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«Όλα τα δυσμενή μέτρα πρέπει να παίρνονται
διαμιάς και να κρατούν λιγότερο, για να ενο-
χλούν και λιγότερο»1

Ν. Μακαβέλλι

Ο Κυρ. Μητσοτάκης, ο σημερι-

νός Πρωθυπουργός, όταν είχε

προσκληθεί στην παρουσίαση

του βιβλίου «Ο Ηγεμόνας» του

Ν. Μακιαβέλλι (12/2018) σε αί-

θουσα κοντά στη Βουλή, δεν

παρέστη ως βουλευτής τότε,

«λόγω ανειλημμένων υποχρε-
ώσεων», όπως μας ενημέρωσαν ευγενώς απ’ το

γραφείο του. Κρίμα. 

Αν είχε έρθει,  ή κάποιος του το είχε προσφέρει

με την προτροπή να το διαβάσει - να το μελετήσει

- θα είχε λάβει τα ενδεδειγμένα σκληρά μέτρα

δυό – τρεις εβδομάδες νωρίτερα και βέβαια με

την ανάλογη προετοιμασία και τον εξοπλισμό και

ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, σή-

μερα πιθανόν να εργαζόμαστε, σήμερα πιθανόν

να κυκλοφορούσαμε και δεν θα θρηνούσαμε τόσα

θύματα, τόσες οικονομικές επιπτώσεις, κατά-

θλιψη, αναίτιες προστριβές, συμπτώματα κλειστο-

φοβίας κ.ά.

Οφείλουμε πάντως ν’ αναγνωρίσουμε ότι σε

σχέση με τις δυτικές χώρες, ως προς τα μέτρα

απομόνωσης, η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε

αποφασιστικότερα και ταχύτερα.

Για επίταξη δομών του ιδιωτικού τομέα

Υγείας ούτε κουβέντα

Πού όμως έχει ολιγωρήσει; Στο μέτρου του ελέγχου

προσβολής (τεστ) κι αυτό γιατί απέφυγε από ιδεο-

ληψία(;) να λάβει το πλέον επείγον μέτρο σε καιρό

πολέμου, όπως ο ίδιος είπε: την ΕΠΙΤΑΞΗ των

δομών ιδιωτικών εξεταστικών κέντρων.

Συνέχεια στη σελ. 2

Το γκρέμισμα
του κόσμου!
Σκέψεις για την κρίση.

Θεόδωρος Γεωργίου, σελίδα 7

Συμβούλια δια περιφοράς!
σελίδα 7

Νέες ευθύνες των ΟΤΑ 
σελίδα 6

Τιμητική διάκριση 

ΜΕΤΡΑ 
ΑΜΕΤΡΑ

Η επιβαλλόμενη ΕΠΙΤΑΞΗ

κάνει τζιζ!

Οδηγίες για τη σωστή διαχείριση 
συσκευασίας απορριμμάτων

Επίταξη

σελ. 5

Όταν έχεις

όραμα, 

έχεις και τρόπο.

Ευαίσθητος 

πολίτης, για να

μην κόψει το

δέντρο, 

το κλάδεψε και

εμφανίστηκε το

σήμα που το

έκρυβε.

των ιδιωτικών δομών υγείας TΩΡΑ
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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

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα σταδιακά,

με βαθμιαία αύξηση έντασης αυστηρότητας, μπορεί

επικοινωνιακά να επιβάλλονται πιο εύκολα, αλλά

μεσο-μακροπρόθεσμα θα έχουν περαιτέρω αρνητικές

επιπτώσεις στην αξιοπιστία της εξουσίας και θα εν-

τείνουν την υποψία και το αίσθημα ύπαρξης τάσεων

εκφασισμού.

Μεθοδεύσεων Οργουελικής «οργάνωσης» της «αγέ-

λης» - της «φάρμας των ζώων»!

Αυτό είναι αποκρουστικό! Εντονότατα απεχθές. Θέλω

κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων. Με τα λάθη τους·

ατελών! Κάποτε θα διορθωθούν. Αλλά όχι μ’ αυτή την

τηλεόραση. Μ’ αυτά τα πρότυπα, μ’ αυτές τις «αξίες».

Τις αξίες του έντονου ανταγωνισμού σ’ όλες τις εκ-

φάνσεις της κοινωνίας. Τις «αξίες» του κοινωνικού

δαρβινισμού.

Το κράτος ΔΕΝ είναι η επιβολή της εξουσίας. Η δια-

κυβέρνηση δεν είναι η τέχνη «της εύστοχης εξαπά-
τησης του λαού και αθέτησης των υπεσχημένων»

όπως ισχυρίζεται κομπάζοντας ο Ναπολέων2.

