαλυτερα μου-

σεια του κοσμου, όπως το αποδίδει πολύ ωραία το

https://www.elculture.gr/blog/article/diadiktiakos-peri-

patos-se-megalitera-mouseia-tou-kosmou/.

Βρετανικό Μουσείο – Λονδίνο

Με περισσότερες από 60 αίθουσες ανοιχτές σε μια διαδι-

κτυακή επίσκεψη, το Βρετανικό μουσείο με τις συλλογές

του αριθμούν εκατομμύρια πολύτιμα αντικείμενα και έργα

τέχνης από όλο τον κόσμο, αποτελώντας ένα φάρο πολιτι-

σμού.

Το Βρετανικό Μουσείο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στις

15 Ιανουαρίου 1759 στο Μέγαρο Μόνταγκιου (Montagu

House) και η επέκτασή του κατά τους επόμενους δυόμιση

αιώνες ήταν κυρίως αποτέλεσμα της επεκτεινόμενης βρε-

τανικής αποικιοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα τη δημι-

ουργία πολλών παραρτημάτων, με πρώτο το Μουσείο

Φυσικής Ιστορίας Λονδίνου στο Νότιο Κένσινγκτον το 1887.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Βρετανικό μουσείο μέχρι σή-

μερα βρίσκονται τα γλυπτά του Παρθενώνα που απέσπασε

από την Ακρόπολη ο λόρδος Έλγιν και η Ελλάδα δε θα στα-

ματήσει να διεκδικεί με κάθε νομικό τρόπο.

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης – Νέα Υόρκη

Το εμβληματικό Μουσείο της Νέας Υόρκης συμπληρώνει

φέτος 150 χρόνια ζωής. Από τα μεγαλύτερα και σημαντικό-

τερα μουσεία τέχνης στον κόσμο το Μητροπολιτικό Μου-

σείο Τέχνης (ΜΕΤ) συμπεριλαμβάνει στις συλλογές του

αριστουργήματα της  Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλα-

μικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης, καθώς και φωτο-

γραφιών, ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών και μουσικών

οργάνων.

Είναι από τα διασημότερα σύγχρονα μουσεία του πλανήτη

και οφείλει την ίδρυσή του σε ιδιωτική πρωτοβουλία το

1870, από μία ομάδα ανθρώπων που θέλησαν να δημιουρ-

γήσουν ένα ινστιτούτο τέχνης, αντίστοιχο με τα ευρωπαϊκά.

Οι συλλογές του περιλαμβάνουν περισσότερα από 2 εκα-

τομμύρια έργα τέχνης από όλους τους πολιτισμούς και όλες

τις χρονικές περιόδους της γης. Η ελεύθερη ψηφιακή συλ-

λογή του έχει περισσότερες από 375.000 εικόνες, ενώ η πα-

ροχή δεδομένων υπάρχει για περισσότερα από 420.000

μουσειακά αντικείμενα.

Μουσείο του Λούβρου – Παρίσι

Ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία στην Ευρώπη και ένα από

τα πιο δημοφιλή στον κόσμο, το Λούβρο, παρουσιάζει σε

διαδικτυακούς περιπάτους μοναδικές πτέρυγες των συλλο-

γών του, που περιέχουν αριστουργήματα από όλους σχεδόν

τους πολιτισμούς, ενώ στους τοίχους του οι επισκέπτες

μπορούν να θαυμάσουν περισσότερα από 35.000 έργα τέ-

χνης από τα 445.000 εκθέματα παγκόσμιας κληρονομιάς.

Το Λούβρο έφτασε στη σημερινή του μορφή περνώντας από

διάφορες φάσεις, αφού αρχικά κατασκευάστηκε ως φρού-

ριο του 12ου αιώνα, ενώ τον 14ο αιώνα μετατράπηκε σε πα-

λάτι. Η σημερινή του μορφή ανάγεται στον 15ο αιώνα, όταν

κατασκευάστηκε η πρώτη πτέρυγα κατά μήκος του Ση-

κουάνα, ενώ στην πορεία του χρόνου επεκτάθηκε ακόμη πε-

ρισσότερο, φτάνοντας στη σημερινή του έκταση.

Εκτός από τη διάσημη «Μόνα Λίζα», αξίζει να αναφερθεί

πως στο Λούβρο βρίσκεται η «Αφροδίτη της Μήλου», η

«Νίκη της Σαμοθράκης» και πολλά άλλα ελληνικά εκθέματα.

Μουσείο Πράδο – Μαδρίτη

Όλες τις εποχές του χρόνου, το Πράδο σφύζει από επισκέ-

πτες. Το διασημότερο μουσείο της Ισπανίας μπορεί να είναι

μικρότερο από το Λούβρο, αλλά δεν υστερεί καθόλου σε

εξαιρετικά εκθέματα και αριστουργήματα της ευρωπαϊκής

τέχνης και φυσικά την αφρόκρεμα του μπαρόκ. Ντιέγκο Βε-

λάσκεθ,  Φρανσίσκο ντε Γκόγια, έργα του Τισιανό, του Τιν-

τορέτο, του Ρούμπενς, του Ραφαήλ, του Ντύρερ, του Ελ

Γκρέκο, του Ιερώνυμου Μπος.

Η διαδρομή του επισκέπτη μέσα στους δαιδαλώδεις διαδρό-

μους του είναι μια ευκαιρία αναστοχασμού τόσο για το πα-

ρελθόν της Ισπανίας, αλλά και για τον ρόλο που έχει παίξει

το μουσείο στη συλλογική ταυτότητα της χώρας. Δικαίως

οι Ισπανοί θεωρούν το Πράδο εθνικό θησαυρό. Ανάμεσα στα

μεγάλα έργα της συλλογής ευρωπαϊκής τέχνης, χωρίς αμ-

φιβολία ξεχωρίζει το έργο-σταρ του μουσείου, το περίφημο

“Las Meninas” του Βελάσκεθ για χάρη του οποίου έφτασαν

στην ισπανική πρωτεύουσα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ζω-

γράφοι και δεν παρέλειψαν να μιλήσουν για την επιρροή

του στο έργο τους.

Tώρα, αφού πήρατε μια μικρή γεύση, δεν έχετε παρά να

μπείτε στο διαδίκτυο, και να περιηγηθείτε στα εκθέματα:  

https://www.elculture.gr/blog/article/diadiktiakos-peri-

patos-se-megalitera-mouseia-tou-kosmou/.

Μια ...βόλτα στα μεγάλα μουσεία του κόσμου!

Μια από τις αίθουσές του, εσωτερικά.
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Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας «Υπατία»

Αναβάλλονται οι Aρχαιρεσίες
Το Δ.Σ. και τα μέλη του σωματείου με την επωνυμία Πολι-

τιστικός Σύλλογος Βούλας «Υπατία»  ενημερώνει τα μέλη

του ότι  Αναστέλλει τις αρχαιρεσιες και τις δραστηριότη-

τες του λόγω κορωνοιού, μέχρι νεοτέρας απόφασης του

κράτους.

Καλούμε όλα τα μέλη που ενδιαφέρονται να δηλώσουν

υποψηφιότητα να το κάνουν ηλεκτρονικά στο meil :

matala_maria@yahoo.com ή τηλεφωνικά 

στο : 6998958059  Ιφιγένεια Αμοργιανού 

Νέα δομή κοινωνικής πολιτικής και

αλληλεγγύης δημιουργήθηκε στο

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

για την εξυπηρέτηση των κατοίκων

της πόλης που δεν είσαι σε θέση να

μετακινηθούν από τις κατοικίες τους

και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν. 

Η δομή δημιουργήθηκε μετά από

σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου

Εσωτερικών η οποία εστάλη στους

δήμους της χώρας και προβλέπει τη

δημιουργία της υπηρεσίας. Ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αντα-

ποκρινόμενος άμεσα στην οδηγία

του Υπουργεία,  ανακοινώνει τη λει-

τουργία της υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, από την Τε-

τάρτη18/3/20  η υπηρεσία ξεκίνησε

την καταγραφή των συμπολιτών, που

δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν

τις βασικές του ανάγκες, και δεν

υπάρχουν στο περιβάλλον του οι-

κείοι που είναι σε θέση να τους εξυ-

πηρετήσουν προκειμένου να μπορεί

να:

― Τους εξυπηρετεί για θέματα φαρ-

μακευτικής περίθαλψης και παρο-

χής ειδών πρώτης ανάγκης στους

κατοίκους. 

― Να συνδράμει στην πρόσβαση και

εξυπηρέτηση τους από τις υγειονο-

μικές υπηρεσίες που επιχειρούν

εντός των ορίων του δήμου, ανά-

λογα με τις οδηγίες τους.

― Να διεκπεραιώνει αιτήματα τους

για την παραλαβή αιτήσεων και την

παράδοση πιστοποιητικών για τα

πάσης φύσεως πιστοποιητικά που

εκδίδονται μέσω ΚΕΠ

― Να διεκπεραιώνει κάθε άλλη ερ-

γασία συναφής με ληφθέντα μέτρα

για την αποτροπή διάδοσης του ιού

COVID-19.

― Ειδικά για τους άπορους και οικο-

νομικά αδύναμους κατοίκους της

πόλης, η δομή θα είναι σε θέση να

προσφέρει δωρεάν φαρμακευτική

περίθαλψη και βασικά είδη πρώτης

ανάγκης. 

Όσοι ανήκουν σε κάποια από τις πα-

ραπάνω κατηγορίες  καλούνται να

εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα

που έχει ήδη δημιουργηθεί από το

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

με τους ακόλουθους τρόπους:

Με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

www.vvv.gov.gr/menoumespiti

Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213

2020120 (10 γραμμές, καθημερινά

από τις 08:00 έως τις 22:00) δηλώ-

νοντας τα ακόλουθα:

― Ονοματεπώνυμο:

― Διεύθυνση κατοικίας:

― Τηλέφωνα επικοινωνίας:

― Ηλικία:

― Το λόγο που δεν μπορούν μετακι-

νηθούν από τις κατοικίες τους (ηλι-

κιωμένοι, άτομα με επιβαρυμένο

ιατρικό ιστορικό, ανοσοκαταστολή

και χρόνιες νόσους όπως καρδιακή

νόσο, αναιμία, σακχαρώδη διαβήτη,

χρόνια νεφροπάθεια – αιμοκαθαιρό-

μενοι, νευρομυϊκά ή νευρολογικά

νοσήματα καθώς και χρόνια ανα-

πνευστικά προβλήματα όπως ΧΑΠ

και βρογχικό άσθμα, εγκυμονούσες

και θηλάζουσες).

Παράλληλα, στην πλατφόρμα μπο-

ρούν να εγγραφούν σε διαφορετική

κατηγορία όσοι πληρούν τις παρα-

πάνω προϋποθέσεις, ενώ παράλ-

ληλα είναι άποροι ή οικονομικά

αδύνατοι προκειμένου να μπορεί ο

Δήμος να προσφέρει δωρεάν φαρ-

μακευτική περίθαλψη και είδη πρώ-

της ανάγκης.

Για τη λειτουργία της υπηρεσίας έχει

διαμορφωθεί ειδικός χώρος στο Δη-

μαρχείο το οποίο θα φιλοξενήσει το

τηλεφωνικό κέντρο της δομής, έχει

δημιουργηθεί η ηλεκτρονική διεύ-

θυνση www.vvv.gov.gr/menoume-

spiti, για την εγγραφή των

ενδιαφερομένων,  η διεύθυνση ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου menoume-

spiti@vvv.gov.gr, για την αποστολή

αιτημάτων ερωτήσεων και δημιουρ-

γήθηκε ο τηλεφωνικός αριθμός 213

2020120 για την εξυπηρέτηση των

ενδιαφερομένων.

Από την Πέμπτη 19 Μαρτίου, ο

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ξεκινάει να εξυπηρετεί όσους έχουν

εγγραφεί στην πλατφόρμα και να

τους παρέχει τα βασικά είδη πρώτης

ανάγκης στο σπίτι τους, συμβάλλον-

τας με τον τρόπο αυτό αποτελεσμα-

τικά στις μετακινήσεις των

συμπολιτών μας που ανήκουν σε

ομάδες υψηλού κινδύνου.

Παρακαλούνται όλοι, με υψηλό αί-

σθημα ατομικής ευθύνης, να μην εγ-

γράφονται στην υπηρεσία άτομα που

δεν ανήκουν στις κατηγορίες που

αναφέρονται ή άτομα που μπορούν

να εξυπηρετούνται από τις οικογέ-

νειες τους ή από άτομα του περιβάλ-

λοντος τους.

Νέα δομή φροντίδας για τις ευπαθείς ομάδες

στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
«Μένουμε Σπίτι»

www.vvv.gov.gr/menoumespiti - 213 2020120

Υποστήριξη των

ασθενών με Covid-19

μέσω του  συστήματος

τηλεϊατρικής Doctor

Next 2 Me

Kάλεσμα στους γιατρούς της Αθήνας να συμμετέ-

χουν στην αλυσίδα στήριξης των ασθενών με Covid-

19, μέσω του συστήματος τηλεϊατρικής απευθύνουν

ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής. Mε e-mail που απέ-

στειλαν, καλούν τους γιατρούς της Αθήνας να εγ-

γραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Doctor Next

2 Me, η οποία φέρνει σε πραγματική επικοινωνία με

Video κλήση τον ασθενή, με τον πιο κοντινό γεω-

γραφικά διαθέσιμο ιατρό. Πρόκειται για ένα applica-

tion που μπορεί εύκολα ο γιατρός να κατεβάσει στο

κινητό του. 

Με τον τρόπο αυτό, πολίτες που δεν πρέπει να πάνε

στο νοσοκομείο, είτε επειδή έχουν ήπια συμπτώ-

ματα της νόσου COVID-19, είτε επειδή ανήκουν σε

ευπαθείς ομάδες θα μπορούν απευθείας με Video

κλήση να συνομιλούν με διάφορες ειδικότητες για-

τρών (γενικής ιατρικής, παθολόγο, πνευμονολόγο,

ψυχίατρο, παιδίατρο, κ.α). 

Με τον τρόπο αυτό οι γιατροί θα έχουν οπτική εικόνα

του ασθενούς και θα δίνουν τις πρώτες συμβουλές

και συστάσεις για τυχόν συμπτώματα που μπορεί να

σχετίζονται με τον ιό.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ.

Πατούλης, ζήτησε και πέτυχε η εφαρμογή να απλο-

ποιηθεί για να είναι εύχρηστη και να δώσει ουσια-

στική λύση στην άμεση επικοινωνία ασθενούς ιατρού

με ασφάλεια, ενισχύοντας το «μένουμε στο σπίτι».

Από τη μεριά του, το Doctor Next 2Me, ανταποκρί-

θηκε άμεσα στο κάλεσμα και δημιούργησε την απλο-

ποιημένη μορφή της πλατφόρμας, την οποία έθεσε

δωρεάν στη διάθεση της Περιφέρειας Αττικής και

του ΙΣΑ, αποδεικνύοντας στην πράξη το κοινωνικό

πρόσωπο της εταιρείας. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Πα-

τούλης καλεί όλους τους ιατρούς να κάνουν εγ-

γραφή στην εφαρμογή, Doctor Next 2 Me και να

συμμετέχουν στην προσπάθεια που γίνεται ώστε να

θωρακιστεί υγειονομικά η χώρα για να σωθούν ζωές. 

Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ...

Με ανακοίνωση - καταγγελία, απαντάει το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, στα μέτρα

που παίρνουν ορισμένοι Δήμοι, την ώρα που ο κορονοϊός απλώνεται, βρίσκον-

τας ευκαιρία να αυθαιρετούν επικίνδυνα σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Η κυβέρνηση μαζί με τους δημάρχους βρίσκουν χώρο για να τσακίσουν εργα-
τικά δικαιώματα και να προχωρήσουν στην ιδιωτικοποιήσει υπηρεσιών όπως η
καθαριότητα. Η νέα Π.Ν.Π. που εκδόθηκε (ΦΕΚ Α’ – Αρ. Φυλ. 64) απελευθερώνει
από τα όποια εμπόδια την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας
σε εργολάβους με πρόφαση την δημόσια υγεία.       
...Δεν άργησαν να φτάσουν οι καταγγελίες για Δημάρχους που με πρόφαση τις
ΠΝΠ, αλλά και το συνολικό αντεργατικό πλαίσιο, προχωρούν σε απολύσεις, κό-
ψιμο επιδόματος και...».
Καταλήγοντας ζητούν «Επιπλέον Μέτρα Ατομικής Προστασίας για Εργαζόμε-

νους που απασχολούνται σε εξωτερικές εργασίες. Να χορηγείται υποχρεωτικά

και καθημερινά σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εξωτερι-

κές εργασίες (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, πράσινο, επισκευές κ.λπ.). Ολό-

σωμη Φόρμα μιας χρήσης, γάντια μιας χρήσης, μάσκα μιας χρήσης, υγρό

σαπούνι και αντισηπτικό. 
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Η Περιφέρεια Αττικής και ο Iατρικός Σύλλογος

Αθηνών (ΙΣΑ) δημιούργησαν Συντονιστικό Όργανο

και Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας και Πληροφόρη-

σης - 2142142000 - των κατοίκων της Αττικής, για

την επιδημία του κορωνοϊού, το οποίο τις πρώτες

κιόλας ημέρες δέχθηκε χιλιάδες κλήσεις από την

Αττική.

Στο Συντονιστικό Κέντρο με  Τηλεφωνικό Κέντρο

Βοήθειας και Πληροφόρησης για τον Κορωνοϊό,

συμμετέχουν εθελοντές  ιατροί, ψυχολόγοι και κοι-

νωνικοί λειτουργοί που ενημερώνουν τους πολίτες

και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πα-

ράλληλα παρέχουν ιατρικές πληροφορίες και ψυ-

χολογική υποστήριξη.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο

2142142000. 

Παράλληλα έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο υποστή-

ριξης των ευπαθών ομάδων (χρόνιοι πάσχοντες,

ηλικιωμένοι), με τη συμμετοχή των Κοινωνικών

υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Στην προσπά-

θεια συνδράμουν η «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιε-

πισκοπής Αθηνών  που διαθέτει ψυχολόγους, το

Κοινωνικό Παντοπωλείο, ο Ελληνικός Ερυθρός

Σταυρός και τα ΚΕΠ Υγείας των Δήμων.

Επιπρόσθετα δίνεται έμφαση στην ενημέρωση,

τόσο των επαγγελματιών υγείας, όσο και των πο-

λιτών. Για το λόγο αυτό το WEB TV του ΙΣΑ, με τη

συμμετοχή εκπροσώπων της ιατρικής κοινότητας

θα παρέχει καθημερινά πληροφορίες, για το κοινό

και τους επαγγελματίες υγείας.

Ο ΙΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής καλούν τους για-

τρούς της Αθήνας, που έχουν επιδείξει υψηλό αί-

σθημα κοινωνικής ευθύνης όλα αυτά τα χρόνια, να

συμβάλλουν στην προσπάθεια θωράκισης της

χώρας μας απέναντι στην επιδημία στηρίζοντας

εθελοντικά την εθνική προσπάθεια.

Για αιτήσεις μπορούν να  συμπληρώνουν φόρμα

μπαίνοντας στον σύνδεσμο:  

https://www.isathens.gr/forma-til-kentro-pliroforiwn-

voitheias-coronavirus.html)

Με αφορμή τη δημιουργία του Συντονιστικού Ορ-

γάνου και του Τηλεφωνικού Κέντρου Βοήθειας και

Πληροφόρησης ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρό-

εδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:

«Η χώρα μας, όπως και οι υπόλοιπες χώρες του κό-
σμου, καλείται να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή
υγειονομική κρίση. Το Σύστημα Υγείας το επόμενο
χρονικό διάστημα, θα δώσει μια μεγάλη μάχη. Όσοι
μπορούμε να συμβάλλουμε στην εθνική  προσπά-
θεια να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, να προστα-
τευτούν οι ευπαθείς ομάδες και να θωρακιστεί η
χώρα μας απέναντι στην επιδημία, οφείλουμε να
το κάνουμε με αποφασιστικότητα. Ενώνουμε τις

δυνάμεις της επιστημονικής κοινότητας και της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και δημιουργούμε δίκτυ προ-
στασίας για τις ευπαθείς ομάδες που κινδυνεύουν
περισσότερο από τον ιό. Θα είμαστε δίπλα στους
πολίτες της Αττικής. Συστρατευόμαστε για  να υπη-
ρετήσουμε τον εθνικό σκοπό και να σώσουμε αν-
θρώπινες ζωές».   

Το πρόγραμμα “τρέχει” από την αρχή της εβδομά-

δας και μόνο την πρώτη ημέρα δέχθηκε 4.951 κλή-

σεις.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κλήσεων (63%) έγινε

για  οδηγίες σχετικά με τον κορωνοϊό. Σε ποσοστό

8% οι κλήσεις αφορούσαν ψυχολογική βοήθεια

ενώ  το 7% των πολιτών που κάλεσαν στο Κέντρο

αναζητούσαν πληροφορίες σχετικά με ζητήματα

κοινωνικής παρέμβασης.

Σημειώνεται ότι το 63% των κλήσεων έγιναν από

γυναίκες, έναντι του 38% των κλήσεων που έγιναν

από  άντρες.

Τέλος, οι επικοινωνίες έγιναν στο μεγαλύτερο πο-

σοστό από τον Νομό Αττικής 86% και αμέσως μετά

ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με ποσοστό  3%.

τηλεφωνικός 

αριθμός βοήθειας

2142142000

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας και Πληροφόρησης

οργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής

Στο τετραψήφιο τηλεφωνικό κέντρο 1110, οι

πολίτες δωρεάν θα μπορούν να καταγγέλ-

λουν σ’ αυτό  φαινόμενα αισχροκέρδειας, να

ζητούν βοήθεια και ενημέρωση για τον κο-

ρωνοϊό και να αναφέρουν περιπτώσεις μο-

ναχικών πολιτών που θέλουν υποστήριξη.

Το κέντρο 1110 θα λειτουργεί ως «ομπρέλα

προστασίας» και ενημέρωσης των πολιτών

όλο το 24ωρο.  

«Όσοι αισχροκερδούν σήμερα δια-
πράττουν έγκλημα», δηλώνει ο Γ. Πα-

τούλης: 
Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ ανακοινώνουν την

ενεργοποίηση του τετραψήφιου Τηλεφωνικού Κέν-

τρου 1110, στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν, χωρίς

καμία χρέωση, να καταγγέλλουν φαινόμενα αισχρο-

κέρδειας, να ζητούν βοήθεια και ενημέρωση για τον

κορωνοϊό και να αναφέρουν περιπτώσεις μοναχικών

πολιτών που θέλουν υποστήριξη.

H δημιουργία του κρίθηκε αναγκαία, όπως σημειώνει

η Περιφέρεια Αττικής, γιατί  δέχεται το τελευταίο διά-

στημα δεκάδες καταγγελίες από πολίτες, που αναφέ-

ρονται σε φαινόμενα αισχροκέρδειας από

επιτήδειους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται με ανήθικο

τρόπο την έλλειψη από την αγορά προϊόντων όπως

είναι τα αντισηπτικά και τα είδη προστασίας και ατο-

μικής υγιεινής.  Μάλιστα καταγγέλλουν ότι τα προ-

ϊόντα διατίθενται σε τιμές που ξεπερνούν ακόμη και

το 400% των τιμών που ίσχυαν, πριν εμφανιστεί ο ιός.

Σε αυτές τις καταγγελίες υπάρχουν και περιπτώσεις

που τα προϊόντα αυτά είναι αμφίβολης ποιότητας.

Παράλληλα διαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσης των

συστημάτων υποστήριξης και αλληλεγγύης σε ευπα-

θείς και μοναχικές ομάδες συμπολιτών μας. 

Να σημειωθεί ότι με βάση το σχεδιασμό του νέου τε-

τραψήφιου αριθμού 1110  οι πολίτες θα μπορούν να

το αξιοποιούν  και ως Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας

και Πληροφόρησης για τον κορωνοϊό, όπως έπρατταν

μέχρι σήμερα μέσω του  2142142000. 

Με αφορμή τη σχετική πρωτοβουλία ο Περιφερειάρχης Γ.

Πατούλης επισημαίνει: 

«Oι υπηρεσίες και το προσωπικό της Περιφέρειας, στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων μας, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες
για την προστασία των πολιτών. Δημιουργούμε όλοι μαζί,
Περιφέρεια, ΙΣΑ και πολίτες μια συμμαχία ευθύνης, τόσο για
να σταματήσουμε την αισχροκέρδεια, όσο και για να υπο-
στηρίξουμε μοναχικές ομάδες συμπολιτών μας. Στις δύσκο-
λες ώρες που βιώνουμε σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
οφείλουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. 