Κράτος είναι η δημιουργία και εφαρμογή εύστοχων

κανόνων και υποδομών συνοχής και προστασίας της

κοινωνίας. Κοινωνίας ενσυνείδητης, ευτυχισμένης,

πειθαρχημένης δια της πειθούς και όχι δια της βίας,

της φοβίας, της τρομοκράτησης. Αυτή η κοινωνία στη-

ρίζει το σύνολο των μελών της, και υποστηρίζεται

προθύμως από το σύνολο των μελών της.

Πώς όμως να πείσει η όποια κυβέρνηση όταν δε-

σμεύεται από υπερκείμενες “εξουσίες” και εξουσίες

“ορατών τε και αοράτων”; Πώς να πείσει όταν είναι

προσκολλημένη σε ιδεολογίες και ιδεοληψίες κι

ακόμη χειρότερα σε συμφέροντα;

Πώς να πείσει, όταν κατ’ εντολήν των «θεσμών» - από

πού κι ως που «θεσμών;» εξασθένησαν το Δημόσιο

Σύστημα Υγείας (μέχρις εξαφανίσεως), την τελευταία

30ετία και ιδιαίτερα τα τελευταία 10 μνημονιακά χρό-

νια, χάριν του ιδιωτικού τομέα· της ιδιωτικοποίησης

και της Υγείας.

Δεν μπορεί ν’ ασκείται πολιτική εν ονόματι της παρα-

πλανημένης επιστημονικά, «λαϊκής εντολής», εναν-

τίον του λαϊκού συμφέροντος. Δεν μπορεί ν’ ασκείται

πολιτική χωρίς γνώση και επίγνωση της πολιτικής επι-

στήμης και φιλοσοφίας. Είναι γελοίο ν’ αναθέτουμε

την ασφάλεια του πολίτη και τη δημόσια ευταξία,

καθώς και την απόδοση δικαιοσύνης σε ...ιδιωτικές

εταιρείες, όσο ανόητο είναι η ανάληψη καθηκόντων

ντελίβερι ή «καφέ» από το κράτος.

Πρέπει να καταλάβουμε και να συμφωνήσουμε, ότι

ασχέτως κοινωνικού καθεστώτος, κάποιες δραστηριό-

τητες είναι από τη φύση τους καθαρά κρατικές, του

δημόσιου τομέα, και κάποιες καθαρά ιδιωτικής φύ-

σεως.

Η δικαιοσύνη, η άμυνα, η ασφάλεια, ο έλεγχος και οι

κατευθύνσεις της οικονομίας, η παιδεία, η ΥΓΕΙΑ

είναι αποκλειστικά ή πρωτίστως υποθέσεις δημό-

σιες. Υποθέσεις ευθύνης της κρατικής λειτουργίας.

Στην «παιδεία» και στην υγεία ο ιδιωτικός τομέας δύ-

ναται ν’ ασκεί επικουρική δραστηριότητα υπό την επί-

βλεψη και τις κατευθύνσεις του κράτους.

Οι εφημερίδες, τα ψιλικατζίδικα, τα κρεοπωλεία, οι

ταβέρνες  και λοιπά εμπορικά καταστήματα είναι δρα-

στηριότητες του ιδιωτικού τομέα.

Από κει και πέρα υπάρχει μια μεγάλη γκάμα δραστη-

ριοτήτων παραγωγής και υπηρεσιών που ανήκουν

στην σφαίρα της δημόσιας ή ιδιωτικής δραστηριότη-

τας κατά περίπτωση και ανάλογα με το οικονομικό και

κοινωνικό σύστημα της επιλογής των ξεχωριστών κοι-

νωνιών.

Ενδεικτικά αναφέρω τον τραπεζικό τομέα, τη βιομη-

χανία, την εφοπλιστικό κλάδο, τις μεταφορές κ.λπ.

Μ’ αυτές τις προϋποθέσεις και με όσα προανέφερα,

μπορούμε να συνοψίσουμε:

― Ενώ η Κυβέρνηση αντέδρασε ταχύτερα, συγκριτικά

με άλλα κράτη, δεν είχε προνοήσει εγκαίρως και το

κράτος μας, με ευθύνη και προγενέστερων κυβερνή-

σεων, βρέθηκε απαράσκευο και με αποδυναμωμένο

το Κρατικό Σύστημα Υγείας.

― Λόγω της ιδεοληπτικής προσκόλλησής της – ιδιαί-

τερα ορισμένων στελεχών της – στην νεοφιλελεύ-

θερη ιδιωτικοποίηση των πάντων κι ενώ δια στόματος

Πρωθυπουργού, στο διάγγελμά του, τόνισε με έμ-

φαση ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο, δεν έκανε αυτό

που γίνεται στον πόλεμο: Επιστράτευση και επίταξη

των αναγκαίων. Αντ’ αυτού έκανε μόνο απαγόρευση

κυκλοφορίας ( αυτή έγινε στην Κατοχή). Δεν τόλμησε

να κάνει επίταξη των ιδιωτικών νοσηλευτικών μονά-

δων και των διαγνωστικών κέντρων, όπως της είχε

υποδειχθεί. Αντίθετα μίσθωσε ιδιωτικές μονάδες και

διπλασίασε τα νοσήλια! Αυτό είναι εξοργιστικό. Να

ενισχύεται η κερδοσκοπία στο θάνατο! Πού είναι,

μωρέ ο Μαμωνάς, αν δεν είναι εδώ; Πού είναι οι πα-

πάδες να τον ξορκίσουν;

Στον πόλεμο επιτάσσονται καράβια, αυτοκίνητα, μου-

λάρια (τα μουλάρια των Ηπειρωτών και οι Ηπειρώτισ-

σες κουβάλαγαν πυρομαχικά στα βουνά της Β.

Ηπείρου).

Κι αντί να επιτάξει έκλεισε τον κόσμο στα σπίτια και

ξεκίνησε ένα κυνήγι προστίμων και παραβατών, τα

οποία μοστράρουν ιδιαίτερα στα κανάλια, αντί να μας

ενημερώνουν πόσες κλίνες ΜΕΘ άνοιξαν σήμερα,

πόσα τεστ έγιναν σε πληθυσμούς και άλλα για να

αναπτερώνουν το ηθικό του λαού.

Αντί λοιπόν αυτών, δίνεται η οδηγία στην περίπτωση

«ήπιων» συμπτωμάτων «να μείνεις στο σπίτι», μέχρι

να σοβαρέψει πολύ η κατάστασή σου, για να έρθουν

να σε πάρουν, για να πεθάνεις, πιθανότατα στο νοσο-

κομείο· παράδειγμα η μάνα με τα τρία παιδιά και

πολλά άλλα που ούτε καν ακούγονται. (να σκεφτείτε

ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα ειδικό “πε-

ρίβλημα”, που μεταφέρει άρρωστο με κορονοϊό)!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ! Η... ηδονιστική επιλογή των ανικά-

νων να πείσουν. Και η ΠΟΙΝΗ! Λες και δεν υπάρχει η

ευγενική ΥΠΟΔΕΙΞΗ ή έστω η επίπληξη. Είναι θέμα

παιδαγωγικής και «σωφρονιστικών» αντιλήψεων. 

Και γιατί απαγορεύεται να πάνε στη θάλασσα, με το

ποδήλατο, τηρώντας τις αποστάσεις ή στην παρα-

λιακό λεωφόρο του λευκού Πύργου τηρώντας υγει-

ονομικές προφυλάξεις;

Επαναλαμβάνω: είναι θέμα παιδαγωγικής πρόσληψης,

αντιλήψεων και αυταρχικού χαρακτήρα. Αυταρχικός

χαρακτήρας είναι ο δουλοπρεπώς φερόμενος προς

τους «ανωτέρους» του – έστω εκ περιστάσεως – και

δεσποτικά προς τους «κατωτέρους» του, έστω και

λόγω περιστάσεως.

―――――

1. Ν. Μακιαβέλλι: “Ο ΗΓΕΜΟΝΑ με σχόλια του Μ. Ναπολέοντα”,

Εκδ. Σκαραβαίος, 2017, κεφ. 8, σελ. 179.

2. Αυτόθι ως άνω, κεφ. 3, σελ. 102 και αλλαχού σχόλια του Ναπο-

λέοντα.

Tι πρέπει να γνωρίζουμε για την
απαγόρευση κυκλοφορίας Σελ. 4

Χρήσιμα Τηλέφωνα ανάγκης Σελ. 5

Αττική, γύρω στα 430 π.Χ. Η Επιδη-
μία, γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ο Βάνκας, ο ελληνισμός και ο κορω-
νοϊός Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Η αντιμετώπιση της επιδημίας πανώλης
από τον Ι. Καποδίστρια
Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας Σελ. 12

Νερό: Κάθε σταγόνα μετράει! Σελ. 13

Ο εφιάλτης της επόμενης ημέρας
του Covid-19, Νίκος Ιγγλέσης Σελ. 14

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

Ισχυρό κάλεσμα αθλητών του ΝΟΒ Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

METΡΑ ΑΜΕΤΡΑ
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Ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό των

κοινωνικών δομών του Δήμου Σαρωνικού

και ιδιαίτερα η υπηρεσία «Βοήθεια στο
σπίτι», µε ταυτόχρονη ενεργοποίηση των

αποκεντρωμένων υπηρεσιών στα κοινοτικά

καταστήματα. 