Όσοι αισχροκερδούν σήμερα διαπράττουν έγκλημα. Μέσα
από τις καταγγελίες στο τηλεφωνικό κέντρο 1110, θα εν-
ταθούν στοχευμένα οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ παράλληλα
θα γίνει χαρτογράφηση και των αναγκών των ευπαθών ομά-
δων που έχουν άμεση ανάγκη φροντίδας και υποστήριξης».

Kαι τετραψήφιο τηλεφωνικό

Κέντρο 1110
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Oι υπηρεσίες των Δήμων θα εξυπηρετούν

ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνήματος και ραντεβού
στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του Κορωνοϊού

Στο Δήμο Κρωπίας
Ο  Δήμο Κρωπίας,  μετά τις έκτακτες συσκέψεις των υπη-

ρεσιακών παραγόντων και σύγκλιση και συνεδρίαση της

Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι από 16.3.20 και

μέχρι νεότερης ανακοίνωσης:

1. α) Η εξυπηρέτηση των δημοτών από τις υπηρεσίες του

Δήμου, θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου

οι δημότες να λαμβάνουν οδηγίες για τα θέματα που ενδια-

φέρονται.

β) Η υποβολή αιτήσεων και η παραλαβή εγγράφων ή πιστο-

ποιητικών θα γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

στις διευθύνσεις που αναγράφονται παρακάτω.

γ) Αν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία δημότη σε υπηρε-

σία του Δήμου, θα γίνεται με τηλεφωνικό ραντεβού.

2. Το ταμείο του Δήμου θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεο-

τέρας. Επί πλέον σε πρώτη φάση, καθιερώνεται η πληρωμή

επειγουσών υποχρεώσεων σε ομάδες επαγγελματιών και

επιχειρήσεων, με τηλεφωνική εντολή ή ηλεκτρονική εντολή

μέσω των τραπεζικών ή διατραπεζικών συστημάτων ΔΙΑΣ

χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία. 

Για λεπτομέρειες οικονομικής συναλλαγής με τον Δήμο

απευθυνθείτε στα τηλέφωνα :

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών: 2132000753

Email Οικονομικής Υπηρεσίας: koropi@otenet.gr

Τμήμα εσόδων : 213 2000 747 - 213 2000 743

Τμήμα ταμείου : 213 2000 750 - 213 2000 752

Και τηλεφωνικό κέντρο : 213 2000 700
Για έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ 213 2000 747 - 213 2000 743.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του

Δήμου μέσω της ηλεκτρονικής του ιστοσελίδας όπου θα

ανακοινώνονται νέοι τρόποι ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης

των δημοτών .

Παρατείνεται η διαδικασία δήλωσης διόρθωσης τετραγωνι-

κών μέτρων ακινήτων και παρακαλούνται στο διάστημα

αυτό όσοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr . Υπεν-

θυμίζουμε δε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι

30/6/2020.

Οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου θα λειτουργούν κα-

νονικά. 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 μει-

ωμένο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνεται η όσο το δυνατόν

περιορισμένη εναπόθεση απορριμμάτων, κλαδεμάτων και

ογκωδών. 

Για έκτακτες περιπτώσεις το ΚΕΠ του Δήμου Κρωπίας,

θα λειτουργεί μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

στο τηλέφωνο  

Για την προστασία των εργαζομένων και των δημοτών στον

χώρο του ΚΕΠ οι πολίτες θα εισέρχονται για να εξυπηρε-

τηθούν ανά ένας.

Τα Δημοτικά – Κοινωνικά Ιατρεία λειτουργούν κανονικά.

Τηλέφωνο για ραντεβού: 2106623240.

Ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του δε θα σταματήσουν να λει-

τουργούν και θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή εξυπη-

ρέτησης των δημοτών.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2132000700  –  FAX: 2106624963

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ :2106625682-εσ.148

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 2132000751, 2132000781, 2132000780

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 2132000726

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ – ΜΗΤΡΩΑ- ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ: 2132000736,

2132000738 – email: dimotologiokropias@gmail.com

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ: 2132000731

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 2132000701, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 –

email: tykoropi@gmail.com

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

2132000782 – email: protobathmia@e-koropi.gr

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΤΟ: 210 6026303

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΗ: 210 6026402 (ΕΣΩΤ. 166), 8001134600

– email: grafeiodimoti@e-koropi.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 2106026441 – email:

koin.ypir.dkropias@gmail.com

ΥΔΡΕΥΣΗ: 210 6026272 (ΕΣΩΤ. 132-133) 

email:ydrkoropi@gmail.com

ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 2291090838

ΚΕΠ : 213 2000 800

ΣΦΗΤΤΟΣ: 213 2000 744 & 711 

–  email:sfittos.diav@gmail.com

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:  2132000730 

email:  kedkoropi@gmail
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Στο Δήμο Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, )15888

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετά από σύ-

σκεψη (15 Μαρτίου 2020)  ενημερώνει ότι για την εξυ-

πηρέτησή των πολιτών οι υπηρεσίες του θα λειτουργούν

ως ακολούθως:

Α. Για θέματα και υποθέσεις που δεν έχουν έκτακτο ή επεί-

γοντα χαρακτήρα, παρακαλούμε να αποφεύγεται να προ-

σέρχεστε στις υπηρεσίες· δεν ωφελεί κανέναν.

Β. Όσα ζητήματα δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν

ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή με άλλο εξ αποστάσεως

τρόπο, οι υπηρεσίες θα εξυπηρετούν ΜΟΝΟ κατόπιν τη-

λεφωνήματος και ραντεβού.

Μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας ή

με fax στο 2132020089. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβο-

λής ηλεκτρονικής αίτησης ή fax, θα πρέπει να επικοινω-

νήσετε στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου στον 15888

με αστική χρέωση.

Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο: Οι αιτήσεις του Ληξιαρχείου

και του Δημοτολογίου που είναι αναρτημένες στο: 

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

tes μπορούν 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 στους αιτούν-

τες με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Στην τέλεση των πολιτικών γάμων θα επιτρέπεται η πα-

ρουσία έως 10 ατόμων συνολικά.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλ. 2132020080

Ηλεκτρονικές αιτήσεις στο:    prosopiko@vvv.gov.gr

Διεύθυνση Οικονομικών,

Δηλώσεις τετραγωνικών https://tetragonika.govapp.gr/

Εχει δοθεί παράταση έως 30 Ιουνίου.

Από την υπηρεσία των τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ

θα εξυπηρετούνται μόνο με τηλεφωνικό ραντεβού.

Το ταμείο δεν θα δέχεται κοινό, θα δέχεται πληρωμές μόνο

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

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Αιτήματα χορήγησης αντιγράφων Οικοδομικών Αδειών,

διαφόρων δημοσίων εγγράφων, κ.λπ. Καταγγελίες αυ-

θαιρέτων και επικινδύνων. Αιτήματα δηλώσεων ιδιοκτη-

σίας. Αιτήματα βεβαιώσεων χρήσεως γης, βεβαιώσεων όρων

δόμησης, βεβαιώσεων στο: poleodomia@vvv.gov.gr

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Μελετών & Έργων. Αίτηση για εγκατάσταση φω-

τιστικού, Αίτηση για κατασκευή εξωτερικών διακλαδώ-

σεων αποχετευτικού κ.λπ.

http://www.vvv.gov.gr/index.php/e-services#slider-7)

Για τεχνικό θέμα αρμοδιότητας του Τμήματος Μελετών

& Έργων κλπ. Κυκλοφορίας Συγκοινωνιών 

http://www.vvv.gov.gr/index.php/e-services#slider-7)

Αίτηση μετονομασίας οδών στο

http://www.vvv.gov.gr/index.php/e-services#slider-7)

Αίτηση χιλιομετρικής απόστασης (για αποζημίωση ορι-

σμένων κατηγορίων δικαιούχων κλπ)

Aίτηση   αρμοδιότητας του Τμήματος Κυκλοφορίας Συγ-

κοινωνιών,  protokollovaris@gmail.com

Υπηρεσία Κοιμητηρίων: Αιτήσεις για την αγορά οστεο-

θυρίδων και οικογενεικών τάφων: koimitiria@vvv.gov.gr

Υπηρεσία Πρασίνου: prasino@vvv.gov.gr

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Τα Κ.Ε.Π. θα δέχονται μόνον κατόπιν ραντεβού καθη-

μερινά 7:30 με 15:00 εκτός Σαββάτου.

ΚΕΠ Βούλας – 2132019815

ΚΕΠ Βάρης – 2108979140

ΚΕΠ Βουλιαγμένης – 2132020719

Η υπηρεσία καθαριότητας συνεχίζει τη λειτουργία της

χωρίς κανέναν περιορισμό. Ενδεχομένως να τροποποι-

ηθούν τα ωράριο αποκομιδής των απορριμμάτων.

Εάν παρίσταται ανάγκη και οι πολίτες πρέπει να προσέρ-

χονται στις υπηρεσίες, θα πρέπει να αναμένουν στην

κεντρική είσοδο και θα εξυπηρετούνται από υπάλληλο

της υπηρεσίας, τηρώντας ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ τους ατομι-

κούς κανόνες υγιεινής.  Στο Δημαρχείο και στις υπόλοι-

πες υπηρεσίες, έχουν ήδη τοποθετηθεί υγρά

απολυμαντικά χεριών και γίνεται συνεχής καθαρισμός

των χώρων προσέλευσης πολιτών.

Tηλεφωνικό κέντρο στον αριθμό 15888.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ζητά τη συνερ-

γασία όλων των πολιτών.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Aναστολή της δημοτικής 

συγκοινωνίας  
Ο Δήμος Κρωπίας, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΕΟΔΥ

και των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) της

Ελληνικής Κυβέρνησης  από τις 17 Μαρτίου 2020, ανέ-

στειλε τη λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου (ασκείται

δωρεάν από το 2013) με το δημοτικό λεωφορείο των 16

θέσεων αποκλειστικά καθήμενων και μέχρι νεοτέρας ανα-

κοίνωσης. Η τοποθέτηση των καθισμάτων του - οι στενοί

χώροι του - δεν επιτρέπουν την ορθή τήρηση των μέτρων

περιορισμού της μετάδοσης του Κορωνοϊού SARS_ Cov2.

Σε κάθε περίπτωση παραμένουν σε μέγιστη ετοιμότητα και

επιφυλακή κρίσιμες δομές πολιτικής προστασίας και κοι-

νωνικής πολιτικής του Δήμου. 

Να βοηθήσουμε στην κοινή προσπάθεια

Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, οι επόμενες ημέ-

ρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της πανδη-

μίας. Οι εργαζόμενοι του Δήμου και ιδιαίτερα αυτοί που

εργάζονται στην καθαριότητα, σε πρωτόγνωρες συνθήκες,

δίνουν καθημερινά την μάχη για την διασφάλιση της δη-

μόσιας υγείας. Όλοι τους χρωστάμε ευγνωμοσύνη. Αλλά

πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς στην

προσπάθειά τους. Γι΄ αυτό τις επόμε-

νες τουλάχιστον 15 ημέρες παρακα-

λούμε όλους και όλες να τηρούν

απαρέγκλιτα τις οδηγίες :

1. Κατεβάζουμε τα απορρίμματα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το βράδυ μέσα σε

σακούλες καλά δεμένες. Τοποθε-

τούμε τις σακούλες μέσα στους κάδους, που παραμένουν

κλειστοί.

2. Δεν προχωρούμε σε κλάδεμα δέντρων, κλαδιών.

3. Δεν εναποθέτουμε μπάζα και ογκώδη αντικείμενα (τρα-

πέζια, πολυθρόνες, στρώματα κ.τ.λ.) έξω από τις αυλές, στα

πεζοδρόμια του Δήμου και στους δρόμους. 

Ο Δήμος Κρωπίας έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την

προστασία της Δημόσιας Υγείας και καλεί τους πολίτες να

συμβάλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή τους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

«Φοβάμαι πως το Σύστημα Υγείας
της χώρας θα καταρρεύσει σε 10
ημέρες...», δήλωσε προ τριημέρου

ο Υπουργός Υγείας της ΕΛΒΕ-

ΤΙΑΣ Αλέν Μπερσέτ και συνέχισε:

«Υπάρχουν 1000 με 1200 κλίνες
στις εντατικές μονά-
δες...». Σκεφθείτε, στην

Ελβετία των 8,5 εκατομ-

μυρίων κατοίκων, με 1200

Μονάδες Εντατικής Θε-

ραπείας (ΜΕΘ) το Σύ-

στημα Υγείας θα

καταρρεύσει! 

Στην ΕΛΛΑΔΑ των 11,5

εκατομμυρίων με 557 κλί-

νες, τί θα γίνει; Θ’ αντέ-

ξουμε; Με 500 κρούσματα

και 3000 ανεξιχνίαστα θ’

αντέξει το Ε.Σ.Υ. ή θα κα-

ταρρεύσουμε ως χώρα; Γι’ αυτό

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»! Ναι, αλλά

πόσο; Και πώς, χωρίς τη δυνατό-

τητα ΤΕΣΤ, αν δεν είσαι υποψήφιος

...ετοιμοθάνατος! 

Η κυβέρνηση σωστά και έγκαιρα

πήρε τα μέτρα που πήρε, αλλά δεν

άντεξε να προχωρήσει στην ΕΠΙ-

ΤΑΞΗ των ιδιωτικών δομών

υγείας και την ένταξη του υγει-

ονομικού προσωπικού τους στο

δημόσιο σύστημα, ακριβώς επειδή

έχουμε «πόλεμο»!, όπως είπε ο

Πρωθυπουργός.

Την παραπάνω πρόταση έχουν

κάνει αρκετοί και γιατροί, όπως ο

Δημ. Κρεμαστινός και άλλοι, αλλά

και επίσημα ο Γεν. Γραμματέας

του ΚΚΕ Δημ. Κουτσούμπας στην

πρόσφατη τηλεδιάσκεψη που είχε

με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο

Μητσοτάκη.

Δεν θέλουμε να δούμε τα φέρε-

τρα της Ιταλίας να μεταφέρονται

με στρατιωτικά ΡΕΟ κι

αλλού και σε εμάς! Ας ξε-

κολλήσουμε από τις ιδεο-

ληψίες μας. Δεν είναι

ώρα για κομματικές αντι-

παραθέσεις. Στηρίζουμε

τις κυβερνητικές αποφά-

σεις που κινούνται προς

τη σωστή κατεύθυνση.

Μετά θα την κρίνουμε. Κι

αυτή κι όσους πρέπει. Και

τον απλό πολίτη· κι εμάς.

Γέμισαν τα νεκροταφεία στην

πόλη Μπερκάντο της Ιταλίας και

τα φέρετρα με τους νεκρούς με-

ταφέρονται σε άλλα σημεία της

χώρας. Αποτρόπαιη εικόνα της

γείτονος.

To Eυρωπαϊκό Σύστημα Υγείας
καταρρέει!!! EΠΙΤΑΞΗ ΤΩΡΑ

«Πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ασθε-
νών»!

«Στην καθημερινή ζωή, και όχι μόνο τώρα,
μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε επιλο-
γές»!

«Δεν μπορούμε να διασωληνώσουμε κάθε
ασθενή. Δρούμε με βάση την επιστήμη και τη
συνείδηση», δραματική ομολογία Ιταλίδας

γιατρού. https://images.app.goo.gl/to1X4QcgJ96fkUf56
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Στο Δήμο Σαρωνικού

Eυθυγραμμισμένος στα νέα μέτρα που ανακοίνωσαν

τα  κυβέρνητικά όργανα, για λόγους πρόληψης και

προστασίας του πληθυσμού προκειμένου να μειωθεί

ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο Δήμος Σα-

ρωνικού ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 16/3/2020

και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης:

1. α) Η εξυπηρέτηση των δημοτών από τις υπηρεσίες

του Δήμου, θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία

προκειμένου οι δημότες να λαμβάνουν οδηγίες για τα

θέματα που ενδιαφέρονται.

β) Η υποβολή αιτήσεων και η παραλαβή εγγράφων ή

πιστοποιητικών θα γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου στη διεύθυνση info@saronikoscity.gr 

γ) Η είσοδος Δημοτών στο Δημοτικό κατάστημα Κα-

λυβίων και στα γραφεία των Κοινοτήτων δεν επιτρέ-

πεται.

2. Τα ταμεία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά

μέχρι νεοτέρας.  Παρακαλούνται οι δημότες να κά-

νουν χρήση των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής των

οφειλών τους. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών

τα οφειλόμενα ποσά δεν θα επιβαρύνονται με τόκους

ή προσαυξήσεις.

3.  Αναστέλλεται η διαδικασία δήλωσης διόρθωσης

τετραγωνικών μέτρων ακινήτων και παρακαλούνται

στο διάστημα αυτό όσοι έχουν τη δυνατότητα να κά-

νουν χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

https://tetragonika.govapp.gr . Υπενθυμίζουμε δε ότι η

καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι 30/6/2020.

4.  Οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου θα λει-

τουργούν κανονικά. Όμως παρακαλούνται οι δημότες

να λάβουν υπόψη τους, ότι λόγω των αδειών ειδικού

σκοπού που έχουν δικαίωμα να λάβουν οι εργαζόμε-

νοι 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.

5. Το ΚΕΠ της Κοινότητας Καλυβιών από την Δευτέρα

16/3/2020  θα παραμείνει ανοικτό από τις 08:00 έως

15.30. Η εξυπηρέτηση των Δημοτών θα γίνεται

μόνον τηλεφωνικά και με την χρήση ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου. Δέν επιτρέπεται η είσοδος πολιτών στο

γραφείο των ΚΕΠ πλην εξαιρετικά επειγουσων υπο-

θέσεων και με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως

έχει ορισθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο ώρα που θα

προσέλθει. Και σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται

η είσοδος περισσοτέρων του ενός πολίτη.

6. Υπενθυμίζουμε ότι παραμένουν κλειστές οι παρα-

κάτω δομές του Δήμου:  βρεφονηπιακοί παιδικοί

σταθμοί, αθλητικοί χώροι κλειστοί και ανοικτοί, παιδι-

κές χαρές,  βιβλιοθήκη, ΚΔΑΠ, αίθουσες πολλαπλών

χρήσεων, πολιτιστικά κέντρα, χορευτικά τμήματα, φι-

λαρμονική και θεατρικό. Δεν παρέχεται  άδεια χρήσης

δημοτικών χώρων ή σχολείων για οποιαδήποτε εκδή-

λωση. 

Ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του δεν θα σταματήσουν

να λειτουργούν και θα παραμείνουν στην πρώτη

γραμμή εξυπηρέτησης των δημοτών.

Προτρέπουμε όλους τους δημότες να τηρούν με ακρί-

βεια και υπευθυνότητα όσα ο Εθνικός Οργανισμός

Δημόσιας Υγείας συστήνει, ώστε να αποτραπεί η δια-

σπορά του κορωνοϊού στην κοινότητα.

Oι υπηρεσίες των Δήμων  ΜΟΝΟ με ραντεβού
στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του Κορωνοϊού

Στο Δήμο Μαρκοπούλου

Μεσογαίας

Στα πλαίσια εναρμόνισης με τις ενημερώσεις του

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για τα μέτρα προφύ-

λαξής μας από τον Κορωναϊό, ο Δήμος Μαρκοπούλου

Μεσογαίας αποφάσισε τα εξής μέτρα άμεσης εφαρ-

μογής. Παρακαλείσθε για την πιστή εφαρμογή τους.

Η πρόληψη είναι καθήκον όλων μας προκειμένου να

περιορίσουμε την εξάπλωση του Κορωναϊού.

Από Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και μέχρι νεότερης

ανακοίνωσής μας, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου μας

και των Νομικών Προσώπων θα λειτουργούν χωρίς

την προσέλευση κοινού.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του

Δήμου μας θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία

ή/και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από όπου δύναται να

υποβάλουν αιτήσεις και να παραλαμβάνουν έγγραφα

και πιστοποιητικά.

Για πιστοποιητικά και βεβαιώσεις δημοτολογίου (λη-

ξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά οικογενειακής κατά-

στασης κ.λ.π.) θα υποβάλετε τηλεφωνικά την αίτησή

σας στα τηλέφωνα του δημοτολογίου και θα ενημε-

ρώνεστε για το πότε θα είναι έτοιμο. Θα μπορείτε να

το παραλαμβάνετε είτε με FAX, είτε στην ηλεκτρονική

ή ταχυδρομική διεύθυνση που θα υποδείξετε.

Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις που απαι-

τούν αυτοπρόσωπη παρουσία, η εξυπηρέτηση θα γί-

νεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Για την εξόφληση λογαριασμών από πολίτες, συνι-

στάται να επιλέγετε την ηλεκτρονική εξόφληση μέσω

web banking. Μόνο σε περίπτωση αδυναμίας μπορείτε

να προσέλθετε στα ταμεία του Δήμου όπου θα εισέρ-

χεσθε ένας – ένας.

Η δήλωση των επιπλέον τετραγωνικών ακινήτων θα

υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά από τον πολίτη στην

ειδική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr

Κανένα από τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουν το

Κράτος και κατ’ επέκταση οι Δήμοι δεν μπορεί να απο-

δώσει αν οι πολίτες δεν προσέχουν οι ίδιοι τον εαυτό

τους και τους οικείους τους και αν δεν τηρούνται τα

μέτρα που συνιστώνται.

Ο Δήμος μας έχει ήδη πραγματοποιήσει και θα συνε-

χίσει να πραγματοποιεί τακτικές απολυμάνσεις σε

όλους τους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους (σχο-

λεία, γήπεδα, υπηρεσίες κ.λ.π.).

Επιπλέον θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για

ό,τι προκύπτει.

Παρακαλούμε όπως λαμβάνετε κάθε απαραίτητο

μέτρο, προκειμένου να αποφύγουμε όσο το δυνατόν

περισσότερο την εξάπλωση του Κορωναϊού στον

Δήμο μας.

Δ.ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2299020159

ΤΜΗΜΑ Τ.Α.Π. 2299020114

ΥΠ.ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2299020116

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2299020165

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2299020130

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2299020145

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2299020156

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 2299020138

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2299020208

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2299020151

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οι Δήμοι να παραμείνουν 
σε πλήρη λειτουργία

Με επείγουσα Εγκύκλιο, ο Υπουργός Εσωτερικών Π.

Θεοδωρικάκος, ενημερώνει τους Δήμους και τις Πε-

ριφέρειες, ποιες είναι οι Υπηρεσίες που πρέπει να συ-

νεχίσουν να λειτουργούν, απαραιτήτως, κατά τη

διάρκεια εφαρμογής των μέτρων κατά της διάδοσης

του κορωνοϊού.

Ιδιαίτερα οι Δήμοι, που είναι το πρώτο βήμα του πο-

λίτη, παρέχουν νευραλγικές υπηρεσίες  για την εξυπη-

ρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, γι’

αυτό τους καλεί να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα,

ώστε οι κάτωθι υπηρεσίες σας να παραμείνουν σε λει-

τουργία, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό. «Κρίνεται
απαραίτητο οι παρακάτω υπηρεσίες να παραμείνουν
σε πλήρη λειτουργία».

ΟΤΑ Α΄ βαθμού:
- Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης

και αποχέτευσης (όπου οι υπηρεσίες αυτές ασκούνται από

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί γι’

αυτό το σκοπό, βλ. ιδίως ΔΕΥΑ, τα ανάλογα θα ισχύσουν

και για τα εν λόγω ΝΠΙΔ),

- Υπηρεσίες Κοιμητηρίων

- Πολιτικής Προστασίας

- Κοινωνικές Υπηρεσίες (Δημοτικά Ιατρεία, Τμήματα Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης)

- Δημοτικής Αστυνομίας (όπου υφίσταται)

- Ληξιαρχεία

- Τεχνικές Υπηρεσίες

- Διοικητικές / Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμη-

θειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση Δαπανών)

- Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας
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Ένας ιός έφερε 
τα πάνω κάτω!... 

Γύρισε ο κόσμος ανάποδα; Το μέχρι χθες υπό κατηγορία

κομμουνιστικό σύστημα, των χωρών που το εφαρμό-

ζουν, “ασπάστηκαν” όλες οι καπιταλιστικές χώρες της

Ευρώπης, των ΗΠΑ, πλην της Αγγλίας, και αλλού.

Βρε πώς αλλάζουν οι καιροί!  

Γενικό κλείσιμο επιχειρήσεων, απαγόρευση κυκλοφο-

ρίας, αυστηρές ποινές και πρόστιμα στους παραβάτες.