Oι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στην

καταγραφή των κατοίκων, που δεν μπο-

ρούν  να μετακινηθούν από τις οικείες τους

και τους άπορους, που αδυνατούν κατά δή-

λωσή τους να εξυπηρετηθούν. 

Με ένα τηλεφώνημα το προσωπικό του

Δήμου καταγράφει το αίτημα και δίνει λύ-

σεις σε θέματα  όπως η αγορά και παρά-

δοση φαρμάκων, τροφίμων, επείγουσες

συναλλαγές µε το δημόσιο κ.λπ.  

«Με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή

και µε ακλόνητη πίστη στη δύναμη της  αλλη-

λεγγύης θα ξεπεράσουμε όλους τους κινδύ-

νους και θα νικήσουμε», σημειώνει ο Δήμος.  

Επικοινωνία: info@saronikoscity.gr 

Κοινωνικές Υπηρεσίες (Τηλεφωνικές Γραμ-

μές 08:00 έως 16:00) 

Κεντρική Δομή:  2299046270 / 2299047289 

Αποκ. Υπηρεσίες  Ωρες 08:00 έως 16:00) 

Κοινότητα Καλυβίων  2299320300 

Κοινότητα Αναβύσσου  22910 41220 (Εσ 7)

Κοινότητα Π. Φώκαιας 2291038721 

Κοινότητα Σαρωνίδας 2291054444 

Κοινότητα Κουβαρά  2299067940 

Mε το σύνθημα «Ο μόνος λόγος για να βγούμε λίγο από

το σπίτι», πραγματοποιήθηκε (22.3.20) στο κλειστό Γυ-

μναστήριο Καλυβίων «Αντώνης Τρίτσης» η εθελοντική

αιμοδοσία του Δήμου Σαρωνικού, με συγκινητική αντα-

πόκριση των δημοτών και με αρωγούς ιατρικό και νοση-

λευτικό προσωπικό από το Νοσοκομείο «Γ.

Γεννηματάς».

Κατά τη διαδικασία τηρήθηκε το αυστηρό πρωτόκολλο

προστασίας (θερμομέτρηση, απολύμανση χεριών, γάν-

τια, μάσκα), ενώ συγκεντρώθηκαν 70 φιάλες αίματος, σε

μια εποχή  που η προσφορά αίματος είναι απολύτως

απαραίτητη για το σύστημα υγείας.

Εμβληματική υπήρξε η παρουσία του Μητροπολίτη Με-

σογαίας και Λαυρεωτικής, κ. Νικόλαου, ο οποίος τόνισε

τη σπουδαιότητα αυτής της προσφοράς για τους συναν-

θρώπους μας, που αυτή την εποχή ειδικότερα το έχουν

μεγάλη ανάγκη. 

Στο κάλεσμα του Δήμου ανταποκρίθηκαν επίσης ο επι-

κεφαλής της παράταξης «Σαρωνικός – Νέα Πνοή» Χρή-

στος Τσιγαρίδας και οι τοπικοί σύμβουλοι Ζουγανέλης

και Μιχαηλίδου.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου, απολύτως

ικανοποιημένος από την προσέλευση των πολιτών, δή-

λωσε: «Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ο Δήμος μας ανέ-
λαβε μια πρωτοβουλία προσφοράς και αλληλεγγύης.
Είμαστε όλοι εδώ για να στείλουμε μήνυμα ζωής, μή-
νυμα στήριξης στο σύστημα δημόσιας υγείας, στο ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας μας, σε
όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με

προβλήματα υγείας. Προχωράμε ενωμένοι και αποφασι-
σμένοι, πολίτες και δημοτικές παρατάξεις να κάνουμε
ό,τι είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την
μείζονος κλίμακας κρίση. Οι επόμενες μέρες είναι κρίσι-
μες. Από την πλευρά μας έχουμε οργανώσει όλες τις δη-
μοτικές δομές προκειμένου να υποστηρίξουμε τους πιο
ευπαθείς συμπολίτες μας. 