Όλα αυτά που εφάρμοσε η Κίνα για να αντιμετωπίσει

τον covid 19. Όμως η Κίνα έχει άλλη οργάνωση. Εχει

σοσιαλιστικό σύστημα με δημόσια τα αγαθά (υγεία, παι-

δεία, μεταφορές, επικοινωνία, ενέργεια) και πολλά

άλλα, έτσι που δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει οικονο-

μικά.

Όλες οι άλλες χώρες που εφαρμόζουν αυτό το σύστημα

είναι “ξεβράκωτες” από δημόσια διακυβέρνηση, αφού

έχουν κάνει θεό το χρήμα και την οικονομία θεραπαινίδα

και τα δώσανε όλα στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Την ιδιω-

τική πρωτοβουλία, που μόλις ήρθε ο κορονοϊός φάνηκε

η γύμνια και η μωρία των ιθυνόντων. Ενα σύστημα που

βρήκε την Ιταλία αίoλη, την Ισπανία το ίδιο, την Ελλάδα

επίσης. Το μόνο που σώζει προς το παρόν την Ελλάδα

είναι η έγκαιρη επιβολή μέτρων, ώστε να μπορεί να

ελέγχεται ακόμη το σύστημα υγείας που πραγματικά

βρέθηκε απολύτως γυμνό. Χωρίς γιατρούς, χωρίς νοση-

λευτές, χωρίς κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θερα-

πείας. Γι’ αυτό άλλωστε τρέχουν τώρα και κάνουν

προσλήψεις· τις προσλήψεις στην υγεία, που απένταξαν

το καλοκαίρι που μας πέρασε! Να τα θυμίζουμε αυτά και

να τα επισημαίνουμε, μπας και μας γίνουν μαθήματα.

Η Αγγλία ξεκίνησε να εφαρμόζει το δεύτερο μοντέλο,

της “ανοσίας αγέλης”. Έδωσε τις κατευθύνσεις προς

τους πολίτες, αλλά άφησε κι αυτούς και την αγορά να

κινηθεί με τα αντανακλαστικά της· και τους πολίτες να

αναλάβει ο καθένας την ατομική του ευθύνη. Βέβαια

έχει δεχθεί πανευρωπαϊκή κατακραυγή και δεν ξέρω

πόσο θα αντέξει ο Μπόρις...

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Στη απλούστερη μορφή ζωής ανήκουν οι «ιοί», που ανακα-

λύφθηκαν από τον Mayer το 1883, και μελετήθηκαν τον 20ο

αιώνα με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, λόγω του απειροε-

λάχιστου μεγέθους των!!

Οι ιοί είναι ενδοκυτταρικά παράσιτα, και  αναπαράγονται

στο γενετικό υλικό  ενός κυττάρου-ξενιστή, ενσωματώνον-

τάς τον με το δικό τους γενετικό υλικό, οπότε τον μολύ-

νουν και τον αναγκάζουν να παράγει πολλές χιλιάδες

πανομοιότυπα αντίγραφά τους! 

Κύτταρο – ξενιστή λέμε το κύτταρο, στο εσωτερικό του

οποίου έχει εισχωρήσει ένας άλλος μικροοργανισμός, ο

οποίος τρέφεται από το κύτταρο και μπορεί να συνυπάρχει

με αυτό αρμονικά ή παρασιτικά!!

Οι ιοί είναι μολυσματικά σωματίδια, που αποτελούνται από

ένα περίβλημα πρωτεϊνικό, μέσα στο οποίο βρίσκεται το γε-

νετικό υλικό τους,  που αποτελείται από νουκλεϊκό οξύ,

που το αναφέρουμε για ευκολία  DNΑ-RNA και στους ιούς

δεν συνυπάρχουν και τα δύο μαζί, αλλά μόνο το ένα από

τα δύο!!

Τα σχήματα των ιών είναι πολλά και διαφορετικά και όταν

εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό προκαλούν σοβαρές

ασθένειες, όπως  πολιομυελίτιδα, διάφορες μορφές γρίπης,

ηπατίτιδα, AIDS, κάποιες μορφές καρκίνου κ.α.!!

Όταν ένας ανθρώπινος πληθυσμός νοσήσει την ίδια χρο-

νική περίοδο, σε βαθμό μεγαλύτερο του αναμενόμενου,

λέμε ότι έχουμε «επιδημία» ( =επί+δήμος) και αν ή επιδημία

ξαπλωθεί και εκτός των γεωγραφικών ορίων μιας χώρας,

τότε λέμε ότι έχουμε «πανδημία» (=παν+δήμος)!!

Στη ιστορία της ανθρωπότητας έχουν προκύψει πολλές

πανδημίες, όπως ευλογιάς, φυματίωσης, πανώλης και πρό-

σφατα η πανδημία του HIV, της γρίπης του 1918 και του

2009 και του νέου κορωνοϊού που εμφανίστηκε το 2019-

20!!

Στην αρχαία Ελλάδα  οι επιδημίες που προέρχονταν από

ιούς ονομάζονταν «λοιμοί» και ένας τέτοιος λοιμός είχε ξα-

πλωθεί στο στρατόπεδο των Αχαιών κατά τον Τρωϊκό πό-

λεμο, όσο διαρκούσε ο θυμός (= η μήνις) του Αχιλλέα!

Ο λοιμός των Αθηνών το 430 π.Χ., ήταν  τυφοειδής πυρετός

και είχαν πεθάνει τα 2\3 του πληθυσμού της Αθήνας, μέσα

σε 4 χρόνια, κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού Πο-

λέμου και από αυτό το λοιμό είχαν πεθάνει ο Περικλής και

οι δύο γιοί του!

Η  μαύρη πανώλη που είχε ξεσπάσει στην Ευρώπη το 14ο

αιώνα έφτασε τα  75.000.000.- νεκρούς και είχε μεταφερθεί

από την Ασία  μέσω της Μεσογείου!

Οι πανδημίες της χολέρας στη Ευρώπη τον 19ο αιώνα, αφά-

νισαν 12.000.000.- ανθρώπους, ενώ οι  πανδημίες της Ισπα-

νικής γρίπης  το 1918-1920 άφησαν 50.000.000 - νεκρούς,

μόλις τους πρώτους έξι μήνες!

Η γρίπη Α (Η 1 Ν 1) απετέλεσε πανδημία σε 214 χώρες  και

μέχρι το Αύγουστο του 2010, έφτασε τους 201.200 νε-

κρούς!!

Επί των ημερών μας  (Μάρτιος του 2020) θεωρείται πανδη-

μία η ασθένεια που προκάλεσε ο κορωνοϊός COVID 19, που

πλήττει τις περισσότερες χώρες του πλανήτη και βρίσκεται

σε εξέλιξη με ολέθριες συνέπειες, με απώλεια ανθρώπινων

ζωών, με χιλιάδες ασθενείς και με ένα πρωτοφανές αδια-

χώρητο στα νοσοκομεία, στα οποία χωρίς ξεκούραση δί-

νουν σκληρή μάχη οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλοι οι

προσφέροντες τις πολύτιμες υπηρεσίες τους με κίνδυνο

της ζωής τους, γιατί ο ιός είναι πολύ επιθετικός και άγνω-

στος και είναι δύσκολη η αντιμετώπισή του, ενώ οι κυβερ-

νήσεις των χωρών έχουν επιβάλλει αυστηρά μέτρα και κατ

οίκον περιορισμό στους πολίτες τους,  για τον περιορισμό

της  εξάπλωσης του ιού και την μείωση των κρουσμάτων,

ενώ στα εργαστήρια οι επιστήμονες συναγωνίζονται για

την γρήγορη παρασκευή φαρμάκων και  κατάλληλου εμβο-

λίου!

Χειρότερη όμως από τον ιό, ίσως αποδειχθεί η εκδήλωση

του πανικού ή της ανευθυνότητας και αδιαφορίας, ορισμέ-

νων ατόμων και άλλων, που αντί να εφαρμόζουν την αυ-

στηρή τήρηση των συμβουλών των ειδικών, στρέφονται σε

προφητείες, σε πρακτικά γιατροσόφια, σε χρήση αντιβιοτι-

κών κ.α. που είναι πολύ επικίνδυνα!! 

Υπομονή, αισιοδοξία, ελπίδα, ακμαίο ηθικό και εφευρετικό-

τητα για νέες ασχολίες στον πρωτόγνωρο κατ οίκον περιο-

ρισμό και με παράδειγμα την Κίνα που δείχνει τα πρώτα

δειλά νικηφόρα βήματα, μειώνοντας την εξάπλωση του ιού,

θα σχεδιάζουμε τους τρόπους με τους οποίους θα οργανώ-

σουμε την ζωή μας μετά το τέλος της πανδημίας, καθώς

πρέπει να αναγεννηθούμε από τις στάχτες μας, όπως ο Φοί-

νικας, το μυθικό πουλί!!

Μαζί με την αισιοδοξία μας και την εφαρμογή των εντολών

των ειδικών, να μην ξεχνάμε να σαπουνίζουμε τακτικά τα

χέρια μας και τους χώρους που ερχόμαστε σε επαφή, γιατί

ο ιός είναι ένα αυτοσυναρμολογημένο νανοσωματίδιο, στο

οποίο ο ασθενέστερος κρίκος του είναι ή λιπιδική (λιπαρή)

διπλή στιβάδα και το σαπούνι διαλύει την λιπαρή μεμβράνη

και ο ιός καταρρέει και γίνεται ανενεργός !!

Τα διάφορα απολυμαντικά, τα υγρά  μαντηλάκια, τα ζελ, οι

κρέμες με αλκοόλ, δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο το

σαπούνισμα και οι αντιβακτηριακοί παράγοντες στα προ-

ϊόντα αυτά δεν επηρεάζουν καθόλου τη δομή του εν λόγω

ιού,  όπως μας ενημερώνει ο  Pall Thordarson, professor of

chemistry at the University of New South Wales, Sydney,

Aystralia!

Οι πρόγονοι των Ελλήνων που έζησαν πολλά ακραία γεω-

λογικά φαινόμενα, όπως τρεις τεράστιους κατακλυσμούς,

σεισμούς και εκρήξεις πολλών και μεγάλων ηφαιστείων,

όπως της Θύρας,  κατάφεραν να επιβιώσουν, να ανασυν-

ταχθούν και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις πολύπτυχες

υπηρεσίες τους στον παγκόσμιο πολιτισμό, δεν είχαν μείνει

αλώβητοι από τις επιδημίες, τις οποίες αντιμετώπισαν με

σθένος και με ελληνική πυγμή!!

Με την κωδικοποίηση των ιστορικών και επιστημονικών

αληθειών, είχαν δημιουργήσει την μυθολογία τους, την μο-

ναδική σε έννοιες, δραστηριότητες, ανθρωπομορφικές θεϊ-

κές εκφράσεις, με πλήθος υπερβολών και παρομοιώσεων

σε μια αχαλίνωτη φαντασία!!

Έτσι είχαν παραχωρήσει στους ιούς το δικό τους Θεό, τον

ωραιότατο Χρυσοκόμη ΑΠΟΛΛΩΝΑ, γιο του Δία και της Τι-

τανίδας Λητούς, πού ανήκε στη δεύτερη γενιά των Ολύμ-

πιων Θεών και είχε γεννηθεί στο ιερό νησί της Δήλου, με

την δίδυμη αδελφή του Θεά Άρτεμη, αλλά εθεωρείτο ότι

είχε καταγωγή από τον τριπλό ήλιο Σείριο του αστερισμού

του Κυνός και γι αυτό όλοι οι ναοί που ήταν αφιερωμένοι

στο Μεγαλείο του, ήταν στραμμένοι προς τον Σείριο. Υπάρ-

χει ο Επικούριος Απόλλων, ναός μεταξύ Αρκαδίας και Μεσ-

σηνίας, στις Βάσσες της Φιγαλείας,  σε υψόμετρο 1130 μ.,

ο οποίος  στηρίζεται σε ειδικά κατασκευασμένο μεταλλικό

άξονα, που περιστρέφεται πάνω σε μεγάλα βότσαλα που

βρίσκονται στα θεμέλιά του, ώστε να μπορεί να γυρνάει

κατά 50,2 δευτερόλεπτα της μοίρας, όση είναι και η ετήσια

μετάπτωση των ισημεριών και να βλέπει πάντα τον Σείριο!!

Ο Απόλλωνας είχε 360 ιδιότητες και άλλα τόσα αντίστοιχα

επίθετα, τα οποία συμβόλιζαν τις ηλιακές ιδιότητές του,

αφού ήταν Θεός του Ήλιου, του φωτός, της αναγέννησης,

της μουσική, της μαντείας, των υψηλοτέρων μορφών του

πνεύματος, της πολεμικής τέχνης, των θεραπευτικών ιδιο-

τήτων, καθόσον ήταν γιατρός των θεών, πατέρας του

Ασκληπιού και της Υγείας και ίσως από σύμπτωση η σπου-

δαιότερη σύντροφός του λεγόταν «Κορωνίς»!!

Ήταν γνώστης όλων των ιών, με τους οποίους δημιουρ-

γούσε τους λοιμούς, όταν το έκρινε σκόπιμο, οπότε  λεγό-

ταν «Λοίμιος» και όταν σταμάταγε τις επιδημίες  λεγόταν

Επικούριος!! 

Σήμερα έχουμε λαμπρούς επιστήμονες που είναι γνώστες

της θεραπευτικής και ευελπιστούμε, εφόσον θα ακολου-

θούμε ακριβώς τις συμβουλές και υποδείξεις τους, ότι γρή-

γορα θα γίνουν οι  «Επικούριοί μας»!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο Θεός των «ιών» και των «επιδημιών»!!
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“Σύγχρονοι Έλληνες Ποιητές”
2 τόμοι, τόμος Α΄,

Βάσια Λιβιτσάνου-Υδραίου

Άτιτλο

Είμαστε υποδουλωμένοι

στο λαβύρινθο που φτιάξαμε μόνοι μας,

στης άβουλης μάζας τον πυρετό,

στην πολιορκία του εγώ μας

και στης εξουσίας το νωθρό χάδι.

Ναι! ο “ασώματος” ευατός μας

θρηνεί πικρά σαν την Αριάδνη

γιατί ξαναφτιάξαμε τον λαβύρινθο,

γιατί ξαναζωντανέψαμε τον Μινώταυρο

γιατί χλευάσαμε τον ήλιο!

***

“O Θούριος του εργάτη” (Συλλογή)

Κώστας Βενετσάνος

Aνία

Πλήξη...

της δράσης λήξη!

Τέλμα...

αγώνας τέρμα!

Νερά πράσινα...

ψυχική ελονοσία!

Τσιγάροου καπνός...

καπνός δίχως φωτιά,

φωτιά σβησμένη...

Ζωή πεθαμένη!

Γυναικεία σάρκα,

ναρκωτικά,

μηδενικά!

Κουμ-καν: “Φυγή”...

Πληγή!

Σιγή...

Βουβό Σάλπισμα,

Αυτοφθοράς μανία!

Ανία...

***

“Περιστατικά ζωής σε στίχους”

Ι. E. Ζέρβας

Πριν απ’ τον πρώτο μου μισθό

Παραμονή που θά ’παιρνα 

τον πρώτο μου μισθό

μού έμειναν έξι δραχμές 

για κάτι βραδινό.

Σουβλάκια δεν υπήρχανε 

εκείνο τον καιρό,

δύο εστιατόρια

και ένα καπηλειό. 

Κάτι από «σκέτο» σκέφτηκα,

ερχόταν ίσα ίσα,

κι έτσι το αποφάσισα  

να πάω στου «Μουχρίτσα».

Ο σερβιτόρος έφτασε

και στάθηκε μπροστά μου,

εγώ τον άρρωστο έκανα 

κρατώντας την κοιλιά μου.

«Ένα πιλάφι», ψέλλισα,

«βάλε κι ένα ψωμάκι»,

τα υπολόγισα καλά 

με τζάμπα το νεράκι.

Τότες εκείνος γύρισε 

και λέει προς την κουζίνα:

«Βάλε μια σάλτσα* μάγειρα,

περιποιημένη, φίνα». 

*Η λέξη «σάλτσα» δηλώνει την ευτελή αξία μιας
παραγγελίας. Βγήκε από ένα έργο του Καραγκιόζη,
ο οποίος μπήκε κάποτε σε ένα μαγειρείο και ρώ-
τησε πόσο κάνει μια μερίδα κρέας. 
Το γκαρσόνι τού απάντησε ότι κάνει 15 δραχμές. 
Η σάλτσα; Ρωτάει ο Καραγκιόζης. 
Η σάλτσα είναι τζάμπα, του απαντάει το γκαρσόνι. 
Ε, τότε, φέρε μου μια σάλτσα, λέει ο Καραγκιόζης.

***

“Τριάντα, 29 και 1”, 

Γιώργος Κανδηλάκης

Τα ταξίδια σου 

Στο βράχο πέτρωσες,

το κύμα

είναι η μόνη συντροφιά σου

σαν κοιτάς

μακριά να φεύγουν τα κατάρτια.

Αφού δεν μπόρεσες

μαζί τους να σαλπάρεις,

την σκέψη σου

στα ξάρτια τους την έδεσες,

για να μπορείς τουλάχιστον

έτσι να ταξιδεύεις.

***

“Στον Αστερισμό της Ανδρομέδας”

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Της Ανοιξης τα κάλλη

Διώξε του χρόνου τη φθορά

τη νιότη που σου παίρνει

κι απόλαυσε κάθε χαρά

που η ζωή σου φέρνει!

Μη σε τρομάζει η συννεφιά

που σέρνει μαύρη μπόρα

μα η πλανεύτρα ομορφιά

που φέρνει μαύρη ώρα!

Ηλιο, ανθούς και ευωδιά

της Ανοιξης τα κάλλη

έχεις αυτά μέσ’ την καρδιά;

χαρά δεν θέλεις άλλη!

“Ενδοσκοπικά  των Φωτοτρόπων”

Δημήτρης Στ. Καρούσης

Το Κουβάρι

Ποτέ να μη θρηνήσεις στωικά

στα χρόνια αυτά της κρίσης

γι’ αξίες που χαθήκαν δήθεν.

Δεν χάνονται τ’ ανθρώπου οι αξίες,

κερδήθηκαν με αίμα και θυσίες.

Εσύ στα χέρια σου κρατείς

την άκρη απ’ το κουβάρι

στο μέλλον το λαμπρό που οδηγεί.

Ξετύλιξέ το, να το βρεις.

Και πάλεψέ τους. Το μπορείς.

***

“Παραδείσια πουλιά στο καπέλο μου”
Πόπη Παντελάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Μια Ελλάδα πολιορκημένη 

από ιαχές φιλάθλων 

Αναστενάζει στα γήπεδα

στα καφενεία

Αναλώνεται υπνωτισμένη 

σε πονεμένα σήριαλ 

Αγοράζει λαχεία 

από πλανόδιους πωλητές ονείρων 

Κάνει βόλτες στα νυφοπάζαρα 

Χειροκροτά πολιτικούς-ανδρείκελα 

Σ’ αναψυκτήρια θερινά 

εκστασιάζεται 

Περιπλανώμενοι θίασοι 

ασελγούν στο κορμί της 

Κάτω από ήχους 

στρατιωτικών εμβατηρίων!

***

“Παλμός Ζωής”

Σοφία Θεοδωράκη

Δίσεκτοι καιροί
Ηρθανε δίσεκτοι καιροί
φέραν πλημμύρες, πυρκαγιές
χιόνια, χαλάζια κι έδρεψαν
καρπούς της γης
κι έμειν η πείνα θεριστής
σ’ αρίφνητες ψυχές.
Ηρθαν τυφώνες, λαίλαπες καταστροφής,
μαινάδες αναμάλλιαγες
και ρίξαν καταγής
βλαστάρια της ζωής.
Τσουνάμια, βιβλικοί κατακλυσμοί
μεσούρανα υψώθηκαν,
ο παφλασμός τους έσβηνε
τις οιμωγές αθώων.
Μαίνονται πόλεμοι σκληροί

όπου σαρώνουν βάναυσα
ό,τι απομένει όρθιο,
κατατρώγουν ό,τι αισθήματα 
να παραδέρνουμε τυφλοί
πίόνια ξύλινα.
Ας σπεύσουμε ολιγαρκείς, 
με μια ανάσα ζεστασιάς,
τις πληγές να επουλώσουμε
ζωογόνος άνεμος 
στη γη να ξεχυθεί.  

***

Va Pensiero
Νίκος Καμπανός

Caminito

Τον εύκολο το δρόμο δεν γυρεύω

δεν ψάχνω τη μεγάλη λεωφόρο

μονοπατάκια ταπεινά αναζητώ

κι όταν τα βρω ανηφορίζω δίχως πόνο.

Δεν έμαθα στα εύκολα να ζω

δεν είμ’ εγώ της άνεσης ο λάτρης,

την κούραση, τον κόπο κυνηγώ,

κι είμαι ένας έρημος, ταλαίπωρος 

διαβάτης.

Μα ο δύσκολος ο δρόμος που τραβώ

με θέληση και γνώση με πληρώνει

το σώμα και το νού μου δυναμώνει

και μου μαθαίνει στη ζωή να τραγουδώ.

***

Η  ΟΜΙΛΙΑ  ΤΗΣ  ΣΙΩΠΗΣ

Μιχάλης Αβούρης

Πολύ εύγλωττη και αληθινή,

η ομιλία των ματιών,

μια ομιλία της σιωπής,

που αγγίζει τα όρια της ψυχής.

Και είναι τρανός και θαυμαστός,

αυτός ο τρόπος που είναι η ουσία,

για μία πολύ ξεχωριστή,

κι’ ολόθερμη επικοινωνία.

Χιλιάδες συναισθήματα,

που οδηγούνται από τον Θεό.

τον Έρωτα που μας καλεί,

σ’ ένα συμπόσιο μυστικό.

Μα και η χαρά και η ευτυχία,

βρίσκουν τον δρόμο τον δικό τους,

κι’ αλλάζουνε χιλιάδες λέξεις,

μες την σιωπή του βλέμματος τους.

Τότε υπερίπταται η ζωή,

ανάλαφρη από την χαρά της,

αγγίζοντας μες την σιωπή,

τα πιο όμορφα οράματα της.

Και γίνονται χρωματιστά,

τα όνειρα και οι επιθυμίες,

για την απόλυτη ηδονή,

απ’ του έρωτα τις πανδαισίες.

21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
Ένα μικρό αφιέρωμα στους ποιητές, που οι εκδόσεις μας, 

απαθανάτισαν μέσα στις σελίδες των βιβλίων τους, που εκδόσαμε.
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Δημοσιεύουμε παρακάτω το ωραίο παρά-

δειγμα του φίλου γιατρού, πρώην δημάρχου

Λαυρίου, Σταύρου Παπασταυρόπουλου, το

πώς εξελίσσεται η εκθετική αύξηση του κο-

ρονοϊού., που ανέβασε στο facebook, 11

Μαρτίου.

ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ

ΟΛΟΙ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ!

Ο μύθος μιλάει για ένα βασιλιά στην μακρινή Ινδία που

ήταν καλός στο σκάκι και είχε τη συνήθεια να καλεί τους

περαστικούς να παίξουνε παρτίδες. Μια μέρα προσκά-

λεσε ένα σοφό περαστικό, λέγοντας του ότι αν χάσει θα

του χάριζε ό,τι ζητούσε. Ο σοφός του ζήτησε να πληρω-

θεί σε ρύζι με τον εξής τρόπο: δύο κόκκους ρύζι για το

πρώτο τετράγωνο της σκακιέρας, τέσσερις για το δεύ-

τερο, οχτώ για το τρίτο, και ούτω καθεξής, βάζοντας σε

κάθε τετράγωνο της σκακιέρας δύο φορές τον αριθμό

από κόκκους του γειτονικού τετραγώνου. Ο βασιλιάς δέ-

χτηκε και έπαιξαν.

Ο περαστικός ήταν βιρτουόζος στο σκάκι, και προς έκ-

πληξη όλων κέρδισε τον βασιλιά. Ο βασιλιάς ζήτησε να

φέρουν ένα σακί με ρύζι για να πληρώσει τον περαστικό.

Και άρχισε να βάζει τους κόκκους στη σκακιέρα. Όμως

σύντομα κατάλαβε ότι ακόμα και η αμύθητη περιουσία

του δεν αρκούσε για να πληρώσει τον περαστικό. Συνει-

δητοποίησε ότι όταν έφτανε στο εικοστό τετράγωνο θα

χρειαζόταν περίπου 1 εκατομμύριο κόκκους ρυζιού, σ το

τριακοστό 1 δισεκατομμύριο κόκκους, στο τεσσαρακοστό

1 τρισεκατομμύριο, και πάει λέγοντας. Για να πληρώσει

τον περαστικό θα χρειαζόταν περίπου 1 τρισεκατομμύριο

τόνους ρυζιού, δηλαδή περισσότερους τόνους από όσο

ρύζι παράγει η Κίνα σε 7000 χρόνια, με βάση την περσινή

της παραγωγή!

Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας; 

Ότι η εκθετική αύξηση είναι ύπουλο πράγμα. Το σκέφτε-

σαι λίγο και τα νούμερα φαίνονται μικρά. Αλλά τελικά θα

σου τη φέρει. Όσο μεγάλος και να είσαι θα σου τη φέρει.

Μετά από λίγα μόλις βήματα έχει γίνει τόσο μεγάλη που

δεν το χωράει ο νους σου. Ο αριθμός γίνεται τόσο εξω-

φρενικά μεγάλος που είναι μεγαλύτερος από τα μόρια

του σύμπαντος.

Δεν είμαι γιατρός βιολόγος ή επιδημιολόγος, αλλά η δου-

λειά μου στην επιστήμη των υπολογιστών είναι να δα-

μάζω τις εκθετικές αυξήσεις.

Η εξάπλωση του κοροναϊού είναι μια ύπουλη εκθετική

αύξηση. Αρχίζει με 1 κρούσμα. Μετά από δύο-τρεις

μέρες τα κρούσματα γίνονται 2. Μετά από άλλες δύο-

τρεις μέρες γίνονται 4. Έχει περάσει μια βδομάδα και φαί-

νεται υπό έλεγχο. Έλα όμως που αν περάσουν άλλες δύο

βδομάδες τα κρούσματα θα γίνουν περίπου 1000, και αν

περάσουν άλλες δύο-τρεις βδομάδες θα γίνουν πάνω

από εκατό χιλιάδες!

Και το ακόμα πιο ύπουλο είναι το εξής. Όταν τα επιβε-

βαιωμένα κρούσματα είναι 1000, ακόμα και εκείνη την

μέρα να καθόμαστε όλοι σπίτι μας για 10 μέρες χωρίς

καμιά ανθρώπινη επαφή, παρόλα αυτά τα κρούσματα θα

γίνονταν αρκετές χιλιάδες. Μα πώς; Ο λόγος είναι ότι

όταν τα 1000 έδειξαν συμπτώματα, είχαν ήδη μεταδώσει

τον ιό σε άλλους.

Στην Ελλάδα τα κρούσματα είναι τώρα περίπου 200. Αν

καθόμαστε όλοι κλεισμένοι σπίτια μας, τότε σε ένα καλό

σενάριο μετά από πέντε-έξι-εφτά εμέρες τα κρούσματα

θα έφταναν περίπου τα 1000 μεγαλώνοντας εκθετικά

μέχρι τότε, ΑΛΛΑ μετά θα βλέπαμε τον αριθμό νέων

κρουσμάτων να πέφτει, αν ΣΥΝΕΧΙΖΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕ-

ΝΟΥΜΕ στα σπίτια μας. Μετά από ακόμα δύο-τρεις βδο-

μάδες, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα ίσως και να είχαμε

0 καινούργια κρούσματα. Γι’ αυτό προτρέπω όλον τον

κόσμο να μείνει μέσα, εκτός αν η φύση της δουλειάς του

ή ανωτέρα βία δεν το επιτρέπει. Προτρέπω τους εργοδό-

τες να δώσουν ευελιξία στους εργαζομένους. Και προ-

τρέπω το κράτος να τους βοηθήσει με τη σειρά του.

Αν είσαι νέος και ωραίος, χωρίς συμπτώματα, πρέπει να

μείνεις και εσύ σπίτι σου. Και να τη γλιτώσεις, με το να

μη μείνεις μέσα, συνεισφέρεις στην εξάπλωση του ιού,

συνεισφέρεις να φτάσει και να σκοτώσει άλλους, ίσως

τους γονείς σου, ίσως τους παππούδες σου. Αλλά και η

πιθανότητα να πεθάνεις είναι μη τετριμμένη, και η πιθα-

νότητα να ταλαιπωρηθείς πολύ ακόμα μεγαλύτερη.

Στέλνω πολλούς χαιρετισμούς από τον καναπέ μου σε

εσάς στον καναπέ σας (ελπίζω!) και απέραντη ευγνωμο-

σύνη στους γιατρούς και τις νοσοκόμες που παλεύουν

και μέχρι να παρέλθει αυτή η λαίλαπα θα συνεχίσουν να

παλεύουν για τη ζωή όλων μας!

ΥΓ: Οι υπολογισμοί και οι προβλέψεις παραπάνω βασί-

ζονται σε εκτιμήσεις ρυθμών, για το πως εξαπλώνεται ο

ιός και ποια είναι η επίδραση δρακόντειων μέτρων από

άλλες χώρες. Είναι οι καλύτερες όμως εκτιμήσεις που

διαθέτουμε αυτή τη στιγμή.

Η εξάπλωση του κοροναϊού είναι μια ύπουλη εκθετική αύξηση

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΔΗΜΑΡΧΟ 3Β  κο  Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΕΛΛΟ

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο 3Β και τον Κο Δήμαρχο προσωπικά για την άμεση

ανταπόκριση στο αίτημά μας για προμήθεια ενός Box-θαλάμου για διαχείριση

υπόπτων κρουσμάτων από τον κορωνοϊό.

Η προμήθεια του οικίσκου προγραμματίζεται από το Υπουργείο Υγείας για την

κάλυψη των αναγκών κατά προτεραιότητα των νοσοκομείων του ΕΣΥ και στη

συνέχεια των μονάδων ΠΦΥ και στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος  3Β ανταποκρί-

θηκε στο αίτημά μας για τη έγκαιρη προμήθειά του.

Ο Box-θάλαμος θα χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για την

παραμονή  ύποπτου κρούσματος που χρήζει μεταφοράς με ασθενοφόρο του

ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο αναφοράς.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σε  ύποπτα κρούσματα με ήπια συμπτώματα

συστήνεται η παραμονή στο σπίτι και η επικοινωνία  με τον οικογενειακό τους

ιατρό στο Κέντρο Υγείας για την παρακολούθησή τους κατά την περίοδο απο-

μόνωσης στο σπίτι

Να μην κλείσει το 1ο Περιφερειακό Ιατρείο στο Περιγιάλι
Με τη παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στην αναστολή

λειτουργίας του 1ου Περιφερειακού Ιατρείου του Δήμου Λαυρεωτικής στον οικισμό Πε-

ριγιάλι, ειδικά τις κρίσιμες αυτές ώρες της εξάπλωσης της πανδημίας του Κορονοϊού

(coronavirus covid-19).

Το Σεπτέμβριο του 2018 ξεκίνησε η λειτουργεία του εν λόγω Ιατρείου όπου παρέχονται

πρωτοβάθμιες ιατρικές υπηρεσίες από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και

όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου. Το συγκε-

κριμένο Ιατρείο εξυπηρετεί περίπου 1.500 οικογένειες, της συγκεκριμένης παραλιακής

ζώνης του Δήμου Λαυρεωτικής (Συρί, Πανόραμα, Αγία Μαρίνα, Τραχαντιέρα, Τσονίμα,

Βρωμοπούσι, Σπηλιαζέζα, Πόρτο Εννιά κ.λπ.).

Με αφορμή την πανδημία του Κορονοϊού, θα θέλαμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα της

συνέχισης της λειτουργίας του Ιατρείου και όχι μόνο μία φορά αλλά περισσότερες αν

είναι δυνατόν.



Η δημοτική αρχή κάνοντας απολογισμό πεπραγμένων ανέφερε:

"Η γνωστή ανάπλαση της Σοφοκλή Βενιζέλου(...). Εγώ λοιπόν

ήμουν ο εφιάλτης στο πάρκο με τις λεύκες, ευτυχώς που τις κό-

ψαμε τις λεύκες αυτές και τις αντικαταστήσαμε με άλλα, με

σφένδαμα και άλλες φυτεύσεις στην περιοχή".

Παρακάτω για την ανάπλαση της πλατείας Ζησιμοπούλου. "Νο-

μίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικό(...) επειδή είναι και πολύ μεγάλη

κουβέντα για τα δέντρα τα οποία μαράθηκαν κ έφυγαν από κει,

ανεξάρτητα αν φυτεύτηκαν τα τριπλάσια".

Σε άλλο σημείο: "υποστηρίζοντας το πράσινο, κρατάμε δέντρα

τα οποία μπορεί να έχουν πάρει κλίσεις(...) όλοι αγαπάμε τα δέν-

τρα".

1η τακτική συνεδρίαση, 23-1-2019

Ομόφωνα κοπή πεύκου, Αιόλου 10, Βούλα

Αιτιολογία: "εχει γείρει τελείως και θα πέσει ρε παιδιά", αριθμός

απόφασης 33/2019

2η τακτική συνεδρίαση, 23-1-2019

- Ομόφωνα κοπές 4 ακακιών, Θέμιδος 11β, Βάρη-Βάρκιζα. Αιτιο-

λογία: ξερές, αρ.απόφ.65/2019

- Ομόφωνα κοπή πεύκου, Προόδου 9, Βούλα

Αιτιολογία: ξερό, αρ.απόφ.66/2019

- Ομόφωνα το 1 από τα 2 πεύκα, Πρ. Πέτρου 68, Βούλα, δεν

υπάρχει αιτιολογία, αρ.απόφ.67/2019

- Ομόφωνα, ευκάλυπτος, Κυβέλης 10, Βουλιαγμένη

Αιτιολογία: ξερός, αρ.απόφ.68/2019

- 2 λεύκες απέναντι Μαυρολέοντος 2, Βουλιαγμένη

Αιτιολογία: ξερές, αρ.απόφ.69/2019

- Ομόφωνα 1 λεύκα επίσης Μαυρολέοντος 2, Βουλιαγμένη. Αι-

τιολογία: ξερή, αρ.απόφ.70/2019.

4η τακτική συνεδρίαση 18-2-2019

-Κατά πλειοψηφία, κουκουναριά,Οιτύλου 12, Βάρη

Αιτιολογία: "έχει κόψει εδώ τη μάντρα" αρ. απ. 121/2019

-Ομόφωνα,κοπή ενός από τα δύο πεύκα, Καστελορίζου 58,

Βούλα

Αιτιολογία: "έχει γείρει πολύ" αρ.απόφ.122/2019

-Ομόφωνα, πεύκο, Λ.Κατσώνη 3, Βούλα

Αιτιολογία: ξερό αρ.απόφ.124/2019

-Κατά πλειοψηφία, πεύκο, Ζεφύρου 5, Βουλιαγμένη

Αιτιολογία: "έχει πάρει μεγάλη κλίση" αρ.απ.126/2019

Σε αυτή τη ίδια συνεδρίαση και στα προ ημερησίας αναφέρθηκε

σχετικά με το πάρκο στην Αγ.Ιωάννου, Βούλα: "Σήμερα π.χ.

έχουμε στο πάρκο εκεί, περίπου 6 δέντρα ή 7 τα οποία έχουμε

μιλήσει με την πολιτική προστασία και το πράσινο, τα οποία

έχουνε σηκώσει το χώμα. Δηλαδή από τον αέρα και εξετάζουμε

τώρα(...)να υποστυλωθούν(...)Είναι θέμα του Δασαρχείου γιατί

είναι σε κοινόχρηστο".

6η τακτική συνεδρίαση 18-3-2019

-Ομόφωνα, πεύκο, Θησέως55,Βάρη-Βάρκιζα

Αιτιολογία: λόγω κλίσης αρ.απ.174/2019

-Ομόφωνα, πεύκο, Αύρας 10, Βούλα, άνευ αιτιολογίας,

αρ.απ.175/2019

-Ομόφωνα, πεύκο, Ηγουμενίτσης 9,Βούλα

Αιτιολογία: ως εννοείται λόγω δολιοφθοράς

αρ.απ.176/2019

-πεύκο,Τρεμπεσίνας 10,Βούλα

Αιτιολογία: "είναι στα καλώδια(...) και γέρνει" αρ.απ.177/2019

-Ομόφωνα πεύκο, Λ.Πορφύρα 26, Βούλα, άνευ αιτιολογίας

αρ.απ.178/2019

-Κατά πλειοψηφία, πεύκο,1ο δημοτικό Βούλας

Αιτιολ.: "έχει πάρει κλίση παιδιά" αρ.απ.179/2019

-Ομόφωνα, πεύκο, Ελευθερίας 37, Βούλα, άνευ αιτιολογίας,

αρ.απ.180/2019

-Ομόφωνα, 2 λεύκες, Αγ.Ιωάννου & Παγκάλου, Βούλα

Αιτιολογία:"ξεραμένα" αρ.απ.181/2019

-Ομόφωνα,10 λεύκες, πλατεία 24ης Ιουλίου, Θησέως & Αφροδί-

της Βουλιαγμένη

Αιτιολογία: εντομολογική προσβολή αρ.απ.182/2019

-Κατά πλειοψηφία, πεύκο, Αρεως 9, Βουλιαγμένη

Αιτιολογία: εμπόδιζε ιδιωτικό πάρκιγκ αρ.απ.183/2019

-Κατά πλειοψηφία, 2 πεύκα, Αρεως 14, Βουλιαγμένη

Αιτιολογία: λόγω κλίσης & εμπιδίζει αρ.απ.184/2019

7η τακτική συνεδρίαση 8-4-2019

- Κατά πλειοψηφία, πεύκο υγιέστατο! Βασ. Γεωργίου και Αντιο-

χείας, Βούλα - Αιτιολογία: "έχουμε κλαδέψει τουλάχιστον 3

φορές από το 2007 το συγκεκριμένο δέντρο" αρ.απ.217/2019

-Ομόφωνα κόπηκε το ένα από τα δύο πεύκα, Καρπάθου 3,

Βούλα.

Αιτιολογία: "αυτό έχει κλίση πράγματι" αρ. απ.218 /2019

-Ομόφωνα,τα δύο από τα τρία πεύκα, Αφροδίτης & Φρυνίχου,

Βάρη, Βάρκιζα 

Αιτιολογία: "να φάμε το γωνιακό, κόβονται

τα δύο, τα πιο επικίνδυνα"

αρ.απ.219/2019

-Κατά πλειοψηφία, 3 πεύκα, Πραξι-

τέλους 6-8, Βουλιαγμένη

Αιτιολογία: "η υπηρεσία, λέει,

προτείνεται η κοπή"

αρ.απ.220/2019

-Ομόφωνα δύο πεύκα, Πλαταιών

12, Βούλα

Αιτιολογία: "αυτό έχει κλίση 35 μοί-

ρες" αρ.απ.221/2019.

9η τακτική συνεδρίαση 22-4-2019

-Κατά πλειοψηφία, πεύκο, Ελλασόνας 33, Βούλα

Αιτιολογία: "δεν έχει καλή φωτογραφία(...) υπηρεσία πρασίνου,

να κοπεί", αρ.απ.258/2019

Μία πρωτόγνωρη για το δήμο μας κατάσταση αντιμετωπίζουμε, εντονότερα τον τελευ-

ταίο χρόνο, καθώς γινόμαστε μάρτυρες κοπών δέντρων "άρρωστων" ή όσων έχουν κλίση

(σαν να μην είναι αυτό φυσιολογικό). Μήπως εμείς πρώτοι αποκτήσαμε τον ιό αλλά στα

δέντρα μας;

Ο επικεφαλής του συνδυασμού μας “Κύμα Ενωμένων Πολιτών - Δημήτρης Δαβάκης”,

το έθεσε προ ημερησίας στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαβάστε για πόσα δέντρα πήρε απόφαση το ΔΣ 

να κοπούν μόνο κατά το έτος 2019

Η πευκόφυτη πλατεία Ζησιμοπούλου τσιμεντοποι-
ήθηκε. Η εικόνα δεν σηκώνει αμφισβήτηση...

Πλατεία Αφροδίτης και Φρυνίχου στη Βάρκιζα. Με-
τρήστε παρακαλώ πόσα κούτσουρα βλέπετε.

- -

Covid-19 στα δέντρα του δήμου ΒΒΒ



-Κατά πλειοψηφία, 3 πεύκα, Λ.Κατσώνη & Πα-

παρηγοπούλου 21,Βούλα

Αιτιολογία: "ως η εισήγηση",

αρ.απ.259/2019

-Ομόφωνα, ευκάλυπτος,

Διγενή & Γράμμου,

Βούλα

Αιτιολογία: "είναι

ένα ξερό τε-

λείως(...), είναι

άκρως επικίν-

δ υ ν ο "

αρ.απ.260/2019

-Ομόφωνα, πεύκο,

Εβρου 2,Βάρη

Αιολογία: "είναι δέντρο

με επικίνδυνη κλίση"

αρ.απ.261/2019.

13η τακτική συνεδρίαση 15-7-2019

Με αφορμή την συζήτηση για την κοπή 3 δέν-

τρων, Αιγίνης & Αθηνών, Βούλα η δημοτική

αρχή δήλωσε μεταξύ άλλων: "Πρέπει φέτος να

ξεκινήσουμε ένα τετραετές πρόγραμμα,να

φτιάξουμε την περιβόητη διαδρομή του ενός

μέτρου σε όλα τα πεζοδρόμια της πόλης. Τα πε-

ζοδρόμια τα εχουμε για να περπατάει ο κόσμος,

δεν τα εχουμε για να φυτεύουμε”.

Και παρακάτω: "Τις λεύκες αφήστε τες σε μένα.

Εγώ είμαι ο ειδικός για τις λεύκες. Εχω φάει,

πόσες φάγαμε στη Σοφοκλή Βενιζέλου 18; Ο

εφιάλτης. Ο δρόμος με τις λεύκες”. Ομόφωνα

λοιπόν 3 λεύκες, ως ξερές, αρ.απ.323/2019

-Ομόφωνα, πεύκο, Αντιοχείας 26,Βούλα

Αιτιολογία: "εδώ το ξερό γιατί έχω την αίσθηση

ότι τι ξεράνανε;(...) & ακουμπάει στα καλώδια"

αρ. απ. 324/2019

-Ομόφωνα, κυπαρίσσι, Κ.Παλαιολόγου 27,

Βούλα άνευ αιτιολογίας αρ.απ.325/2019

-Ομόφωνα, ένα δέντρο (μάλλον πεύκο), Αθηνάς

23, 3 δέντρα (ίσως πεύκα) Βορρέου & Αθηνάς,

όλα στη Βάρη

Αιτιολογία: "ξερό & τ' άλλα 3 που γέρνουν, ως

η εισήγηση" αρ.απ.326/2019

-Ομόφωνα, 7 λεύκες, Αττιδος 7(σημαδιακό),

Βάρη

Αιτιολογία: "είναι σάπια" αρ. απ. 327/2019

- 2 λέιλαντ, Αιγαίου 77, Βάρη. Αιτιολογία:

"ξερά" 328/2019

-Εν τέλει ομόφωνα,1 (μάλλον πεύκο) Θέμιδος

18, Βάρη-Βάρκιζα αρ.απ.329/2019

-Ομόφωνα μάλλον 1 πεύκο, Πατρών & Γαλαξει-

δίου, Βουλα

Αιτιολογία: "εκεί τα καλώδια τα βλέπετε τα ηλε-

κτροφόρα..." αρ.απ.330/2019

-Ομόφωνα, μάλλον πεύκα, τα 3 από τα 5, Ρ. Φε-

ραίου 19, Βούλα. Αιτιολογία: "πώς στραβώνουν

ρε συ έτσι τα δέντρα;" αρ.απ.331/2019.

Και μετά το πέρας των θερινών διακοπών,στην

17η συνεδρίαση 23-9-2019 και στα θέματα ημε-

ρησίας ήρθαν 11, με αντικείμενο κοπές δέν-

τρων. Διαβάστε τί ειπώθηκε εισηγητικά από τον

δήμαρχο με αφορμή το 29ο θέμα: "Πριν  από

περίπου 20 μέρες, στη Β.Παύλου, έναν ευκάλυ-

πτο, στον οποίο είχαμε επιχειρήσει να κλαδέ-

ψουμε & τελικά με την έρευνα προέκυψε ότι

δεν κλαδεύτηκε λόγω αντιδράσεων των περιοί-

κων(...) έπεσε ένα κλαδί και κόντεψε να σκοτώ-

σει ένα κοριτσάκι. Τραυματίστηκε το κοριτσάκι,

είχε κάποιες γρατζουνιές". Σε αυτό το σημείο

υπάρχει ανακρίβεια διότι από αυτό το δέντρα

είχε κλαδευτεί μόνο μία φορά προ τριετίας ένα

χαμηλό κλαδί και ΠΟΤΕ άλλοτε. Το συμβάν

έγινε στις 4-9 και όταν εκ των υστέρων ήρθε το

συνεργείο να κλαδέψει, υπήρξε αντίδραση από

κάποιον, αλλά αυτή είναι μία άλλη κουβέντα.

Διαβάστε τώρα τί απάντησε, όταν στην 18η τα-

κτική ετέθη το ίδιο θέμα από τον επικεφαλής

της παράταξής μας, Δ.Δαβάκη, ο οποίος ζή-

τησε ν'αναγνωστεί η αναφορά της μητέρας του

κοριτσιού, που τραυματίστηκε: "Μιλήσατε για

την ατυχήσασα από το πέσιμο κλαδιών(...). Δεν

την έχω δει την επιστολή, δεν ξέρω αν έχει

σταλεί(...) θα πρέπει να ξέρουμε τί ακριβώς δια-

βάζουμε σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο και τί

δεν διαβάζουμε". Παρακάτω: "Δεν μπορεί ό,τι

μπαίνει ως έγγραφο(...) εδώ να διαβάζονται".

Σημειωτέον ότι εκείνη την ημέρα της πτώσης

υπήρχε άπνοια.

Επανερχόμαστε στην 17η τακτική.

-Κατά πλειοψηφία, κουκουναριά, Τσίλλερ 7-9, Βάρη

Αιτιολογία: "είναι 1,5 μέτρο μες στο δρόμο"

αρ.απ.370/2019

-Κουκουναριά, Καστελορίζου 69, Βούλα

Αιτιολογία: "είναι ξερό,το έχουνε κόψει με το

αλυσοπρίονο" αρ.απ.371/2019

-πεύκο, Δραγατσανίου 33, Βούλα - Αιτιολογία:

"κατάξερο" αρ.απ.372/2019

-2 λέιλαντ, Σκύρου 11 κ Μυκόνου, Βάρη - Αιτιο-

λογία: "ξερά" αρ.απ.373/2019

-πεύκο, Σουλίου 11, Βούλα - Αιτολογία: "ξερό"

374/2019

-2 λέιλαντ, Διγενή 32, Βούλα - Αιτιολ.: "ξερά"

375/2019

-πεύκο, Τομπάζη & Παπαρηγοπούλου, Βούλα

Αιτιολ.: "μεγάλη κλίση" 376/2019

-πεύκο, Ματρόζου 3, Βούλα

Αιτιολ.: "Γέρνει λόγω κλίσεως" 377/2019

-πεύκο, Θάλειας 5, Βουλιαγμένη

Αιτιολ.:" Λόγω κλίσης" 378/2019

-πεύκο, Αθηνάς 2, Βούλα

Αιτιολ.: "Μεγάλη κλίση" 379/2019

-πεύκο, Διομήδους 9, Βάρη

Αιτιολ.: “μεγάλη κλίση”, 380/2019

Στην προ ημερησίας συζήτηση και απαντώντας

η δημοτική αρχή σε σχετική ερώτηση του επι-

κεφαλής μας, Δ.Δαβάκη, δήλωσε: "Η όλη αυτή

διαδικασία μας βάζει σε μια υποχρέωση να κό-

ψουμε και ν' απομακρύνουμε από την περιοχή,

τουλάχιστον 19 δέντρα(...). Φτάσαμε στο ση-

μείο να πηγαίνουμε να ελέγχουμε δέντρο-δέν-

τρο, ούτως ώστε να μην κόψουμε όλο το

δέντρο, αλλά μόνο το κλωνάρι" και συνεχίζει

"για να περάσει ένας δρόμος(...), καταστρέφον-

τας 25 πεύκα 50 ετών και άνω(...) εγώ κάτι τέ-

τοιο δεν θα το εισηγηθώ στο δημοτικό

συμβούλιο". Καταλήγει: "η περιοχή μας θέλει

πράσινο και οι κάτοικοι θέλουν πράσινο κι εμείς

το παρέχουμε το πράσινο αυτό, για να το συν-

τηρήσουμε και για να μη γίνει μία απέραντη μα-

ραμένη πόλη".