Θεωρώ τέλος υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω όλους
όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της προσπάθειας και κυ-
ρίως την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Αν-
τιδημάρχους, τους δημοτικούς συμβούλους, τον
Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας
Καλυβίων, τα στελέχη του δήμου καθώς και τα στελέχη
του Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς που εργάσθηκαν για
ώρες προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η σημερινή
αιμοδοσία». 

«Βοήθεια στο σπίτι» στο Δήμο Σαρωνικού

«Ο μόνος λόγος για να βγούμε λίγο από το σπίτι»

Εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο Σαρωνικού
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ΚΕΠ

Γνήσιο υπογραφής

μέσω διαδικτύου

Τη δυνατότητα να κάνουν γνήσιο υπογραφής μέσω

Διαδικτύου (τάμπλετ, κινητό, λαπτοπ, pc), τηλεφωνι-

κής αίτησης αλλά και ραντεβού κάθε 15 λεπτά της

ώρας δίνει στους πολίτες αναφορικά με τα ΚΕΠ η 

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) δίνεται

η δυνατότητα να λάβει ο πολίτης δήλωση με το γνή-

σιο της υπογραφής, με τρεις βασικούς τρόπους από

μακριά!

― Για τογνήσιο της υπογραφής, εξουσιοδοτήσεις,

υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, ο πολίτης θα χρησιμοποιεί

μία φόρμα από το gov.gr που λειτουργεί ήδη. (άρθρο

35ο). 

Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986

(Α΄  75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή

Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν.

4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-

Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλε-

ται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο 24ο άρθρο της παρούσας.

Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη

χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του

παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου

υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή

εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου

Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερο-

μηνία  έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλω-

σης.

― Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση (αρθρο 28ο)  δύναται

να καταρτίζεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δη-

μόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019

μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Ex-

ousiodotisi». Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του πα-

ρόντος δεν υποκαθιστά το συμβολαιογραφικό

πληρεξούσιο. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υπο-

βάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στο 240 αρθρο.

― Πρόβλεψη για τηλεφωνική αίτηση στα ΚΕΠ, με

ταυτοποίηση και παράδοση μέσω ΕΛΤΑ, χωρίς επιβά-

ρυνση. Η ταυτοποίηση θα γίνεται με την επίδειξη της

αστυνομικής ταυτότητας.

― Κάθε ΚΕΠ, ανάλογα με το προσωπικό του, βάσει

εφαρμογής θα μπορεί να πραγματοποιεί τα τηλεφω-

νικά ραντεβού, κάθε 15 λεπτά ανά υπάλληλο, για να

μην υπάρχει συνωστισμός.  

Μια που φτάσαμε να μείνουμε εντός των

τειχών, ας δούμε, πότε και πώς μπορούμε

να βγούμε!!!

1. Τι σημαίνει απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών και γιατί

λαμβάνεται τώρα ως μέτρο;

Η εύκολη μετάδοση και διασπορά του κορονοϊού θέτει σε

σοβαρό κίνδυνο την υγεία ευάλωτων και ευπαθών ομάδων

του πληθυσμού και σε μεγάλη πίεση το σύστημα υγείας που

καλείται να παρέχει ταυτόχρονη νοσηλεία σε ένα πολύ με-

γάλο αριθμό νοσούντων.  Η απαγόρευση κυκλοφορίας πο-

λιτών με ρητές εξαιρέσεις σε αυστηρά περιορισμένες

δραστηριότητες σπάει την αλυσίδα της διασποράς και μας

κρατάει υγιείς στα σπίτια μας ώστε να αποφύγουμε τα χει-

ρότερα. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων χωρών,

είναι αναγκαίο να γίνει τώρα.

2. H απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών έχει ξεκι-

νήσει από τη Δευτέρα 23.3.20 στις 6 το πρωί

και θα ισχύσει έως και τις 6 Απριλίου (αν δεν

υπάρξει κάποια άλλη ανακοίνωση, που το

απευχόμαστε).

3. Αφορά όλη την ελληνική Επικράτεια χωρίς

καμία εξαίρεση.

4. Υπάρχουν εξαιρέσεις στους πολίτες που

οφείλουν να την εφαρμόζουν;

Υπάρχουν εξαιρέσεις  στα Σώματα Ασφα-

λείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και το ια-

τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το

εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

5. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η κυκλο-

φορία;

Η κυκλοφορία των πολιτών έχει χωριστεί σε δύο κατηγο-

ρίες, Α΄και Β΄ με βεβαίωση που θα πρέπει να συμπληρώσει

ο πολίτης.