Διαβάστε τώρα σ' αυτήν την ίδια συνεδρίαση

και εισαγωγικά με την κοπή δέντρου επί της

Καστελορίζου 82, Βούλα τί ανέφερε: «Η ει-

σήγηση της υπηρεσίας είναι “προτείνουμε

κοπή δέντρου”. Εγώ προσωπικά ξεκαθαρίζω

ότι, οποτεδήποτε πλέον (ενώ πριν;) έρχεται
εισηγητικό από το πράσινο που προτείνει
την κοπή δέντρου, δεν υπάρχει περίπτωση
να εισηγηθώ τη μη κοπή. Ούτε φωτογρα-
φία". Επρόκειτο για φοίνικα, αρ. απ.

406/2019.
-πεύκο, Σπετσών 135, Βούλα, αιτιολογία: "έχει

πάρει κλίση και κινείται προς τα καλώδια της

ΔΕΗ" αρ.απ.407/2019

-6 κυπαρίσσια,Υμηττού & Κολοκοτρώνη, Βαρη.

Στα πλαίσια κατασκευής οδοστρώματος. "είναι

στην άκρη του οδοστρώματος(...)φτάνει ένα

μικρό ρείθρο εκεί". Οι φωτογραφίες δείχνουν

ότι στο σημείο δεν υπάρχει πεζοδρόμιο,

αρ.απ.408/2019

-πεύκο, Λ.Κατσώνη 19, Βούλα, αιτιολογία: "εντάξει,

πάει μέσα στα μπαλκόνια" αρ.απ.  409/2019

-καρυδιά, Λ.Ποσειδώνος 15, Βουλιαγμένη, άνευ

αιτιολόγησης, η υπηρεσία επικαλείται ασθένεια,

αρ.απ.410/2019

-ευκάλυπτος, Σοφοκλέους 50, Βούλα, αιτιολο-

γία: "έχει καλύψει όλο το πεζοδρόμιο"

αρ.απ.412/2019.

-2 πεύκα, Άλυος 17, Βούλα, λόγω κλίσης,

αρ.απ.413/2019.

22η τακτική συνεδρίαση 212-2019

-πεύκο, Αθηναίδος 48, Βούλα, αιτιολ.: "το δέν-

τρο γέρνει σε επικίνδυνο βαθμό" αρ. απ.

463/2019

-πεύκο, Αργους 2, Βουλιαγμένη, λόγω κλίσης,

αρ.απ.4642019

-2 πεύκα, Πανδώρας & Υακίνθου, Βουλιαγμένη,

λόγω επικινδυνότητας, αρ. απ. 465/2019

-πεύκο, Πανδώρας 18, Βουλιαγμένη,"παρο-

μοίως",αρ.απ.466/2019

-πεύκο, Πανδώρας 7, Βουλιαγμένη,"ομοίως" αρ.

απ. 467/2019

-πεύκο, Αρτέμιδος 55-57, Βούλα, "το ίδιο

πράγμα είναι" αρ. απ. 468/2019

-2 κουκουναριές, Ηλία Βενέζη 5, Βούλα, "ξερό",

"η κακοποίηση του δέντρου" αρ.απ.469/2019

-καζουαρίνα, Νιόβης & Εσπερίδων, Βουλιαγ-

μένη, "ξερό"  αρ.απ.470/2019

Κλείνοντας αυτή την λεπτομερή αναφορά

στις κοπές των δέντρων στον δήμο μας πα-

ραθέτουμε κάποια ζητήματα:

-Τί γίνεται με την διαχείριση των κομμένων

κλάδων και κορμών, πού διατίθενται;

-Παρ' όλη την ενίσχυση των υπηρεσιών του

δήμου με πρόσθετους υπαλλήλους, συμπε-

ριλαμβανομένης της υπηρεσίας πρασίνου,

γιατί γίνεται ανάληψη από ιδιώτες για κοπές

δέντρων και μάλιστα γι' αυτό τον εξωφρε-

νικό αριθμό των 1.600 περίπου σύμφωνα με

την σχετική μελέτη, όπως ρώτησε ο επικε-

φαλής της παράτξής μας Δ.Δαβάκης στο ΔΣ

στις 24-2-2020;

- Μήπως πρέπει να παραδειγματιστούμε από

τους κατοίκους του Γαλαξειδίου, όπως μας

ανέφερε ο Ι.Πλουμίδης (από την παράταξή

μας και μέλος του ΟΑΠΠΑ), οι οποίοι με την

συνδρομή του δήμου τους προσπάθησαν

επίμονα να σώσουν τα δέντρα τους; (“Καθη-

μερινή”, 6.2.16)

Κύμα Ενωμένων Πολιτών - Δ. Δαβάκης

Το έργο συνεχίζεται όλο το χρόνο!

Γι’ αυτά τα ελεύθερα πεζοδρόμια μιλάει
ο δήμαρχος.
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Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΟΣ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΑ “ΕΣ ΑΙΕΙ” 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΟΣΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 

ΤΟΣΟ ΟΙ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ!

«Καί ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι,
γιγνόμενα μὲν καὶ αἰεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις
ἀνθρώπων ᾖ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι
διηλλαγμένα, ὡς ἂν ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν

ἐφιστῶνται». 
(Θουκυδίδης, 460-399/5, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, Γ΄, 82,2)

(= Και ενέσκηψαν πάνω στις πόλεις μεγάλες συμφορές από

τον εμφύλιο σπαραγμό, [σ.σ. από την επιδημική/μολυσματική

νόσο/κρίση] - πράγματα που γίνονται και που πάντοτε θα

συμβαίνουν, εφόσον η φύση των ανθρώπων δεν παραμένει

η ίδια, και έγιναν ακόμη περισσότερο άγρια/φοβερά απ’ ό,τι

ήπια/ήρεμα και με διαφορετική μορφή, ανάλογα προς τις πε-

ριστάσεις/συνθήκες που συνέβαιναν οι μεταβολές στις διά-

φορες πόλεις).

ΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΕΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ

«Ξυνταραχθέντος τε τοῦ βίου ἐς τὸν καιρὸν τοῦτον τῇ
πόλει καὶ τῶν νόμων κρατήσασα ἡ ἀνθρωπεία φύσις,
εἰωθυῖα καὶ παρὰ τοὺς νόμους ἀδικεῖν, ἀσμένη ἐδήλωσεν
ἀκρατὴς μὲν ὀργῆς οὖσα, κρείσσων δὲ τοῦ δικαίου, πολε-
μία δὲ τοῦ προύχοντος· οὐ γὰρ ἂν τοῦ τε ὁσίου τὸ τιμω-
ρεῖσθαι προυτίθεσαν τοῦ τε μὴ ἀδικεῖν τὸ κερδαίνειν, ἐν

ᾧ μὴ βλάπτουσαν ἰσχὺν εἶχε τὸ φθονεῖν».
(Θουκυδίδης, 460-399/5, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, Γ΄, 84,2)

(= Αφού λοιπόν στην περίσταση αυτή σημειώθηκε τόσο με-

γάλη αναστάτωση στον τρόπο της ζωής των πολιτών, και

αφού τα κατώτερα ανθρώπινα ένστικτα - συμφέρον προσω-

πικό/ιδιοτέλεια - αναδείχτηκαν ανώτερα από τους νόμους,

τα ένστικτα τα οποία συνήθως οδηγούν σε αδικίες/παρανο-

μίες - αισχροκέρδεια - κι όταν ακόμη οι νόμοι ισχύουν, κατέ-

στη πασιφανές ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να συγκρατήσει

την οργή του/τα πάθη του, ότι δεν στέργει να υποταχθεί στην

ιδέα του δικαίου και ότι εχθρεύεται καθετί που υπερέχει/τον

καλύτερό του. Γιατί διαφορετικά οι άνθρωποι δεν θα προτι-

μούσαν την εκδίκηση από την ευσέβεια, και το κέρδος/πλε-

ονεξία από τη δικαιοσύνη, και τότε δεν θα είχε καμμία

δύναμη για το κακό ο φθόνος).

ΤΟ ΣΑΦΕΣ ΣΚΟΠΕΙΝ

«Καὶ ἐς μὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ μὴ μυθῶδες αὐτῶν ἀτερ-
πέστερον φανεῖται· ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τε γενομένων
τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὖθις κατὰ τὸ
ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα
κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. κτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ
ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται». 

(Θουκυδίδης, 460-399/5, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, Α΄, 22,4)

(= Κι ως προς το να ακούει κάποιος την ιστορική μου αφή-

γηση, επειδή λείπει απ’ αυτή το φανταστικό/μυθοπλαστικό,

στοιχείο ίσως θα του φανεί λιγότερο ευχάριστη· αυτοί όμως

που θα θελήσουν να ερευνήσουν/εξετάσουν με ακρίβεια

αυτά που έγιναν κι όσα, σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση,

θα συμβούν κάποτε ξανά τέτοια ή παρόμοια, θα μου επαρκέ-

σει να κρίνουν το σύγγραμμά μου ωφέλιμο. Το σύγγραμμά

μου λοιπόν είναι προορισμένο να χρησιμεύσει ως μελέτημα

διαχρονικό/διαρκές παρά ως πρόσκαιρο/στιγμιαίο ανάγνω-

σμα για να το ακούν ευχάριστα).

ΕΓΩ ΜΑΡΤΥΡΗΣΩ ΟΥΔΕΝ ΤΟ ΨΕΥΔΕΣ/ΑΝΑΛΗΘΕΣ

Ο Θουκυδίδης δεν “ξυντίθεται την ξυγγραφήν” του - όπως

οι λογογράφοι, οι λογοποιοί, οι πεζογράφοι, οι ποιητές - τους

οποίους θεωρεί αναξιόπιστους, «ἐπί τό προσαγωγότερον τῇ
ἀκροάσει», (=αυτοί επιδιώκουν να τέρψουν τους ακροατές

τους), «ἤ ἀληθέστερον», (= παρά να τους πουν την αλήθεια).

Κατά τον Θουκυδίδη, για τους στοχαστικούς - υποψιασμέ-

νους (σ.σ. ψαγμένους κι όχι ψυγμένους) - ανθρώπους, τέρψη

αποτελεί μόνον η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, κι αυτήν

οφείλει να επιδιώκει κάθε εχέφρων άνθρωπος.

Κι ο ιστορικός Θουκυδίδης, όπως δηλώνει η ετυμολογική

ανάλυση - εξήγηση του ονόματός του, πέτυχε να συνδέσει

και να συνδυάσει το ιστορικό του πόνημα με το όνομά του,

ήτοι να αποκτήσει αθάνατη υστεροφημία. Διότι το όνομά του

παράγεται από τα: θοῦ (β’ ενικό πρόσ.   Προστακτ. αορίστου

β’ του ρήματος τίθεμαι) + κῦδος -ους (το) = η δόξα + ίδης =

ο γιος. Άρα ο γιος αυτού που αφήνει, κληροδοτεί δόξα/φήμη

στους επόμενους/μεταγενέστερους.

Πιστεύουμε ότι δεν θα υπερβάλαμε, αν παραφράζαμε τον

ομηρικό στίχο από το άσμα/ραψωδία Ρ, στ. 251, όπου ο Με-

νέλαος εμψυχώνει τους Δαναούς να αντιμετωπίσουν τους

Τρώες για να αποκτήσουν τιμή και δόξα. «ἐκ δέ Διός τιμή καί
κῦδος ὀπηδεῖ» (ΙΛΙΑΣ, Ρ, στ. 251).

(= από τον Δία προέρχεται η συνοδεύουσα τον άνθρωπο τιμή

και δόξα). «ἐκ δέ Θουκυδίδου τιμή καί κῦδος ὀπηδεῖ».

Κορωνοϊολογίας Ανάγνωσμα

Θα συνταξιδέψουμε λίγο πίσω στο χρόνο, μόλις 82 γενιές,
ήτοι 2450 χρόνια πριν. Βρισκόμαστε στην Αθήνα του Περικλή
το 430 π.Χ. Η Αθηναϊκή Ηγεμονία στο Αιγαίο και στη Μεσό-
γειο αμφισβητείται ιδιαίτερα έντονα. Η Αθήνα για δεύτερη
συνεχή χρονιά βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη συμ-
μαχία της Σπάρτης, στην εμφύλια σύρραξη που έχει μείνει
γνωστή στην Ιστορία ως Πελοποννησιακός Πόλεμος, όπου
η Ελλάς σύμφωνα με τον Βρετανό Πολιτισμολόγο Άρνολντ
Τόινμπυ, (1889-1975), αυτοκτόνησε. Αν και στη θάλασσα η
Αθήνα κυριαρχεί προς το παρόν, στην ξηρά τα πράγματα
είναι διαφορετικά. Η ύπαιθρος της Αττικής έχει ερημώσει και
ο πληθυσμός της έχει συνωστισθεί εντός των Μακρών Τει-
χών της Αθήνας, η οποία πολιορκείται πλέον από τους Σπαρ-
τιάτες. Είμαστε μόλις στην αρχή του 30ετούς διάρκειας
Πελοποννησιακού πολέμου, η έκβαση του οποίου φαίνεται
ακόμη αβέβαιη. Ένας αστάθμητος/απρόβλεπτος παράγοντας
όμως θα μεταβάλει την ισορροπία των δυνάμεων μεταξύ των
δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Πρόκειται για την εκδήλωση
μιας ιδιαίτερα φονικής επιδημίας γνωστής ως Μεγάλου Λοι-
μού της Αθήνας ή το “Σύνδρομο του Θουκυδίδη”.

Είναι αναμφίλεκτο γεγονός πως η πορεία της ιστορίας πολ-
λών πολιτισμών της αρχαιότητας επηρεάστηκε σημαντικά
από την εμφάνιση επιδημιών. Ο Λοιμός της Αρχαίας Αθήνας
αποτέλεσε έναν από τους κυριότερους παράγοντες που συ-
νέβαλαν στην έκβαση του Πελοποννησιακού Πολέμου, επι-
σπεύδοντας την κατάρρευση του Χρυσού Αιώνα και της
Αθηναϊκής Κυριαρχίας στη Μεσόγειο. Ο Λοιμός ξέσπασε
κατά την πολιορκία της Αθήνας από τους Σπαρτιάτες στην
αρχή του καλοκαιριού του 430 π.Χ., και μέχρι το καλοκαίρι
του 428 π.Χ. κυριολεκτικά αποδεκάτισε τον πληθυσμό της
πόλης. Έπειτα από μία βραχεία περίοδο ύφεσης, η επιδημία
εκδηλώθηκε ξανά στη διάρκεια του χειμώνα του 427 π.Χ. και
διήρκεσε μέχρι το χειμώνα του 426 π.Χ. Υπολογίζεται ότι πε-

ρίπου ένας στους τρεις κατοίκους της Αθήνας χάθηκε από
την επιδημία, μεταξύ των οποίων και ο ηγέτης της πόλης, ο
Περικλής (495-429). Η απώλεια λόγω της επιδημίας μεγάλου
μέρους του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και σημαντικού
τμήματος της στρατιωτικής ισχύος της ακέφαλης πλέον από
χαρισματικούς ηγέτες Αθήνας, σε συνδυασμό με την κατα-
κόρυφη πτώση του ηθικού των επιζώντων πολιτών της, συ-
νέβαλε σε ολέθρια λάθη πολιτικών και στρατιωτικών
επιλογών από τη νέα ηγεσία της πόλης, που κατέληξαν στην
ήττα και στην άνευ όρων συνθηκολόγηση με τους Λακεδαι-
μόνιους. Ύστερα απ’ αυτήν την ατυχή κατάληξη του πολέ-
μου, η Αθήνα δεν ανέκτησε ποτέ ξανά, μετέπειτα, έστω και
μέρος της ισχύος και της αίγλης της.
Οι μοναδικές πληροφορίες που διαθέτουμε για την αιτία και
τα συμπτώματα του Λοιμού παρατίθενται από τον Θουκυ-
δίδη στις “Ιστορίες” του, βιβλίο Β΄, κεφ. 47-54. Ο ίδιος ο ιστο-
ρικός προσβλήθηκε από τη νόσο αλλά επέζησε.
Η Αθήνα βρέθηκε μεταξύ σφύρας και άκμονος. Είχε να αντι-
μετωπίσει δύο απειλές, την εισβολή των Σπαρτιατών και την
επίθεση της επιδημίας/ιού. Πολλά κοινά σημεία βρίσκουμε
και με την Ελλάδα του σήμερα, καθώς αντιμετωπίζουμε τη
μαζική απόπειρα εισβολής των μεναταστών και προσφύγων
στα σύνορα του Έβρου και παράλληλα την επίθεση του κο-
ρωνοϊού.
Από τις 25 και πλέον λοιμώδεις νόσους που έχουν κατά και-
ρούς υποστηριχθεί, ως πιθανή αιτία του Λοιμού της Αθήνας
και του θανάτου του Περικλή θεωρείται ο τυφοειδής πυρετός
(μικρόβιο salmonella Τyphi). Ο παθογόνος παράγοντας του
τυφοειδούς πυρετού υπήρχε χωρίς καμμία αμφιβολία σε
τρεις από τους νεκρούς του ομαδικού τάφου του Κεραμεικού
που θεωρούνται πιθανά θύματα του λοιμού.
Τα συμπεράσματα από τις μελλοντικές έρευνες θα συμβά-
λουν στην κατανόηση των μηχανισμών εκδήλωσης και εξά-
πλωσης/διασποράς του τυφοειδούς πυρετού, όπως και
άλλων παρόμοιων επιδημικών καταστάσεων του παρελθόν-
τος και της σύγχρονης εποχής. Οι δυνατότητες αυτές απο-
τελούν άλλωστε και την «ἐς αἰεί» κληρονομιά του
Θουκυδίδη, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Λεγέτω μὲν
οὖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἕκαστος γιγνώσκει καὶ ἰατρὸς καὶ ἰδιώ-
της, ἀφ’ ὅτου εἰκὸς ἦν γενέσθαι αὐτό, καὶ τὰς αἰτίας ἅστι-
νας νομίζει τοσαύτης μεταβολῆς ἱκανὰς εἶναι δύναμιν ἐς τὸ
μεταστῆσαι σχεῖν· ἐγὼ δὲ οἷόν τε ἐγίγνετο λέξω, καὶ ἀφ’ ὧν
ἄν τις σκοπῶν, εἴ ποτε καὶ αὖθις ἐπιπέσοι, μάλιστ’ ἂν ἔχοι τι
προειδὼς μὴ ἀγνοεῖν, ταῦτα δηλώσω αὐτός τε νοσήσας καὶ
αὐτὸς ἰδὼν ἄλλους πάσχοντας».

(Θουκυδίδης, 460-399/5, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, Β΄, 48,3)

(= Καθένας είτε γιατρός είτε άπειρος της ιατρικής επιστήμης,

βάσει όσων ξέρει, ας ομιλεί και για την πιθανή προέλευση

της νόσου και για τα αίτια, που κατά τη γνώμη του προκα-

λούσαν τόση αναταραχή και είχαν τη δύναμη να επιδράσουν

τόσο άσχημα στην υγεία. Εγώ θα περιγράψω και πώς παρου-

σιαζόταν η αρρώστια και τα συμπτώματά της, ώστε παρατη-

ρώντας τα κανείς προσεκτικά, έχοντας γι’ αυτήν κάποια ιδέα

από πριν αν τυχόν καμμία φορά ενσκήψει πάλι, να ’ναι πιο

πολύ σε θέση, να τα γνωρίζει· κι αυτά θα τα εκθέσω, γιατί κι

ο ίδιος αρρώστησα και άλλους είδα με τα μάτια μου να έχουν

προσβληθεί).

ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Αφού τα δυσκολότερα είναι ακόμη μπροστά μας, ας μη δυ-

σχεραίνουμε έτι περαιτέρω τη ζωή μας!

Ο αδικαιολόγητος εφησυχασμός είναι πιο επικίνδυνος από

τον ιό! Μένουμε ενωμένοι αλλά απομονωμένοι!

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

―――――――――
* Ἡ Διαγρύπνησις -εως = η εγρήγορση, η επαγρύπνηση, η επιφυλακή, η ετοι-
μότητα. Παράγεται από αρχαίο ρήμα διαγρυπνέω -ῶ = παραμένω άγρυπνος,
επαγρυπνώ, έχω συγκεντρωμένη την προσοχή μου, το ενδιαφέρον μου σε
ένα πράγμα και το παρακολουθώ επισταμένως.
* Ἡ Διαγκώνισις -εως = το διαγκωνίζεσθαι, ο διαγκωνισμός, ο συνωστισμός,
η συνώθηση, το στρύμωγμα, η κοσμοσυρροή, η κοσμοπλημμύρα, ο συγχρω-
τισμός, η συχνή και στενή επαφή. Παράγεται από το αρχαίο ρήμα διαγκωνί-
ζομαι = ωθώ με τους αγκώνες για να ανοίξω δίοδο διά μέσου πλήθους
ανθρώπων.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Διαγρυπνήσεως* 

ἄρχεσθαι
&

Διαγκωνίσεως*
παύεσθαι
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΟΥ Κέντρου Υγείας ΛΑΥΡΙΟΥ

Με αναπληρώτρια - Συντονιστή/Δντη και δύο προϊστάμενες γυναίκες, είναι εμφανείς

οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, μέσα σε μόλις τρείς ημέρες, για την θωράκιση

του Κ.Υ., έναντι της επιδρομής ενός αόρατου αλλά όχι ανίκητου εχθρού.

― Οργανώθηκε και μετατράπηκε, το κοντέινερ που προμήθευσε ο Δήμος, σε πλήρως

οργανωμένο ιατρείο για την εξέταση με συνθήκες ασφάλειας, πιθανών φορέων του

κοροναιού.

― Οργανώθηκε απομονωμένο δωμάτιο

στην πίσω πλευρά του κτιρίου, με δική

του είσοδο, ως ιατρείο για την εξέταση

παιδιών με υποψία νόσησης απο τον

ιό.

― Με την συνδρομή του Δήμου, εξα-

σφαλίστηκε πλήρης επάρκεια σε ειδι-

κές στολές και μάσκες για την

ασφάλεια του προσωπικού.

― Οργανώθηκε ορθολογικός καταμε-

ρισμός εργασίας του προσωπικού σε 24ωρη λειτουργία του ΚΥ, για να διασφαλιστεί

η ασφαλής λειτουργία του και η πλήρης παροχή υπηρεσιών του. Η ίδια μέριμνα έγινε

και για το περιφερειακό ιατρείο Κερατέας.

Γι’ αυτά και άλλα, συγχαίρει ο γιατρός,   

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,  Συνάδελφος Παθολόγος

Με ένα λυόμενο στον προαύλιο χώρο του Κέντρου

Υγείας Βάρης, υποδέχονται τους ασθενείς, που

είναι εμπύρετοι και έχουν αναπνευστικά προβλή-

ματα, προκειμένου να τους δώσουν τις πρώτες

βοήθειες.

Το λυόμενο, όπως μάθαμε, είχαν ζητήσει οι υπεύ-

θυνοι του Κέντρου Υγείας Βάρης, από το Υπουρ-

γείου Υγείας, το οποίο όμως δεν ανταποκρίθηκε.

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα

ανήσυχοι, για το πώς θα μπορέσουν να βοηθήσουν

τον ασθενή, απευθύνθηκαν στο Δήμαρχο του

Δήμου ΒΒΒ, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ο οποίος αν-

ταποκρίθηκε άμεσα και έστειλε την επομένη κιόλας

ένα κοντέινερ, το σύνδεσαν με ρεύμα και πλέον

είναι εξοπλισμένο και έτοιμο, να προσφέρει τις

υπηρεσίες του σε όποιον ασθενή προσέλθει

με αναπνευστικά προβλήματα, για να μη

χαθει πολυτιμος χρονος. Επίσης το ίδιο γί-

νεται και στο Κ.Υ. Καλυβίων, για σοβαρά

αναπνευστικά προβλήματα.

Το ίδο έκανε και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Δημ. Λουκάς, με το Κέντρο Υγείας Λαυρίου,

τοποθετώντας κοντέινερ για άμεση κάλυψη

ανάγκης, το οποίο Κ.Υ. Λαυρίου λειτουργεί

σε 24ωρη βάση. 

Πιθανόν  να έχει γίνει και σε άλλους Δήμους

δεν το γνωρίζουμε. Πρέπει όμως να εξά-

ρουμε τα αντανακλαστικά του Κέντρου

Υγείας Βάρης, αλλά και την άμεση κάλυψη

της ανάγκης των δύο δημάρχων. 

Χώρος υποδοχής  ασθενών  με αναπνευστικά 

προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Βάρης
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“Δεν υπάρχει τέχνη χωρίς ποίηση” 

Τον Οκτώβριο του 1999, η Γενική Διάσκεψη της UNESCO στο Παρίσι ανακήρυξε

και καθιέρωσε την 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.Το σκεπτικό της

απόφασης βασίσθηκε στην ιδέα ότι η Ημέρα της ποίησης θα ενδυναμώσει την ει-

κόνα της ποίησης στο ευρύτερο κοινό, ούτως ώστε η ποίηση να μη θεωρείται

πλέον περιττή τέχνη, αλλά μια τέχνη, η οποία σε συνδυασμό και σχέση με άλλες

τέχνες, όπως τη Μουσική, το Χορό, το Τραγούδι κ.α, θα συνεισφέρει στην  κοινω-

νία να βρει και να ισχυροποιήσει την ταυτότητά της.

Υπογραμμίστηκε ότι οι διάφορες ποιητικές αναγνώσεις, αναφορές και άλλες εκ-

δηλώσεις μπορούν να συμβάλλουν στη περαιτέρω κοινωνικοποίηση του ζωντανού

θεάματος και να αποτελούν αιτία και αφορμή για την ενίσχυση των δεσμών της

ποίησης με τη φιλοσοφία και τις άλλες πνευματικές αναζητήσεις του ελεύθερα

σκεπτόμενου πολίτη. 

**Αξίζει όμως να σημειωθεί όλως ιδιαιτέρως, ότι η κινητήριος δύναμις γι’ αυτή την

απόφαση ήταν ελληνικής έμπνευσης και επινόησης.

Το 1998, η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων έλαβε την απόφαση να καθιερώσει την

21η Μαρτίου (εαρινή ισημερία) ως Ημέρα της Ποίησης.

Η συγκυρία όμως των διεθνών παραμέτρων  ήταν ευνοϊκή για μια “Παγκόσμια κα-

ριέρα”.

Ως Πρέσβυς της Ελλάδος στην ΟΥΝΕΣΚΟ το 1999, υπηρετούσε  ο καταξιωμένος

και διεθνώς αναγνωρισμένος συγγραφέας μας, Βασίλης Βασιλικός, ο οποίος προ-

χώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες και αναγκαίες διμερείς και πολυμερείς δι-

πλωματικές παραστάσεις προς τα κράτη-μέλη  και προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο

ΟΥΝΕΣΚΟ και πέτυχε να υπερψηφισθεί  η ελληνική πρόταση και να κηρυχθεί η

21η Μαρτίου Ημέρα της Ποίησης. Έτσι δε να δικαιωθεί η ιστορική αναφορά του

μεγάλου  Ντελακρουά ότι “Δεν υπάρχει τέχνη χωρίς ποίηση” 
Χρίστος Κοντοβουνήσιος, π.Πρέσβυς

Είναι ιστορικά αληθές και αποδεκτό από τους ειδήμονες

εθνολόγους, λαογράφους, γλωσσολόγους κ.λπ. ότι η δη-

μώδης προφορική ποίηση-τραγούδια όπως την γνωρί-

ζουμε στην Ελλάδα, γεννήθηκε, τουλάχιστον στο χώρο

(χώρες) του λεγόμενου δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού

κατά την περίοδο του Μεσαίωνα (10ο - 13ο αιώνα) και

καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε ασφαλώς στην μεταγε-

νέστερη εποχή του διαφωτισμού και της αναγέννησης.

Οι ιδιαίτεροι λόγοι εξήγησης των πολιτιστικών αυτών

φαινομένων ανήκουν στη σφαίρα δικαιοδοσίας άλλων ει-

δικών επιστημόνων.

Το παρόν σύντομο σημείωμα φιλοδοξεί να κάνει μια

μικρή εισαγωγή στον αναγνώστη, για τη προφορική δη-

μοτική ποίηση μιας μεγάλης χώρας με πλούσιο πολιτι-

στικό παρελθόν, της Ρωσίας. 

ΤΑ ΜΠΙΛΙΝΗ (ылины) 

-ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατ’ αρχάς πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η δημοτική ποί-

ηση ΜΠΙΛΙΝΗ δεν καλύπτει και εκφράζει όλη τη ρωσική

επικράτεια και λαό, αλλά χρωματίζεται γεωγραφικά από

τις ιδιαίτερες πολιτιστικές και εθνολογικές- ιστορικές πα-

ραδόσεις του ρωσικού λαού που ζει και δραστηριοποιείται

εδώ και πολλούς αιώνες στη Β.Δ.  Ρωσία, στην ευρύτερη

περιοχή της ONEGA,bτου Αρχάγγελου και του Μουρ-

μάνσκ, ανατολικά της Φινλανδίας και βόρεια της Αγίας Πε-

τρούπολης.

Τα μπιλίνη είναι δημοτικά τραγούδια, ηρωικού-επικού κυ-

ρίως χαρακτήρα που μεταδόθηκαν από γενεά σε γενεά, δια-

σώθηκαν και σήμερα αποτελούν μέρος της λαϊκής

παράδοσης της Ρωσίας.

Η  ιστορική τους χρονολογική καταγωγή προσδιορίζεται

κατά τον 11ο έως 13ο αιώνα. Η πλούσια ασφαλώς μεταγε-

νέστερη ρωσική ιστορία γίνεται η δεξαμενή για να ξεδιψά-

σει τη λαϊκή φαντασία και το ποιητικό οίστρο του λαού

αυτής της ιδιαίτερης γεωγραφικής περιοχής.

Τα μπιλίνη είναι ποιήματα-τραγούδια διαφορετικού εύρους

καθένα, που μπορούν να φθάσουν και τις 300 γραμμές. Συ-

νήθως απαγγέλλονται ή τραγουδιούνται από ένα ραψωδό

με  τη συνοδεία ενός έγχορδου μουσικού οργάνου.  Ο ρα-

ψωδός (skazitel)  έχει κατά νου τα κύρια στοιχεία του ποι-

ήματος, άλλα δεν δεσμεύεται αυστηρά από αυτό, ως εκ

τούτου μπορεί να αυτοσχεδιάσει, προσθέτοντας, τις κατά

περίπτωση, δικές του εμπειρίες, καταστάσεις και περιγρα-

φές χαρακτήρων και ηρώων.  Πάντως το αποτέλεσμα των

παρεμβάσεών του  είναι συμβατό και προστιθέμενη αξία

στο κύριο και αρχικό θέμα του μπιλίνη.  Το μέλος – μέτρο

του μπιλίνη είναι αυτό της τονικότητας μερικών συλλαβών.

Σε κάθε γραμμή του στίχου  τονίζονται τρεις βασικοί φθόγ-

γοι, στην ίδια κλίμακα.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Τα περισσότερα των Μπιλίνη εξυμνούν και περιγράφουν τις

ηρωικές πράξεις και κατορθώματα  των παλικαριών εκείνων

(bogaturi) που με γενναιότητα  υπερασπίσθηκαν την πατρίδα

τους από εξωτερικούς εχθρούς. Οι τραγουδοποιοί – ραψωδοί

ενθαρρύνονται και από την ηγεμονία και κυριαρχία των ηγε-

τών του ΚΙΕΒ – ΡΩΣ και ιδιαίτερα του Βλαδίμηρου Α’ και

Βλαδίμηρου Β’ του Μονομάχου, κατά την περίοδο του 11ου

και 12ου αιώνα. Μετέπειτα του 13ου αιώνα, τα Μπιλίνη θα

διανθιστούν με ιστορίες ηρωισμού κατά των Τατάρων, των

Λιθουανών, και των Πολωνών. Ως προς τους κεντρικούς

ήρωες, δεν έχουν πάντα ανθρώπινες διαστάσεις, αλλά μερι-

κές φορές δανείζονται ιδιότητες και δυνάμεις προ-ιστορικών

και μυθολογικών μορφών.  Αξιοσημείωτο είναι ότι μερικά

μπιλίνη δεν είχαν επικό χαρακτήρα αλλά υμνούσαν και τρα-

γουδούσαν τις μικρές και μεγάλες χαρές του απλού ανθρώ-

που που βιοπάλευε  καθημερινά να επιβιώσει.

Τα μπιλίνη επέζησαν χάρις στην ικανότητα του ραψωδού/

τραγουδοποιού και την πηγαία έμπνευση του ρωσικού / ου-

κρανικού λαού να δημιουργεί και αναπαράγει λαϊκό πολιτι-

σμό. Μεταφέρονταν από γενεά σε γενεά προφορικά (όπως

οι παραλλαγές του Διγενή Ακρίτα, οι SAGA, το ΜΑΝΑΣ,

κ.α. δημώδη εθνικά ποιήματα), καθόσον η ρωσική γλώσσα

δεν είχε ακόμα οριστικά διαμορφωθεί (αυτό έγινε το 17ο

αιώνα με το μεγάλο Ρώσο γλωσσολόγο Λεμονόσωφ στην

Αγία Πετρούπολη). 

Έτσι η συστηματική λαογραφική καταγραφή και συλλογή

τους άρχισε τον 17ο αιώνα. Η πρώτη έντυπη έκδοση των λαϊ-

κών ποιημάτων έγινε το 1804 από τον KIPSHA DANILOV,

η δε πλέον επιμελημένη και ολοκληρωμένη στα 1862 από

τους Gilfrerdious και Rybnikov.

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (духовные стихи)

Αυτή η κατηγορία προφορικής δημώδους ποίησης και λαϊ-

κής ποιητικής έκφρασης γεννήθηκε και αναπτύχθηκε απ’ τον

15-16ο αι. και επέκεινα, μέχρι και την επανάσταση του 1917.

Γεωγραφικά κάλυψε όλη σχεδόν τη ρωσική επικράτεια, αλλά

ιδιαίτερα άνθισε στο χώρο της ευρωπαϊκής Ρωσίας. Η δημώ-

δης αυτή ποίηση στην ιστορική της διαδρομή ταυτίστηκε και

χρωματίσθηκε ψυχολογικά, συναισθηματικά, πνευματικά και

κοινωνικά  στη συνείδηση του λαού με ό,τι καταγράφηκε

ιστορικά ως Ρωσική Ψυχή (Русская Душа).

Κατά τους λαογράφους και ιστορικούς, τα Πνευματικά Ποι-

ήματα (Π.Π.) είναι η συνέχεια/εξέλιξη των Μπιλίνη, κυρίως

ως προς την ποιητική τεχνοτροπία και έκφραση, όχι όμως ως

προς τη θεματική τους. Τα  “Π.Π.” ήταν γνήσια λαϊκά

άσματα με θρησκευτικό περιεχόμενο. Γεννήθηκαν δε και

αναπτύχθηκαν κυρίως στις αγροτικές περιοχές, αλλά και στα

μεγάλα αστικά κέντρα.

Απαγγέλλονταν από ερασιτέχνες ραψωδούς, συχνά τυφλούς,

στο προαύλιο χώρο των εκκλησιών και καθένας ασφαλώς

ραψωδός εμπλούτιζε το προηγούμενο άσμα με τις δικές του

“επικαιροποιημένες” ιστορίες με στίχους. Η μονωδία/απαγ-

γελία συνήθως συνοδευόταν απ’ τους ήχους ενός έγχορδου

οργάνου.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ “Π.Π”

Καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν η κυρίαρχη πίστη στη

συνείδηση του Ρώσου, ήταν φυσικό επόμενο τα “Π.Π.” να

αναφέρονται στα άγια εγκόσμια ή Θεία πρόσωπα της ιστο-

ρικής Ορθοδοξίας. Προτιμούνται δε πρόσωπα ή καταστάσεις

της Καινής Διαθήκης καθώς και εικόνες Αγίων, ώστε τα

“Π.Π” να εμπνεύσουν και ισχυρότερα ενδυναμώσουν την ει-

κονολατρία του πιστού Ρώσου. Κεντρικά όμως Θεία πρό-

σωπα παρέμειναν ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι Γεώργιος,

Αλέξιος, Βασίλειος κ.α. Η ποιητική των `“Π.Π” ακολουθεί

αυτή των μπιλίνη,έχοντας μια μετρική μουσικότητα τονίζον-

τας κάθε τέταρτη συλλαβή σε μια γραμμή.

Τα “Π.Π” απετέλεσαν, μέχρι την επανάσταση του 1917, τη

θεμελιώδη πολιτιστική και θρησκευτική συνείδηση του

μέσου /απλού Ρώσου και ταυτίζονταν με τις ιστορικές αξια-

κές επιταγές της Ορθοδοξίας.

Τα “Π.Π” καταγράφηκαν και διεσώθηκαν μέχρι τα τέλη του

19ο αι. και είναι σήμερα λογοτεχνική κληρονομιά της Ρω-

σίας. Στην πνευματική αξία και μοναδικότητά τους αναφέρ-

θηκαν οι μεγάλοι Ρώσοι, όπως Γκογκόλ, Τολστόι,

Ντοστογιέφσκι, Πούσκιν, και τόνισαν ότι είναι τα “Π.Π” που

διαμόρφωσαν ιστορικά και συνειδησιακά την εθνική ταυ-

τότητα του μέσου Ρώσου.

Η “παραγωγή” όμως των “Π.Π” ακόμα και η “αναμετάδοσή”

τους σταμάτησε με την επικράτηση της επανάστασης του

1917, καθόσον το περιεχόμενό τους ήταν θρησκευτικό/χρι-

στιανικό και η επίσημη Ορθόδοξη  Εκκλησία είχε περιέλθει

σε δυσμένεια  για τους γνωστούς πολιτικο/κοινωνικούς λό-

γους.

Σήμερα (και ο γράφων το γνωρίζει από προσωπική μαρτυ-

ρία-εμπειρία) τα “Π.Π” ανακαλούνται στην ιστορική/πολι-

τιστική μνήμη του Ρώσου και Ουκρανού ορθόδοξου και

κάποιος επισκέπτης μπορεί να γίνει μάρτυς αναβίωσης ποι-

ητικών απαγγελιών αν βρεθεί έξω από τις μεγάλες ορθόδοξες

εκκλησίες.  

Χρίστος Κοντοβουνήσιος,  π. Πρέσβυς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ - 21η  ΜΑΡΤΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ  ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΡΩΣΙΑΣ
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες, διάγοντας τον βίο μας στην

ζώνη του λυκόφωτος και εν μέσω της πιο επίφοβης πε-

ριόδου των τελευταίων ετών λόγω του ειδεχθούς ιού,

πιστή στο καθήκον μου, σας ενημερώνω για την Οικο-

νομική Επιτροπή αυτής της εβδομάδας.

Επιμένω σε αυτή την ενημέρωση και την θεωρώ επιβε-

βλημένη περισσότερο από κάθε άλλη φορά καθώς οι

καιροί είναι χαλεποί και επικίνδυνοι, επομένως οφεί-

λουμε να είμαστε σε εγρήγορση και ετοιμοπόλεμοι, μη

μας πιάσουν και στον ύπνο!...

Οπως διαβάσατε μεταξύ άλλων στη δημοσίευση του

Κύματος Ενωμένων Πολιτών, Δ. Δαβάκης, η μελέτη

αφανισμού του φυσικού πλούτου της περιοχής μας συ-

νεχίζεται και μάλιστα βαίνει προς ανάδειξη οριστικού

μειοδότη. 

Μη γελιέστε, αγαπητοί αναγνώστες, όπως ανέφερε

και ο αρχηγός μας στο προηγούμενο Δ.Σ. σε σχέση με

την μελέτη “εργασία κλαδέματος ή κοπής  ψηλών ή
επικίνδυνων δέντρων" δεν πρόκειται για καλλωπι-

σμούς, αλλά για αδειοδότηση στην διοίκηση του δήμου

να κόψει ό,τι, όσα και όπου θέλει δέντρα της περιοχής

μας. Το αν η δαπάνη θα είναι 551.000 ή κάτι λιγότερο,

πόσο δε μάλλον αν θα γίνει σε ένα ή δύο έτη, είναι

δευτερεύοντα ζητήματα σε σχέση με το μέγεθος της

καταστροφής που επιχειρείται. Σας θυμίζω μερικά κρί-

σιμα σημεία της μελέτης: "κλάδεμα ή κοπή μεγάλων
δένδρων ύψους από 12-16μ. σε πλατείες, πάρκα κ.α"
ποσότητα 450, δαπάνη 67.320.

Σε επόμενη κατηγορία για 16-20μ., ποσότητα 450, δα-

πάνη 91.080, σε άλλη κατηγορία για πάνω από 20μ.,

ποσότητα 300, δαπάνη 102.960.

Συνολικά έχει 6 κατηγορίες "κλάδεμα ή κοπή", πρόκει-

ται για 1.593 δέντρα επί συνόλου1.628, επαναλαμβά-

νουμε αφορά τον ΑΣΤΙΚΟ ιστό και όχι δασικό ή

αναδασωτέο χώρο για να μη δημιουργούνται εσφαλ-

μένες εντυπώσεις. Μιλάμε για 1.593 δέντρα για τα

οποία θα έχει δικαίωμα ζωής ή θανάτου!

Ενα άλλο ζήτημα της Επιτροπής είναι η "αποψίλωση

κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για πυροπροστα-
σία". Όπως ανέφερε και γι' αυτό το θέμα ο Δ. Δαβάκης,

δεν υπάρχει λόγος πρόσθετης δαπάνης (περίπου

72.000), γιατί κάθε χρόνο ο Δήμος προσλαμβάνει έκτα-

κτο προσωπικό με μοναδικό αντικείμενο την αποψί-

λωση και επίσης υπάρχει όλος ο μηχανικός

εξοπλισμός (χλοοκοπτικά κ.α.). Επομένως γιατί ανατί-

θεται σε ιδιώτη με πρόσθετη επιβάρυνση;

Τέλος, ένα άλλο θέμα είναι η προμήθεια "υλικών αυτό-

ματου ποτίσματος" καθώς η αρμόδια υπηρεσία του

Δήμου είχε ζητήσει περαιτέρω έκπτωση 15% επί της

προσφοράς, αλλά η αντιπρόταση είναι 6%. Αυτό θα

μπορούσε να είναι πρόβλημα για κάποιον που θα σκε-

πτόταν πονηρά... δηλαδή αφού υπάρχει περιθώριο με-

γαλύτερης έκπτωσης γιατί εντέλει ο δήμος να

ζημιωθεί το υπόλοιπο 9% κατ' ελάχιστον;

Με το τρίπτυχο της επιβίωσης: Υπομονή, Ψυχραιμία,

Προσοχή θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα και με την

επωδό: “Hasta la Victoria Siempre".

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν

Δημοτική Σύμβουλος μείζονος παράταξης 

Ι.Δόγκα

Η Περιφέρεια Αττικής αμέσως μόλις τέθηκαν

σε εφαρμογή, από την κυβέρνηση, μέτρα για

την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού,

προσάρμοσε τη λειτουργία των υπηρεσιών

της ώστε να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των

πολιτών, και να λειτουργήσει ο μηχανισμός

χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή, των εργαζό-

μενών. 

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνει η Περιφέρεια: 

1. Απασχολούμε όσους είναι απαραίτητοι

για την ομαλή λειτουργία της Περιφέ-

ρειας. 
Πήραμε απόφαση το 1/3 των υπαλλήλων μας να

βρίσκεται καθημερινά, εκ περιτροπής, στις υπηρε-

σίες της περιφέρειας. 

2. Λάβαμε υπόψη τη γνώμη των διευθυν-

τών των υπηρεσιών μας. 
Το παραπάνω μοντέλο λειτουργίας  αποφασίστηκε

μετά από διαβούλευση με τα ανώτατα διοικητικά

στελέχη των Υπηρεσιών μας και λαμβάνοντας

υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντι-

μετωπιστούν  οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση

και διάδοση του COVID-19 (κορωνοϊού)

3. Προτεραιότητα μας, να κρατήσουμε

«ανοικτή» την Περιφέρεια. 

Θα κρατήσουμε με κάθε τρόπο ανοικτές  κρίσιμες

υπηρεσίες «πρώτης γραμμής», που σχετίζονται με

την καθαριότητα και τις απολυμάνσεις, τη δημό-

σια υγεία, τους υγειονομικούς  ελέγχους, τους

ελέγχους για την ομαλή λειτουργία της αγοράς

και την προστασία του καταναλωτικού κοινού από

φαινόμενα αισχροκέρδειας. Αλλά έχει μεγάλη ση-

μασία να λειτουργούν υποστηρικτικά κι άλλες υπη-

ρεσίες.

4. Ειδική Μέριμνα για εργαζόμενους
Για τους υπαλλήλους της Περιφερειας που ανή-

κουν στις ευπαθείς ομάδες, ελήφθη ειδική μέριμνα,

προκειμένου, εφόσον δεν είναι δυνατή η χορή-

γηση άδειας ειδικού σκοπού, να απομακρυνθούν

άμεσα από θέσεις συναλλαγής με το κοινό και να

παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία.  

5. Μέτρα για το κοινό που συναλλάσσεται

με την Περιφέρεια Αττικής.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αναστολή της

εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρου-

σία,  σε όλες τις υπηρεσίες της.  

6. Λειτουργία του πληροφοριακού συστή-

ματος ΙΡΙΔΑ από το σπίτι
Hdh ξεκίνησαν τεχνικές τηλεδιασκέψεις, προκει-

μένου να δοθεί ασφαλής τεχνική λύση. 

7. Στελέχωση απολυμαντηρίου 

H Περιφέρεια Αττικής προσαρμόζει
τις υπηρεσίες της

Μέτρα για την οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων που

έχει απαγορευτεί ή έχει περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία

τους θα αποφασίσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

στην Δημοτική συνεδρίαση της Δευτέρας 23 Μαρτίου, η οποία

θα γίνει δια περιφοράς.

Όσες επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα απαλλα-

γούν από την καταβολή των δημοτικών τελών και του δημοτι-

κού φόρου για όσο διάστημα θα ισχύει η απαγόρευση.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με τους Κωδικούς Αριθμούς Δρα-

στηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στις ΚΥΑ/ΔΙα/ΓΠ.οικ

18149/2020 (ΦΕΚ 588/Β/13-3-2020) και ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ. οικ.

19024/2020 (ΦΕΚ 915/Β/17-3-2020), με τις οποίες αποφασί-

στηκε η απαγόρευση ή ο προσωρινός περιορισμός λειτουργίας

του καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη

δήλωση, για τη διακοπή ή τον προσωρινό περιορισμό της λει-

τουργίας της επιχείρησης τους, σε ψηφιακή πλατφόρμα, που θα

λειτουργήσει από 24 /3/ 2020 στις 08:00 

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

Η απαλλαγή θα ισχύει από την ώρα υποβολής της αίτησης

μέχρι την άρση της απαγόρευσης ή περιορισμού της λειτουρ-

γίας τους.

Παράλληλα, στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο θα ληφθεί απόφαση

για την ανάκληση, της 45/2020 απόφασης, που αφορά την αύ-

ξηση των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων των επιχει-

ρήσεων εστίασης για το τρέχον έτος, την είχε λάβει το

Δημοτικό Συμβούλιο στις  στις 24 Φεβρουαρίου 2020.

Τα μέτρα αυτά αποφασίζονται με στόχο τη στήριξη των επιχει-

ρήσεων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που έχουν

πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, την διευκόλυνση της

βιωσιμότητας τους και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που

κινδυνεύουν.

Οικονομική ελάφρυνση των 

επιχειρήσεων που δεν λειτουργούν

λόγω κορονοϊού στο Δήμο ΒΒΒ
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H ηγεσία της Εκκλησίας,  η Διαρκής

Ιερά Σύνοδος, μετά από πολύωρη σύ-

σκεψη (16 Μαρτίου 2020) εξέδωσε ανα-

κοίνωση,  ότι οι ναοί θα είναι ανοιχτοί

μόνο για κατ’ ιδίαν προσευχή, και κά-

λεσε «τους ηλικιωμένους πιστούς να
παραμένουν σπίτια τους».
Αναφέρει συγκεκριμένα στην ανακοί-

νωση:

1. Οἱ Ἱεροί Ναοί νά παραμείνουν ἀνοι-

κτοί γιά κατ’ ἰδίαν προσευχή τῶν

πιστῶν.

2. Παρακαλεῖ τούς πάντες καί ἰδιαιτέ-

ρως τούς ἡλικιωμένους ἀνθρώπους καί

ὅσους ἀνήκουν σέ εὐπαθεῖς ὁμάδες

πληθυσμοῦ νά παραμένουν στίς οἰκίες

τους, προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ὁ
συγχρωτισμός τους μέ ἄλλους συναν-

θρώπους τους. Ὁ καθένας πρέπει νά

αἰσθάνεται σάν νά εἶναι φορέας τοῦ
συγκεκριμένου ἰοῦ, τόν ὁποῖο ὀφείλει

νά μήν μεταδώσει στόν διπλανό του,

καί ὡς ἐκ τούτου πρέπει νά προφυλάξει

τούς συνανθρώπους του καί τόν ἑαυτό

του.