Α΄ κατηγορία αφορά εργαζόμενους που δηλώνουν τη συγ-

κεκριμένη μετακίνησή τους από και προς την εργασία

τους.

Β΄ αφορά έξι κατηγορίες που σημειώνονται με Β1, Β2 έως

Β6. 

Β1 Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφό-

σον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

Β2 Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών

αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η απο-

στολή τους.

Β3 Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυ-

νατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

Β4 Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρί-

σκονται σε ανάγκη.

Β5 Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση ή

ανάλογες τελετές) υπό τους όρους που προβλέπει ο

νόμος.

Β6 Σύντομη μετακίνηση, κοντά στην κατοικία μου, για ατο-

μική σωματική άσκηση (εξαιρετείται οποιαδήποτε συλ-

λογική αθλητική δραστηριότητα) ή για τις ανάγκες

κατοικίδιου ζώου.

Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοι-

κίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το

ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος

τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του

προς και από την εργασία του.

6. Ποιος και πώς θα ελέγχει την τήρηση των παραπάνω

εξαιρέσεων;

Η ελληνική αστυνομία είναι επιφορτισμένη με τους ελέγ-

χους στην κίνηση των πολιτών. Επιπλέον η Δημοτική Αστυ-

νομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η

Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχουν όπου χρειάζεται στο

ελεγκτικό έργο. Οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν υποχρεω-

τικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο

καθώς και βεβαίωση κίνησης και τη βεβαίωση συμπληρω-

μένη.

7. Πρόστιμα υπάρχουν για τους παραβαάτες;

Ναι. Για κάθε παράβαση που εντοπίζει, κάποιο αρμόδιο όρ-

γανο, θα επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα

(150) ευρώ.

8. Που βρίσκω αυτές τις βεβαιώσεις;

Οι βεβαιώσεις μπορεί να λαμβάνονται αυτούσιες από την

ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και συμπληρώνονται από

τον πολίτη. 

Aν δεν έχεις κομπιούτερ και αν δεν χρησιμοποιείς το διαδί-

κτυο, γράφεις μία ιδιόχειρη “δήλωση” και

την έχεις μαζί σου.

9. Μπορώ να δηλώνω εναλλακτικά τις με-

τακινήσεις μου με άλλο τρόπο;

Η δήλωση μετακίνησης γίνεται και μέσω του

κινητού μας τηλεφώνου, με μήνυμα (sms)

στον ειδικό αριθμό 13033.

Γράφεις τον αριθμό και στην αιτιολογία γρά-

φεις έναν από τους αριθμούς Β1, Β6 (κατη-

γορία) τα στοιχεία σου (όνομα, επώνυμο,

διεύθυνση) και σου έρχεται άμεσα η ...άδεια.

Σε περίπτωση ελέγχου, επιδεικνύεις το SMS

μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα.

10. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς συνεχίζουν

να λειτουργούν;

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορι-

σμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, διασφαλί-

ζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των

εργαζομένων. Ιδιωτικής χρήσεως οχήματα κυκλοφορούν

για όλους τους λόγους-εξαιρέσεις που προβλέπονται πα-

ραπάνω μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη.

11. Τι συμβαίνει με ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως

τοξικοεξαρτημένοι, Ρομά και άστεγοι;

Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώνονται με

κάθε πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά κάθε περιοχής,

ώστε να παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού

περιορισμού της κυκλοφορίας εντός των καταυλισμών.

Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετακινούν-

ται, με μέριμνα του δήμου, σε κατάλληλους δημοτικούς χώ-

ρους φιλοξενίας και τους παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα,

συσσίτιο και περίθαλψη. 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων μεριμνούν για

την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου συσσιτίου σε δι-

καιούχους οργανωμένων συσσιτίων και δικαιούχους προ-

γραμμάτων επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής

(ΤΕΒΑ). 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για οποιονδήποτε λόγο δεν

είχε δηλώσει διεύθυνση διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφω-

νικά από τον ίδιο στην αρμόδια υπηρεσία.