Μέ αἴσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης λοι-

πόν ὑποδεικνύει τήν λιτή τέλεση τῆς

Θείας Λειτουργίας ἀπό τήν ἐρχόμενη

Κυριακή (22.3.2020) μέχρι τοῦ Σαββά-

του τοῦ Λαζάρου (11.4.2020), ἀπό 7:00

μέ 8:00 π.μ. ὡς καί κατά τήν ἑορτή τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                    
ΚΟΡΩΠΙ,  10-03-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  13/2020 απόφασης της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Κρωπίας με θέμα ‘Έγκριση προσω-
ρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στη Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας από
τη διασταύρωσή της με την οδό Πα-
παγιαννοπούλου μέχρι και τη δια-
σταύρωση με τη Λ. Σουνίου,  για την
εκτέλεση  εργασιών του έργου «Κα-
τασκευή Εσωτερικού Δικτύου
Ύδρευσης ΠΕ1 Αγίας Μαρίνας (πε-
ριοχή εντός σχεδίου πόλης) Δήμου
Κρωπίας.» 
Στο Κορωπί στις 10 Μαρτίου του
έτους  2020  κατά την 5η  Τακτική
Συνεδρίαση της,  η  Επιτροπή Ποι-
ότητας Ζωής  του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις προσωρινές κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις, στη Λεωφόρο
Αγίας Μαρίνας από τη διασταύ-
ρωσή της με την οδό Παπαγιαννο-
πούλου μέχρι και τη διασταύρωση
με τη Λ. Σουνίου,  για την εκτέλεση
εργασιών του έργου «Κατασκευή
Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΠΕ1
Αγίας Μαρίνας (περιοχή εντός σχε-
δίου πόλης) Δήμου Κρωπίας». Το εν
λόγω έργο αφορά στη κατασκευή

αγωγού ύδρευσης και των ιδιωτικών
συνδέσεων με τους υδρευόμενους
επί της Λ. Αγίας Μαρίνας στο τμήμα
που αναφέρεται παραπάνω. Η χρο-
νική διάρκεια ολοκλήρωσης των ερ-
γασιών εκτιμάται στους τέσσερις
(4) μήνες, από την έγκριση της σχε-
τικής άδειας από το αρμόδιο τμήμα
της τροχαίας.
Οι απαραίτητες εκσκαφές για την
τοποθέτηση του αγωγού θα γίνουν
στο δεξιό τμήμα  του οδοστρώμα-
τος της λωρίδας της Λ. Αγίας Μαρί-
νας Κορωπίου με κατεύθυνση τη
Λεωφόρο Σουνίου, αλλά για την εκ-
σκαφή και την φορτοεκφόρτωση
των προϊόντων εκσκαφής και των
υλικών επίχωσης (3Α και άμμος),
είναι απαραίτητη η κατάληψη ολό-
κληρης της λωρίδας κυκλοφορίας
από τον μηχανικό εκσκαφέα και το
φορτηγό στο οποίο θα φορτοεκ-
φορτώνονται τα ανωτέρω υλικά.  
Το παραπάνω εργοτάξιο θα είναι κι-
νητό, και απαιτείται κατάληψη του
οδοστρώματος σε καθημερινή βάση
της δεξιά λωρίδας σε μήκος 50,00
μέτρων,  όπως  φαίνεται και στο συ-
νημμένο σχέδιο 2.1.3 σήμανσης
εκτελούμενων έργων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών
θα ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα
από το νόμο μέτρα ασφαλείας για
την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλο-
φορίας σύμφωνα με την απόφαση
με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502 (ΦΕΚ

946Β/9-7-2003) και συγκεκριμένα το
συνημμένο σχέδιο 2.1.3 που αφορά
στην  εργοταξιακή σήμανση σε υπε-
ραστική οδό με σημαντική κυκλοφο-
ρία σε κινητές εργοταξιακές ζώνες
μικρής διάρκειας.
Για την εφαρμογή των εν λόγω κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων έχει ήδη
εκδοθεί η  υπ΄ αριθμ. Πρωτ.
125570/13.02.2020 άδεια τομής
οδοστρώματος από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττι-
κής. 
Επισυνάπτεται εργοταξιακή -κυκλο-
φοριακή μελέτη εργασιών τμήματος
έργου επί της οδού  Λεωφ. Αγ. Μα-
ρίνας Κορωπίου.
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανο-
νιστικού χαρακτήρα και θα διέπετε
από τις διατάξεις των άρθρων 79 και
82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των (Ν.3463/2006). Για το λόγο
αυτό θα απαιτηθεί η δημοσίευση της
απόφασης κατά το πλήρες κείμενό
της στο δημοτικό κατάστημα του
δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία
που προβλέπεται από το άρθρο 284
και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια
ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  με τα συνημμένα   αυτής
σχέδια βρίσκεται   αναρτημένη στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης

ΑΔΑ: ΨΩΞΠΩΛΝ-ΙΝΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο    18-3-2020
Αρ. Πρωτ. : 4605

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό
φανερό και προφορικό διαγωνισμό
για τη μίσθωση ακινήτου στο Μαρ-
κόπουλο σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/1981, του Ν. 3463/
2006 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ
51541/19.12.2011 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώ-
σουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δη-
λαδή έως και την 13η Απριλίου
2020, τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες καταθέτοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία
θα περιγράφεται το ακίνητο που
διατίθεται και όλα τα δικαιολογητικά
που αναλυτικά περιγράφονται στην
αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο
που θα στεγάσει το 4ο Νηπιαγωγείο
του Δήμου Μαρκοπούλου, στο
Πόρτο Ράφτη. 
Το κτίριο αυτό θα πρέπει να βρίσκε-
ται σε ισόγειο χώρο εμβαδού περί-
που 200 τ.μ. και πρέπει να
αποτελείται από: - Δύο (2) αίθουσες
εργασίας ελάχιστου εμβαδού 40
τ.μ. η καθεμία, με ηλεκτρολογική και
τηλεφωνική εγκατάσταση (για
χρήση οπτικοακουστικών μέσων).
Προτιμάται το πάτωμα να είναι ξύ-
λινο ή πλαστικό (linoleum).  - Μία (1)
κουζίνα. - Χώρο υγιεινής νηπίων με
τέσσερις (4) τουαλέτες στο μέγε-
θος των νηπίων (λεκάνες, νιπτήρες
κ.λπ.).- Μία (1) τουαλέτα νηπίων
ΑΜΕΑ. - Μία (1) τουαλέτα ενηλίκων.
- Μία (1) αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων, ελάχιστου εμβαδού 40 τ.μ. με
μικροφωνική εγκατάσταση και

πλήρη ηλεκτρολογική και τηλεφω-
νική εγκατάσταση. - Βοηθητικούς
χώρους. (αναλυτική περιγραφή
στην αναλυτική διακήρυξη αρ πρωτ
4604/2020).
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτό-
πια έρευνα θα κρίνει την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή από-
φασή του θα ορίσει την ημέρα και
ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας,
καλώντας με απόδειξη αυτούς, των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλ-
ληλα.
Η αναλυτική διακήρυξη αναρτάται
στην σελίδα του κεντρικού ηλεκτρο-
νικού μητρώου δημοσίων συμβά-
σεων www.promitheus.gov.gr και
στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.markopoulo.gr. Πληροφορίες
για τη δημοπρασία καθώς και παρέ-
χονται από το Δήμο Μαρκοπούλου,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Κεν-
τρική Πλατεία Μαρκοπούλου, τηλ.
22990 20000.

Ο Δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

ΑΔΑ: Ψ3ΤΡΩΛΝ-ΤΓΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο    18-3-2020
Αρ. Πρωτ. : 4609

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩ-
ΓΕΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό
φανερό και προφορικό διαγωνισμό
για τη μίσθωση ακινήτου στο Μαρ-
κόπουλο σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/1981, του Ν.
3463/2006 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ
51541/19.12.2011 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώ-
σουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δη-
λαδή έως και την 13η Απριλίου
2020, τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες καταθέτοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία
θα περιγράφεται το ακίνητο που
διατίθεται και όλα τα δικαιολογητικά
που αναλυτικά περιγράφονται στην
αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο
που θα στεγάσει το 5ο Νηπιαγωγείο
του Δήμου Μαρκοπούλου, στο Μαρ-
κόπουλο. 
Το κτίριο αυτό θα πρέπει να βρίσκε-
ται σε ισόγειο χώρο εμβαδού περί-
που 200 τ.μ. και πρέπει να
αποτελείται από: - Δύο (2) αίθουσες
εργασίας ελάχιστου εμβαδού 40 τ.μ.
η καθεμία, με ηλεκτρολογική και τη-
λεφωνική εγκατάσταση (για χρήση
οπτικοακουστικών μέσων). Προτιμά-
ται το πάτωμα να είναι ξύλινο ή πλα-
στικό (linoleum).  - Μία (1) κουζίνα. -
Χώρο υγιεινής νηπίων με τέσσερις
(4) τουαλέτες στο μέγεθος των νη-
πίων (λεκάνες, νιπτήρες κ.λπ.).- Μία
(1) τουαλέτα νηπίων ΑΜΕΑ. - Μία (1)
τουαλέτα ενηλίκων. - Μία (1) αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, ελάχιστου εμ-
βαδού 40 τ.μ. με μικροφωνική εγκα-

τάσταση και πλήρη ηλεκτρολογική
και τηλεφωνική εγκατάσταση. - Βοη-
θητικούς χώρους. (αναλυτική περι-
γραφή στην αναλυτική διακήρυξη αρ
πρωτ 4608/2020).
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτό-
πια έρευνα θα κρίνει την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή
του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας, καλών-
τας με απόδειξη αυτούς, των οποίων
τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.
Η αναλυτική διακήρυξη αναρτάται
στην σελίδα του κεντρικού ηλεκτρο-
νικού μητρώου δημοσίων συμβά-
σεων www.promitheus.gov.gr και
στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.markopoulo.gr. Πληροφορίες
για τη δημοπρασία καθώς και παρέ-
χονται από το Δήμο Μαρκοπούλου,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Κεν-
τρική Πλατεία Μαρκοπούλου, τηλ.
22990 20000.

Ο Δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

ΑΔΑ: 66ΟΔΩΛΝ-ΑΑΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο    18-3-2020
Αρ. Πρωτ. : 4613

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΙΕΚ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό
φανερό και προφορικό διαγωνισμό
για τη μίσθωση ακινήτου στο Μαρ-
κόπουλο σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/1981, του Ν.
3463/2006 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ
51541/19.12.2011 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώ-
σουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δη-
λαδή έως και την 13η Απριλίου
2020, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες καταθέτοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία
θα περιγράφεται το ακίνητο που
διατίθεται και όλα τα δικαιολογητικά
που αναλυτικά περιγράφονται στην
αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο

που θα στεγάσει το Δ.Ι.Ε.Κ. του
Δήμου Μαρκοπούλου. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέπει
να βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου
σχεδίου του Δήμου Μαρκοπούλου και
σε απόσταση 400 μέτρων από στάση
λεωφορείου. Σαν απόσταση λογίζεται
η οριζόντια διαδρομή επί κοινοχρή-
στου χώρου (δρόμου). 
Επίσης, το ακίνητο που θα μισθωθεί
θα πρέπει: - Να διαθέτει ή να δύνα-
ται να κατασκευάσει τέσσερις (4) αί-
θουσες διδασκαλίας 35 τ.μ. η κάθε
μία. Οι αίθουσες θα πρέπει να βρί-
σκονται σε χώρο κύριας χρήσης με
ελεύθερο (καθαρό ύψος) τουλάχι-
στον 2,60μ. - Να διαθέτει ή να δύνα-
ται να κατασκευάσει μία (1) αίθουσα
– εργαστήριο Πληροφορικής 35 τ.μ.
Το εργαστήριο θα πρέπει να βρίσκε-
ται σε χώρο κύριας χρήσης με ελεύ-
θερο (καθαρό ύψος) τουλάχιστον
2,60μ. - Να διαθέτει ή να δύναται να
κατασκευάσει δύο (2) χώρους γρα-
φείων, εκ των οποίων, έναν (1) χώρο
(γραφείο Διευθυντή) 15 τ.μ. και
έναν (1) χώρο (γραφείο Γραμμα-
τείας, Υποδιευθυντή, Εκπαιδευτι-
κών) 20 τ.μ. Τα γραφεία θα πρέπει
να βρίσκονται σε χώρο κύριας χρή-
σης με ελεύθερο (καθαρό ύψος)
τουλάχιστον 2,60μ. - Να διαθέτει ή
να δύναται να κατασκευάσει μια (1)
αποθήκη 20 τ.μ., για το αρχείο του
ΔΙΕΚ. - Να διαθέτει ή να δύναται να
κατασκευάσει μια (1) αποθήκη 15

τ.μ., για υλικά. - Να διαθέτει ή να
δύναται να κατασκευάσει τέσσερις
(4) χώρους υγιεινής (WC), εκ των
οποίων, δύο (2) χώρους υγιεινής
(WC), ανδρών – γυναικών, για το
προσωπικό και δύο (2) χώρους υγι-
εινής (WC), ανδρών – γυναικών, για
τους σπουδαστές. Οι χώροι υγιεινής
δύνανται να τοποθετηθούν σε χώρο
βοηθητικής χρήσης. - Να διαθέτει
έναν (1) χώρο υγιεινής (WC) ΑμεΑ.
(αναλυτική περιγραφή στην αναλυ-
τική διακήρυξη αρ πρωτ 4612/2020).
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτό-
πια έρευνα θα κρίνει την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή
του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας
με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.
Η αναλυτική διακήρυξη αναρτάται
στην σελίδα του κεντρικού ηλεκτρο-
νικού μητρώου δημοσίων συμβά-
σεων www.promitheus.gov.gr και
στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.markopoulo.gr. Πληροφορίες
για τη δημοπρασία καθώς και παρέ-
χονται από το Δήμο Μαρκοπούλου,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Κεν-
τρική Πλατεία Μαρκοπούλου, τηλ.
22990 20000.

Ο Δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

Επιμήκυνση του ελέγχου 

πράξεων νομιμότητας στους ΟΤΑ
Με την από 14/3/20 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), άρθρο (24) εικο-

στό τέταρτο, παρ. 7β, επιμηκύνεται η αποκλειστική προθεσμία υποχρεωτικού

ελέγχου νομιμότητας των πράξεων της αυτοδιοίκησης που εμπίπτουν στο

άρθρο 225 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, από 30 μέρες σε 60 μέρες, από την

περιέλευση των εν λόγω πράξεων στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης. Διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση d.olo@ypes.gr

H ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ
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στα πεταχτά

ΕΕΑ: delivery, room service,

take-away από όλα τα 

καταστήματα εστίασης και καφε!

Μετά από επίμονες παρεμβάσεις του ΕΕΑ παρέχεται,

με υπουργική απόφαση, σε όλα τα καταστήματα

εστίασης που δεν διέθεταν τους ΚΑΔ με δυνατότητα

διανομής delivery, room service, take-away κ.λπ., να

διανέμουν πλέον τα παρασκευάσματά τους με την

υποχρέωση να δηλώσουν τον ΚΑΔ στην εφορία μέσα

σε ένα μήνα.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης χατζη-

θεοδοσίου, «οι προσπάθειες μας απόδωσαν καρπούς
και είμαστε ευτυχείς που καταφέραμε ώστε όλες οι
επιχειρήσεις εστίασης και καφέ να έχουν δικαίωμα
για delivery, room service κ.λπ., να μπορούν να δουλέ-
ψουν με ίσους όρους και να καλύψουν μέρος από τις
απώλειες που έφερε η κρίση με τον κορονοϊό».

Κλείνουν τα σύνορα για 

πολίτες εκτός ΕΕ.
Προληπτικά περιοριστικά μέτρα ισχύουν από 18.3.20

και αφορούν τις μετακινήσεις πολιτών, από χώρες

εκτός Ε.Ε. Δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα

πολίτες, που δεν είναι Έλληνες, δηλαδή δεν μπορούν

να έρθουν στην Ελλάδα πολίτες χωρών εκτός ΕΕ,

παρά μόνο για απολύτως αναγκαία συνθήκη, που σχε-

τίζεται αποκλειστικά με επείγουσα εργασία ή οικογέ-

νεια.

Κλείσιμο και εξωτερικών 

συνόρων
Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν

ομόφωνα να απαγορεύσουν για διάστημα 30 ημερών

την είσοδο στο ευρωπαϊκό έδαφος σε πολίτες τρίτων

χωρών, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξά-

πλωση του κορονοϊού SARS-CoV-2. Τα εξωτερικά σύ-

νορα θα κλείσουν, ωστόσο θα δημιουργηθούν στα

εσωτερικά σύνορα διάδρομοι ταχείας κυκλοφορίας

για τη γρήγορη διακίνηση των αγαθών. Η πρόεδρος

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ

Λάιεν, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά

την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης, είπε ότι επαφίε-

ται στην κάθε χώρα μέλος να εφαρμόσει το κλείσιμο

των συνόρων για τους πολίτες τρίτων χωρών.

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, 690710207875.

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»

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΕΤΕ

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ στη συνεδρίασή του, 12 Μαρτίου 2020,

αποφάσισε την αναβολή επ’ αόριστον των εκλογών της

22ης Μαρτίου για νέες Εφορίες και νέες Επιτροπές Κατά-

ταξης και Κρίσεων, καθώς και της Γενικής Εκλογοαπολο-

γιστικής Συνέλευσης του ΕΕΤΕ που ήταν

προγραμματισμένη για τις 30 Μαρτίου 2020.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΕΤΕ 

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται, για λόγους ασφάλειας, ηλε-

κτρονικά (στο chafartg@otenet.gr) και τηλεφωνικά (210-

3300016, 210-3301719). Σε περιπτώσεις που είναι

απαραίτητο να επισκεφτούν οι ίδιοι το ΕΕΤΕ, τότε θα πρέ-

πει πρώτα να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το γραφείο,

Tηλ. 210. 3300 016 εσωτερικό 104, 116, 105

https://mazi.greekpatient.gr
Ένωση Ασθενών Ελλάδας 

για την πανδημία

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εγκαινιάζει μία ιστοσελίδα

αποκλειστικά αφιερωμένη στην ενημέρωση και ευαισθη-

τοποίηση των πολιτών και των χρόνιων ασθενών για την

πανδημία Covid-19. 

H ηλεκτρονική διεύθυνση https://mazi.greekpatient.gr/

παρέχει συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις πιο πρόσφατες

εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο

κόσμο, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη

νόσο και τους τρόπους μετάδοσης και πρόληψης, χρηστι-

κές συμβουλές για τις ομάδες υψηλού κινδύνου και πα-

ρουσίαση των επιδημιολογικών δεδομένων σε πραγματικό

χρόνο. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σε δυσχερή θέση οι εργαζόμενοι

Μία σοβαρή πτυχή της σημερινής κρίσιμης κατάστασης

είναι η απόλυτα δυσχερής θέση που βρίσκονται οι εργαζό-

μενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας και οι αυτοαπασχο-

λούμενοι που από τη μια προσπαθούν να προστατευθούν

από τον κορoνοϊό, από την άλλη αντιμετωπίζουν το φάσμα

της αδυναμίας επιβίωσης εφ’ όσον δεν έχουν έσοδα. Συχνά

νοσούν αλλά μένουν αδιάγνωστοι αφού δεν μπορούν να

πληρώσουν για να εξεταστούν σε ιδιωτικά κέντρα. Η κρίση,

σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμα δεν έχει κορυφωθεί και

το κλείσιμο των περισσότερων επιχειρήσεων (για λόγους

ελέγχου της επιδημίας) δημιουργεί σοβαρότατα προβλή-

ματα επιβίωσης σε όλους τους εργαζόμενους.

Οι καλλιτέχνες που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους απα-

σχολούνται με ανάλογες συνθήκες, «ελεύθερα», με μπλο-

κάκι, ή ωρομίσθιοι, κάνοντας μαθήματα σε Δήμους, σε

ομάδες, στον ΟΑΕΔ, σε φροντιστήρια και ελεύθερα σπου-

δαστήρια τέχνης, που δεν έχουν τα στοιχειώδη εργασιακά

δικαιώματα και ασφάλιση, αντιμετωπίζουν την απόλυτη έν-

δεια και ανασφάλεια. Το ΔΣ του ΕΕΤΕ ήδη ζήτησε από τα συ-

ναρμόδια Υπουργεία να αντιμετωπίσει τους δασκάλους

τέχνης που εργάζονται με «σύμβαση έργου» ή ωρομίσθιοι

στους Δήμους ως εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης ερ-

γασίας και να τους καταβάλει την αμοιβή τους μέχρι τη λήξη

της σύμβασής τους, καθώς και κάλεσε το ΥΠΠΟΑ να λάβει

μέτρα προστασίας για τους εικαστικούς εργαζόμενους στα ερ-

γαστήρια συντήρησης και αποκατάστασης έργων του ΥΠΠΟΑ

και στο ΤΑΠΑ.

Δυστυχώς ανοίγουν πολλά μέτωπα για τη χώρα μας...
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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

Η χώρα μας, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος,

διέρχεται υγειονομικά μια δοκιμασία. 

Με την κήρυξη πανδημίας το Εθνικό Σύστημα

Υγείας, οι δομές του αλλά κυρίως οι άνθρωποι

του φτάνουν στα όρια τους. Εντούτοις, με σο-

βαρότητα, ψυχραιμία και αισιοδοξία οφείλει

κάθε υγειονομικός να πράξει το καθήκον του. 

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ως ανα-

πόσπαστο μέρος της ασπίδας προάσπισης της

Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της χώρας, δη-

λώνει την ηθική και έμπρακτη συμπαράστασή της

προς όλους τους υγειονομικούς φορείς και στέ-

κεται αρωγός, δίπλα στους Ιατρούς, Οδοντιά-

τρους, Νοσηλευτές, Διοικητικό προσωπικό και

Ερευνητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

μιας φροντίδας υγείας πού βρίσκονται αυτή τη

στιγμή στην πρώτη γραμμή της Η ΕΟΟ και οι

13.500 χιλιάδες Οδοντίατροι της χώρας είμαστε

στη διάθεση των αρμοδίων φορέων να προσφέ-

ρουμε από οποιοδήποτε μετερίζι μας ζητηθεί και

σε οτιδήποτε μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι.

Στα μέλη μας, Οδοντίατρους των κατά τόπους

Συλλόγους, συστήνουμε να ενημερώνονται συ-

στηματικά για όλες τις εξελίξεις από τις αρμό-

διες πηγές, το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας με τους οποίους η

ΕΟΟ είναι σε συνεχή επαφή για όλα τα νεότερα

σχετικά με τη νόσο CoViD19.

Τους καλούμε δε να ενημερώνονται από τη σε-

λίδα της ΕΟΟ www.eoo.gr και να συμμορφώνον-

ται με όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλους

παροχής Οδοντιατρικής περίθαλψης που προ-

βλέπονται από τους ειδικούς. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

ΑΘΑΝ. Α. ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ

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

Ψήφισμα συμπαράστασης της Ελληνικής 

Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας  για τους υγειονομικούς
και τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας του CoViD19
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. . . γ ια την υγειά μας

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, ενώ έχει ήδη εκδώσει και επι-

καιροποιεί συστηματικά ενημερωτικό υλικό και εξει-

δικευμένες οδηγίες.

Οδηγίες για το κοινό

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 Δεκέμβριο 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 απομονωθεί 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 διάστημα

επώασης του SARS-CoV-2 τις 5-6 ημέρες και ως μέ-

γιστο χρόνο τις 12 ημέρες. Μία πρόσφατη μελέτη

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 παίζουν

στη μετάδοση του SARS-CoV-2, πιθανολογείται όμως

πως είναι μικρότερο από αυτό των συμπτωματικών

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 σακχαρώδη

διαβήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες) είναι πι-

θανότερο 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 επιδημιολογικά

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 υπο-

βάλλεται ΑΜΕΣΑ σε εργαστηριακό έλεγχο για τον ιό

SARS-CoV-2. Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η

άμεση επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ  τηλ: 210.52.12.054

και όχι επίσκεψη 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. 

Γιατί ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνει γρήγορα;
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 ασυμ-

πτωματικού ατόμου από τον COVID-19. Ο κίνδυνος

μόλυνσης εξαρτάται από τον βαθμό έκθεσης στον ιό

και για να προσδιορισθεί χρειάζεται συγκεκριμένη διε-

ρεύνηση 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 δυνατό,

με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το

αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό (φτέρνισμα),  ιδιαί-

τερα για 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 στό-

ματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάν-

τιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντηλου

στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των

χεριών.

l 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 χειροπετσέτες 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 ή σε

κάποιο από τα παραπάνω νούμερα για οδηγίες και βοή-

θεια.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον κορονοϊό 

τηλεφωνικοί 

αριθμοί βοήθειας &

πληροφορίας

2142142000
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2020

H αφή Φλόγας ταξιδεύει

στο Τόκιο

Εστω και χωρίς θεατές. ελέω κορονοϊού, και ενώ η

διεξαγωγή της διοργάνωσης παραμένει ανοιχτή για

τον ίδιο λόγο πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμ-

πία η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους

Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. 

Το «παρών» έδωσαν ο πρ. Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας, Πρ. Παυλόπουλος, η ηγεσία της Διεθνούς

Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελληνικής Ολυμπια-

κής Επιτροπής και μόλις 100 προσκεκλημένοι. 

Η πρωθιέρεια, Ξανθή Γεωργίου, άναψε τη Φλόγα,

την οποία παρέλαβε ως πρώτη λαμπαδηδρόμος η

Ολυμπιονίκης της Σκοποβολής, Αννα Κορακάκη. 

Για πρώτη φορά το ρόλο του πρώτου λαμπαδηδρό-

μου είχε γυναίκα, η Αννα Κορακάκη, που παρέδωσε

τη Φλόγα στη χρυσή Ολυμπιονίκη στο Μαραθώνιο το

2004 στην Αθήνα, Μιζούκι Νογκούτσι.

Η μεγάλη μπίζνα

του παγκόσμιου

αθλητισμού

Σε αυτό τον Κόσμο, των δισεκατομμυ-

ρίων πεινασμένων, και δυστυχισμένων

ανθρώπων, όσο και αν αυτό ηχεί παρά-

ξενα, παίζεται, παράνομο ή νόμιμο (τι

σημασία έχει…)   ποδοσφαιρικό στοί-

χημα, πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δο-

λάρια, από τα οποία το 90% είναι

παράνομα στοιχήματα. Όταν λοιπόν

αναφερόμαστε, στο εμπορευματοποι-

ημένο ποδόσφαιρο εννοούμε, το στοί-

χημα, το παράνομο στοίχημα, και τους

στημένους αγώνες, με πρωταγωνι-

στές, τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των

Ομάδων. Εδώ βέβαια το λόγο τον

έχουν οι ανά τον Κόσμο Οργανώσεις,

μέχρι του σημείου, να μη θίγεται το

“προϊόν”, με την ανοχή  της FIFA και

UEFA, αλλά και των Κρατών Μελών.

Το νόμισμα λοιπόν έχει δύο όψεις, η

μία είναι το στοίχημα, το οποίο η παγ-

κόσμια κοινότητα, το ονόμασε “έντιμο

παιχνίδι” και η άλλη είναι ο τρόπος που

στήνονται οι αγώνες. Εκεί είναι όλο το

ζουμί. 

Έχουμε πει, και θα το λέμε συνέχεια,

ότι ο επαγγελματικός Αθλητισμός και

κυρίως το Επαγγελματικό ποδό-

σφαιρο, είναι καθοριστικός ο ρόλος

και η επιρροή του στην Κοινωνία, στην

Οικονομία, στην Πολιτική. Το λέω

αυτό, γιατί με βάση τα επίσημα στοι-

χεία ο τζίρος στην  παγκόσμια αγορά

του στοιχήματος, ξεπερνάει το 1 τρι-

σεκατομμύριο δολάρια, από τα οποία

το 90% περίπου είναι παράνομα στοι-

χήματα. Τεράστιες πολυεθνικές οργα-

νώσεις, ασχολούνται με το να στήνουν

αγώνες. Ποδοσφαιριστές, Ιδιοκτήτες

μεγάλων Ομάδων, αλλά και μικρών, Δι-

αιτητές, Γιατροί, Προπονητές, όλοι, σε

αγαστή συνεργασία, ξεπερνούν τις

όποιες  συλλογικές, οι άλλες διαφορές

τους…. για το  ΧΡΗΜΑ. 

Και κάτι ακόμα, για να καταλάβουμε

(όχι ότι δεν το ξέραμε) πόσο η σαπίλα

έχει προχωρήσει σε βάθος, Μεγάλες

Πολυεθνικές Εταιρείες στοιχήματος,

ελέγχουν Ομάδες οι οποίες τίθενται

και  αντίπαλες, και όλα αυτά,  με τη

σύμφωνη γνώμη FIFA και UEFA. Η

αγορά της ΚΙΝΑΣ είναι πρώτη στο πα-

ράνομο στοίχημα… Αυτός είναι ο Παγ-

κόσμιος Αθλητισμός, τεράστιες πηγές

πλουτισμού, κυρίως παράνομες, ό,τι

εγκληματική πράξη  μπορεί να σκε-

φτεί, το πιο άρρωστο, ανθρώπινο

μυαλό, μπορεί να πραγματοποιηθεί

μέσα από τα ΣΠΟΡ. (στημένοι αγώνες,

ομαδικοί και ατομικοί, φάρμακα, μετα-

γραφές, ξέπλυμα χρήματος, διαιτητές,

σεξουαλική εκμετάλλευση αθλητριών

από χώρες της Αφρικής κλπ. κλπ…)

Για Παράδειγμα οι Μαραθώνιοι που γί-

νονται ανά τον Κόσμο δεν είναι μια

ωραία “παρφουμαρισμένη  επιχεί-

ρηση”;;

ΝΙΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Προειδοποίηση στις ΚΑΕ, να μην επιχειρήσουν να εκμεταλ-

λευτούν την κατάσταση με τον κορονοϊό και τη διακοπή

των πρωταθλημάτων μπάσκετ προκειμένου να περικόψουν

από τους αθλητές μισθούς και δεδουλευμένα, απευθύνει ο

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών

με ανακοίνωσή του. Ιδιαίτερα αναδεικνύει το θέμα των λε-

γόμενων μικρών συμβολαίων, που αποτελούν την πλειοψη-

φία στις επαγγελματικές κατηγορίες της χώρας.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΚ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Το μπάσκετ έρχεται σε δεύτερη μοίρα όταν υπάρχει στο
κάδρο το θέμα της υγείας. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμει-
βομένων Καλαθοσφαιριστών παρακολουθεί - όπως όλος ο
κόσμος - με μεγάλη αγωνία τις εξελίξεις στο θέμα του κο-
ρονοϊού και στέλνει καθημερινά πολλά μηνύματα, με στόχο
την προφύλαξη όλων!  
...Ο ΠΣΑΚ θα κάνει παραπάνω από όσα περνούν από το χέρι
του, προκειμένου οι παίκτες να πάρουν τόσο τα δεδουλευ-
μένα τους όσο και τα υπόλοιπα μέχρι την ολοκλήρωση του
πρωταθλήματος. Είμαστε αντίθετοι με τις αποφάσεις κάθε
διοίκησης η οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατά-
σταση και είτε αφήνει απλήρωτους τους παίκτες, είτε τους
αφήνει "ελεύθερους"».                      Νίκος Γεωργόπουλος

Στεφανίδη: «Η ΔΟΕ παίζει

με την υγεία μας»

Η εμμονή της ΔΟΕ να διεξαχθούν κανονικά οι Ολυμπιακοί

Αγώνες το ερχόμενο καλοκαίρι στο Τόκιο, παρά την ρα-

γδαία εξάπλωση του κορωνοϊού προκάλεσε την οργή της

Κατερίνας Στεφανίδη.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης τόνισε ότι η ΔΟΕ με τη στάση

της βάζει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών και αθλη-

τριών.

«Δεν υπάρχει αναβολή, δεν υπάρχει ακύρωση. Αλλά μας
(ΔΟΕ) βάζουν σε κίνδυνο» ανέφερε η πρωταθλήτρια του

επί κοντώ και πρόσθεσε: «Όλοι θέλουμε να γίνουν οι
Ολυμπιακοί στο Τόκιο αλλά ποιο είναι το Plan B αν δε γί-
νουν;
Γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση έχει επιδράσεις
στην προπόνησή μου γιατί παίρνω ρίσκα τώρα που δε θα
έπαιρνα αν ήξερα ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Πρέπει
να αποφασίσουμε αν θα ρισκάρουμε την υγείας μας και θα
συνεχίσουμε να προπονούμαστε σε τέτοιο περιβάλλον»,

σχολίασε η Κατερίνα Στεφανίδη.

Αφαίρεση στεφανιών από

γήπεδα μπάσκετ

Στην αφαίρεση των στεφανιών από τις μπασκέτες όλων

των ανοιχτών αθλητικών χώρων, προχώρησαν οι υπηρε-

σίες του Δήμου Παλλήνης, στο πλαίσιο των μέτρων προ-

φύλαξης από τον κορονοϊό.

Παρατηρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες ότι πολλά παιδιά

αλλά και ενήλικες αδιαφόρησαν για τα μέτρα περιορισμού

και απαγόρευσης εισόδου σε όλους τους αθλητικούς χώ-

ρους του Δήμου. 

Θα συνεχίσουμε να εποπτεύουμε όλους τους δημοτικούς

χώρους και να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προκει-

μένου να αποφύγουμε την διάδοση του ιού. 

Καλούμε τους πολίτες να σέβονται τα μέτρα που ανακοι-

νώνονται. Είναι για την προστασία όλων μας.

ΜΠΑΣΚΕΤ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ

«Δεν θα επιτρέψουμε παιχνίδια με τα δεδουλευμένα»
Ανακοίνωση του ΠΣΑΚ με αφορμή τη διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω κορονοϊού
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στη σκιά της εξάπλωσης των κρουσμάτων του κορονοϊού

βρίσκονται από τις αρχές της βδομάδας που πέρασε σχεδόν

όλες οι αθλητικές διοργανώσεις της Ευρώπης σε όλα τα

σπορ, με αρκετούς αγώνες να αναβάλλονται ή να διεξάγον-

ται κεκλεισμένων των θυρών, αρχικά, ενώ προς το τέλος

της βδομάδας είχαμε την αναβολή ή διακοπή ολόκληρων

διοργανώσεων. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στην Ελ-

λάδα, σε ό,τι αφορά τόσο τις εγχώριες αθλητικές διοργα-

νώσεις όσο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ελληνικών

ομάδων.

Γενική σύγχυση με αιτία
Η συνεχής εξάπλωση των κρουσμάτων του κορονοϊού στην

Ευρώπη άρχισε να επηρεάζει άμεσα τον ευρωπαϊκό αθλη-

τισμό στις αρχές της βδομάδας. Μετά από ένα «γεμάτο»

αγωνιστικά Σαββατοκύριακο (7 - 8 Μάρτη) σε όλη την Ευ-

ρώπη και ενόψει μιας εξίσου «γεμάτης» βδομάδας που ξε-

κινούσε, με ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σε όλα τα σπορ,

ήταν πλέον εμφανές ότι το πρόβλημα αγγίζει για τα καλά

και τον αθλητισμό. Το δε μέτρο της διεξαγωγής αγώνων κε-

κλεισμένων των θυρών, που εφαρμοζόταν από τους αρμό-

διους αθλητικούς φορείς τις τελευταίες δέκα μέρες, ήταν

επίσης ξεκάθαρο ότι δεν αποτελούσε λύση - ιδιαίτερα από

τη στιγμή που κορυφώθηκαν οι αντιδράσεις ομάδων, αθλη-

τών, προπονητών και γενικά ανθρώπων του αθλητισμού, οι

οποίοι έκαναν λόγο για «παιχνίδια» με την υγεία των εμ-

πλεκόμενων.

Την ίδια στιγμή, η προσπάθεια ορισμένων κορυφαίων αθλη-

τικών οργανισμών (UEFA, FIFA, FIBA, Ευρωλίγκα, NBA) να

...ξεμπερδέψουν με «ήπιες» λύσεις, ή πετώντας το μπαλάκι

στις κυβερνήσεις, προκάλεσε τεράστιο μπάχαλο στην αθλη-

τική κίνηση που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές περιπτώσεις αποφασί-

στηκε η διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών λίγες

μόλις ώρες πριν την έναρξή τους, με τους φιλάθλους να

βρίσκονται κυριολεκτικά στο δρόμο για το γήπεδο. Ενδει-

κτικό παράδειγμα αποτελούν δύο αγώνες Champions

League για μπάσκετ και ποδόσφαιρο που πραγματοποιήθη-

καν στην ίδια χώρα (Γερμανία), την ίδια μέρα και ώρα: Ο μεν

αγώνας μπάσκετ Βόννη - ΑΕΚ έγινε χωρίς φιλάθλους κα-

τόπιν απόφασης που πάρθηκε μόλις δύο ώρες πριν από την

έναρξή του, ενώ την ίδια ώρα ο ποδοσφαιρικός αγώνας Λει-

ψία - Τότεναμ γινόταν κανονικά με κόσμο στις εξέδρες...

Καθυστερημένη αντίδραση
Η απροθυμία των ιθυνόντων του ευρωπαϊκού αθλητισμού

να δώσουν ουσιαστικές λύσεις και η εμμονή τους για μια

«ήπια» διαχείριση ενός προβλήματος που ήταν ξεκάθαρο

πως έχει ξεφύγει, οδήγησαν σε οριακές και άκρως επικίν-

δυνες καταστάσεις. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι αντιδράσεις

και οι φωνές διαμαρτυρίας για πιο δραστικές λύσεις.

Σ' αυτό συντέλεσε βέβαια και η εμφάνιση κρουσμάτων κο-

ρονοϊού και σε αθλητές, πλέον, ή μέλη ομάδων, όπως ήταν

αναμενόμενο. 

ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Σε... καραντίνα ο αθλητισμός στην Ευρώπη

Θετικός ο Κέβιν Ντουράντ

στον κοροναϊό

Ο σούπερ σταρ των Νετς είναι ο ένας από τους 4 παίκτες

της ομάδας του Μπρούκλιν, που βρέθηκε θετικός στον ιό.

Το 4ο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορωνοϊού στο ΝΒΑ

είναι και αυτό που δημιούργησε και τον ισχυρότερο…

κρότο. Τέσσερις παίκτες των Μπρούκλιν Νετς βρέθηκαν

θετικοί στον θανατηφόρο ιό και ένας από αυτούς είναι ο

Κέβιν Ντουράντ!

Ο σταρ της ομάδας του Μπρούκλιν, ο οποίος λόγω του

τραυματισμού του στον αχίλλειο δεν έχει καταφέρει να

αγωνιστεί φέτος στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλα-

νήτη, δεν είχε δείξε κάποιο σύμπτωμα, όμως πλέον θα

τεθεί κανονικά σε καραντίνα.

Ο Ντουράντ, μιλώντας για το γεγονός, τόνισε ότι: «Ολοι

πρέπει να είναι προσεκτικοί. Να φροντίζουν τον εαυτό

τους και να είναι σε καραντίνα. Θα το περάσουμε όλοι

μαζί αυτό».

Τουρκία: 
Το Κίνημα Φιλάθλων ζήτησε
διακοπή του πρωταθλήματος

Το τούρκικο πρωτάθλημα είναι ένα από τα ελάχιστα που

δεν έχουν διακοπεί, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις

και στο εσωτερικό της χώρας. Γι’ αυτό το Κίνημα Φιλά-

θλων αντέδρασε νομικά, στέλνοντας εξώδικο στην τουρ-

κική λίγκα και απαιτώντας τη διακοπή της διοργάνωσης.

Το Κίνημα Φιλάθλων υποστηρίζει ότι η διοργανώτρια

αρχή βάζει σε κίνδυνο τη ζωή των ποδοσφαιριστών, των

προπονητών και όλων όσων εργάζονται για τη διεξα-

γωγή των παιχνιδιών και την καλεί να πάρει άμεσα και

δραστικά μέτρα.

«Παγώνουν» οι βαθμολογίες 

σε ATP και WTA

Όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, οι παγκό-

σμιες κατατάξεις σε άνδρες και γυναίκες θα παγώσουν

μέχρι την επανέναρξη των διοργανώσεων.

Η απόφαση των ATP και WTA να επεκτείνουν το lock out

στο παγκόσμιο τένις μέχρι τις 7 Ιουνίου, λόγω της ρα-

γδαίας εξάπλωσης τους κορωνοϊού, ανάγκασε τις διορ-

γανώτριες αρχές να λάβουν μέτρα και για τους βαθμούς

που θα χαθούν από την αναβολή όλων των διοργανώ-

σεων στη χωμάτινη σεζόν.

Ο σάπιος κόσμος των σπορ

Δύο ειδήσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν τους ταχείς

ρυθμούς με τους οποίους ο παγκόσμιος αθλητισμός,

μέρα με τη μέρα, όλο και πιο πολύ βυθίζεται στη σαπίλα

και τη διαφθορά. 

1. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ WADA, σε έκ-

θεση την οποία παρουσίασε ο πρώην πρόεδρος της, Ντικ

Πάουντ, κατηγόρησε τη ρωσική ομοσπονδία στίβου ότι,

με εμπλοκή της ρωσικής κυβέρνησης, έκανε χρήση ανα-

βολικών. Ανέφερε, συγκεκριμένα, ότι στο εργαστήριο

αντί-ντόπινγκ της Μόσχας καταστράφηκαν, εκ προθέ-

σεως, 1.417 δείγματα από ελέγχους ντόπινγκ. Από την

πλευρά της η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου (IAAF) με

τον νέο Πρόεδρο της, διάσημο Άγγλο αθλητή Σεμπά-

στιαν Κόε, εξετάζει το ζήτημα… 

2. Την παραίτηση του υπέβαλε ο Πρόεδρος της Γερμανι-

κής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Βόλφγκανγκ Νίρ-

σμπαχ ο οποίος από ότι δείχνουν τα πράγματα

εμπλέκεται στο σκάνδαλο χρηματισμού μελών του Δ.Σ

της FIFA, με σκοπό την ανάθεση του Μουντιάλ του 2006

στη Γερμανία, όπως αποκάλυψε το έγκυρο γερμανικό πε-

ριοδικό Spiegel.

Στις 18/10/2015, ο «Ημεροδρόμος» είχε εκτενώς αναφερθεί

στο θέμα. Αυτή είναι η εικόνα του παγκόσμιου αθλητισμού

αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετική με τα

συμβαίνοντα σήμερα στο κόσμο; Όχι βέβαια, πώς θα ήταν

δυνατόν όταν τα οικονομικά σκάνδαλα διαδέχονται το ένα

το άλλο σε όλους τους χώρους; 

Καθημερινά σκάνε σα βόμβες γύρω μας σκάνδαλα εκατομ-

μυρίων, ενώ ταυτόχρονα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε

μέρα βυθίζονται στην απελπισία και τη φτώχεια. Ο πολιτι-

σμός, οι τέχνες, τα γράμματα, ο αθλητισμός, έχουν πια εμ-

πορευματοποιηθεί, πουλιουνται όπως ο αγοραίος έρωτας. 

Νίκος Γεωργόπουλος

Λίβερπουλ: Το πιο ακριβό

ρόστερ στον κόσμο
Σύμφωνα με το CIES Football Observatory η Λίβερπουλ κα-

τέχει την πρωτιά στην κατηγορία με τα πιο ακριβά ροστερ

του πλανήτη.

Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα  πραγματοποιησε η

γνωστή ιστοσελίδα CIES Football Observatory σχετικά με

το ποια ομάδα  έχει το πιο ακριβό ρόστερ παγκοσμίως.

Τα αποτελέσματα της έρευνας φέρνουν στην πρώτη θέση,

την πρώτη στην Premier League Λίβερπουλ της οποίας το

ρόστερ ανέρχεται στα σε 1.27 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθεί η Μάντσεστερ Σιτι με μικρή διαφορά, καθώς το

ρόστερ της έχει αξία 1.24 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τρίτη και τέταρτη θέση συναντάμε τα δυο μεγαθήρια

της Ισπανίας, Ρεαλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, ενώ την

πεντάδα κλείνει η Τσέλσι.

Ήττα για τον Ολυμπιακό από την

Αναντόλου Εφές (91-79)

Οι Ερυθρόλευκοι δεν βρήκαν ποτέ το αντίδοτο στο μαρκάρισμα

του Αμερικανού γκαρντ ο οποίος σταμάτησε στους 40 πόντους

με 10 τρίποντα και διέλυσε κάθε αμυντικό πλάνο τους! Το πά-

λεψε στο 4ο δεκάλεπτο η ομάδα του Μπαρτζώκα, δεν μπο-

ρούσε όμως να σταματήσει ποτέ τον ηγέτη των Τούρκων.

Με τέτοιον Σέιν Λάρκιν πως να έχει ελπίδες για κάτι περισ-

σότερο; Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην Κωνσταντινούπολη

από την Εφές, με τον Αμερικανό… δαίμονα της Εφές να

σταματάει στους 40 πόντους με 10 τρίποντα, διαλύοντας

κάθε αμυντικό πλάνο των Ερυθρόλευκων.

Το συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζώκα προσπάθησε να ανα-

τρέψει την κατάσταση στην τελευταία περίοδο, ο Μπάικς

έδειξε πως έχει ικανότητες να βοηθήσει στο σκοράρισμα αλλά

και την δημιουργία (11 πόντοι και 8 ασίστ), όμως ο Ολυμπιακός

δεν είχε απαντήσεις στην ομάδα-μοντέλο του Εργκίν Αταμάν.
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και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία

Παγκόσμια ημέρα ποίησηςΠαγκόσμια ημέρα ποίησης

200 μαντινάδες
Σπύρος Σπηλιωτόπουλος

Σε γιατρό ποιητή

Του ύπνου χάπια μου ‘δωσες, 
δεν ήταν κορυφαία.
Μα η ποίησή σου μ’έριξε
στα δίχτυα του Μορφέα!

Σχήμα: 14*21cm • Σελίδες 74

Περιστατικά ζωής
Ι. Ε. Ζέρβας

...Η αρετή χρειάζεται
σκληρή δουλειά και κόπο,
για να αντέξει στους καιρούς
στο χρόνο και τον τόπο...

Σχήμα: 14*21cm • Σελίδες 40

Ενδοσκοπικά των Φωτοτρόπων
Δημήτρης Στεφάνου Καρούσης

...Δεν χάνονται τα όνειρα τ’ Οκτώβρη. Μη φοβάσαι.
Αν άλλαξε η ζωή για μια φορά, με πάλη
κι αν τόσο αλλόκοτα, για μια στιγμή, κερδίζει το σκοτάδι
να το πιστεύεις πως με πάλη όλα αλλάζουν πάλι...

Σχήμα: 16*23cm • Σελίδες 80

Στον αστερισμό της Ανδρομέδας
Φαίδρα Φραγκομανώλη–Κοκκόλα

Η ποίηση είναι μία έκφραση ψυχής και έκφραση αισθημάτων. 
Αποτελεί πνευματική αναζήτηση και καταφύγιο από τα ρεαλιστικά 
βιώματα, αφού κάθε πνευματική δημιουργία είναι μία λυτρωτική 
έκφραση.

Σχήμα: 14*23cm • Σελίδες 88

Παραδείσια πουλιά στο καπέλο μου
Πόπη Παντελάκη

Η ποίηση της Πόπης Παντελάκη κρύβει στοχασμό 
και αποκαλύπτει συναισθήματα και μάχες για τη ζωή, 
την ελευθερία, την ειρήνη, τα αδιέξοδα…
είναι μια  κατάθεση ψυχής στους  δικούς μου ανθρώπους.

Σχήμα: 17*24cm • Σελίδες 64

Tριάντα, 29 και 1
Γιώργος Κανδηλάκης

Τριάντα χρωματικές συνθέσεις και διαφορετικές τεχνικές.
Απέναντί τους εικοσιεννέα στιχουργήματα και ένα κείμενο.
Συνδιαλέγονται, συνοδεύουν, συμπληρώνουν και συμπληρώνονται,
αναθυμούνται, παραπέμπουν και ηθελημένα ή αθέλητα υπονοούν.

Σχήμα: 14*20,5cm • Σελίδες 70

Va Pensiero
Νίκος Καμπανός

Ανεπαίσθητο θρόισμα φύλλων,
φωνή εσύ χιλιόχρονης ελιάς,
ποια λόγια και ποιες μνήμες κουβαλάς;

Ποιος είδε και ποιος έζησε
πιότερο απο εσένα γέρικη ελιά;
Μάρτυρα εσύ του αυριο και του χθες...

Σχήμα: 15*23,5cm • Σελίδες 40

Σύγχρονοι Έλληνες Ποιητές
Ανθολογία νεοελληνικής ποίησης

Η ανθολογία αυτή φιλοδοξεί να αγκαλιάσει κάθε γνήσια ποιητική
φωνή, να την καταγράψει και να την αφήσει παρακαταθήκη στους 
αιώνες. Το μέλλον, ο αδυσώπητος ιστορικός κριτής θα επιλέξει 
και θα καταξιώσει.

Σχήμα: 13,5*20,5cm • Σελίδες 200