Σ.Σ. Τα γράφω και δεν μπορώ να τα πιστέψω. Ότι θα πρέπει

να κάνω ΔΗΛΩΣΗ, ώστε να μου δοθεί ειδική άδεια για να

βγω έξω από το σπίτι μου και μάλιστα με συγκεκριμένη αι-

τιολογία. Δεν χωνεύεται με τίποτα. Να τελειώσει αυτή η

τρέλα για να δούμε πού πάμε... Γιατί μάλλον δεν πάμε κα-

θόλου καλά ως κοινωνία.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την 

απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών!
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Περιφέρεια Αττικής
) 2142142000

Doctor Next 2 Me

βιντεο-συνομιλία με γιατρούς

Kαταγγελίες και Eνημέρωση

) 1110

****

Δήμος ΒΒΒ
Tηλεφωνικό κέντρο

) 15888

Γραμμή αλληλεγγύης

) 213 2020120

****

Δήμος Κρωπίας
) 213 2000 700

Δημοτικά – Κοινωνικά Ιατρεία 

) 2106623240

****

Δήμος Σαρωνικού
info@saronikoscity.gr 

Κεντρική Δομή:  

) 2299046270 / 2299047289 

****

Δήμος Παλλήνης
www.pallini.gr

Πρόνοια - Κέντρο Κοινότητας

213 2031 632 - 656 658 661

****

Δήμος Mαρκοπούλου
Τηλ. Κέντρο: 22990-20000

Υπηρεσία αδέσποτων ζώων 22990-20000

koinoniki.ypiresia@markopoulo.gr

22990-20174 

****

Δήμος Γλυφάδας
Δίπλα σου, δίπλα σας όλο το 24ωρο

) 15 464 

Οδηγίες

Πρώτον, είναι απαραίτητο να γνω-

ρίζουμε ότι όλα τα μέσα προστα-

σίας που χρησιμοποιούμε όπως

γάντια, μαντήλια απολύμανσης,

μάσκες, απολυμαντικά δεν ανακυ-

κλώνονται και πρέπει να τοποθε-

τούνται σε σακούλες σύμμεικτων

απορριμμάτων. 

Δεύτερον, σε περίοδο πανδημίας

μην αφήνεται σακούλες απορριμμά-

των ανοικτές ή μισάνοικτες, χρησι-

μοποιείτε τις ειδικές σακούλες που

κλείνουν με κορδόνι και κλείστε τις

όσο πιο ερμητικά γίνεται. 

Τρίτον, τοποθετείστε τις σακούλες

απορριμμάτων εντός των κάδων

και κλείστε τους κάδους για να

μην υπάρχει επαφή ή πιθανότητα

επιμόλυνσης ούτε ανθρώπων (που

ακόμα και κατά λάθος μπορεί να

σκοντάψουν σε σάκους εκτός του

κάδου) ούτε με αδέσποτα ή περα-

στικά κατοικίδια. Μην αφήνετε σα-

κούλες εκτός των κάδων και γύρω

από αυτούς. Σε περίπτωση που ο

κάδος είναι ήδη γεμάτος αναζητεί-

στε κοντινό κάδο με διαθέσιμο

χώρο ή κρατείστε τη σακούλα στο

σπίτι για μια ακόμη ημέρα. 

Τέταρτον, αποφύγετε εργασίες

που παράγουν έξτρα ποσότητες

απορριμμάτων όπως επισκευές και

μερεμέτια και μη βγάζετε στο

δρόμο ογκώδη αντικείμενα όπως

έπιπλα η συσκευές που γίνονται

εύκολα εστίες μικροβίων. 

Πέμπτο, οι κάδοι μετατρέπονται

πολύ εύκολα σε εστίες μικροβίων,

άρα οι δήμοι πρέπει τακτικά να

τους απολυμαίνουν και οι πολίτες

να τους ανοίγουν και κλείνουν με

τα ειδικά πεντάλ, όπου αυτά υπάρ-

χουν ή με γάντια όπου δεν υπάρ-

χουν πεντάλ.

Εάν είμαστε σε καραντίνα ή

έχουμε κρούσματα ή υποψία

κρούσματος στο σπίτι μας:

• Δεν διαχωρίζουμε τα ανακυκλώ-

σιμα απορρίμματα (πλαστικά, χαρ-

τιά, μέταλλα) για να προστατέψουμε

τόσο τους εργαζόμενους στη συλ-

λογή όσο και αυτούς στα κέντρα

διαλογής υλικών που συχνά διαχω-

ρίζουν ανακυκλώσιμα υλικά με τα

χέρια. 

• Γεμίζουμε τις σακούλες σύμμει-

κτων απορριμμάτων μέχρι τα 2/3

το πολύ, τις δένουμε σφιχτά και

τις τοποθετούμε σε δεύτερη σα-

κούλα που επίσης κλείνουμε σφι-

χτά. Προσέχουμε καλά να είναι

γερές και οι δύο σακούλες, χωρίς

σκισίματα, και σε περίπτωση αμφι-

βολίας χρησιμοποιούμε και τρίτη

σακούλα. 

• Χρησιμοποιούμε γάντια για να

κλείσουμε και δέσουμε τις σακού-

λες και να τις μεταφέρουμε στον

κάδο απορριμμάτων – τα γάντια

αυτά, μόλις γυρίσουμε σπίτι, τα πε-

τάμε στις επόμενες σακούλες

απορριμμάτων που θα χρησιμοποι-

ήσουμε. 

Εάν είμαστε υγιείς και δεν

έχουμε υποψία κρούσματος:

• Συνεχίζουμε την ανακύκλωση

όπως πριν αλλά προσέχουμε να

μην τοποθετούμε εντός των ανα-

κυκλώσιμων τα μέσα προστασίας

που χρησιμοποιούμε όπως γάντια,

μαντήλια απολύμανσης, μάσκες,

απολυμαντικά κλπ. διότι αυτά δεν

ανακυκλώνονται και πρέπει να το-

ποθετούνται σε σακούλες σύμμει-

κτων απορριμμάτων. 

• Γεμίζουμε τις σακούλες σύμμει-

κτων απορριμμάτων μέχρι τα 2/3

το πολύ και τις δένουμε σφιχτά.  

• Είναι υπέρ της ασφάλειας όλων

μας να χρησιμοποιούμε γάντια για

να κλείσουμε και δέσουμε τις σα-

κούλες και να τις μεταφέρουμε

στον κάδο απορριμμάτων.

Τα παραπάνω αποτελούν μια ελά-

χιστη συνεισφορά στην προστα-

σία των εργαζόμενων στην

καθαριότητα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-

λης σημειώνει σχετικά: «Στόχος

είναι μας η καλύτερη ενημέρωση

των πολιτών, τόσο για την αποτελε-

σματικότερη αυτοπροστασία τους σε

περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων

στους ίδιους, όσο όμως και των ερ-

γαζομένων που απασχολούνται στην

καθαριότητα και τη διαχείριση των

απορριμμάτων. 

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα

και τη διαχείριση απορριμμάτων

αποτελούν τη δεύτερη ανθρώπινη
ασπίδα της δημόσιας υγείας, μετά

τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία

και το σύστημα υγείας. Για το λόγο

αυτό, είναι απαραίτητο να βάλουμε

όλοι ένα χεράκι για να προστατεύ-

σουμε αλλά και για να βοηθήσουμε

αυτούς τους εργαζόμενους. Σημει-

ώστε ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας

των δήμων βρίσκονται ούτως ή

άλλως σε μια επιπρόσθετη πίεση

διότι το κλείσιμο των σχολείων και

η χρήση αδειών Ειδικού Σκοπού σε

αρκετές περιπτώσεις μειώνουν το

διαθέσιμο προσωπικό, που είχε ήδη

υποστεί σημαντικές μειώσεις την

περίοδο των μνημονίων». 

Οδηγίες για τη σωστή διαχείριση 
και συσκευασία των απορριμμάτων

για τον περιορισμό της διάδοσης
της νόσου του κορωνοϊού

Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με την ομάδα διαχεί-

ρισης κρίσεων και τα στελέχη του ΕΔΣΝΑ, προχώρησε

στην κατάρτιση οδηγιών για τη σωστή διαχείριση και συ-

σκευασία των απορριμμάτων κατά την περίοδο εφαρμογής

των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης

της νόσου του κορωνοϊού.  
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Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας για την ενδεχόμενη μεγάλη

αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην κοινότητα, η Διοίκηση της 1ης Υγειονο-

μικής Περιφέρειας προχώρησε στην εγκατάσταση της ειδικής μονάδας (προκα-

τασκευασμένου οικίσκου τύπου isobox) στον αύλειο χώρο του Κέντρου Υγείας

Καλυβίων.

Παράλληλα με αυτό, αναμένεται άμεσα η προμήθεια του ειδικού εξοπλισμού,

καθώς και η ενίσχυση – στελέχωση του Κέντρου Υγείας με το κατάλληλο ιατρο-

νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγ-

κες. 

Στόχος αυτών των προετοιμασιών είναι να καταστήσουν το Κέντρο Υγείας Κα-

λυβίων σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων κορο-

νοϊού στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, συμβάλλοντας έτσι στην

αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων, στα οποία θα νοσηλεύονται τα πιο σοβαρά πε-

ριστατικά.   

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας

που θα καθορίζουν τη συνδρομή του Κέντρου Υγείας Καλυβίων στη μάχη κατά

του κορονοϊού.

Ο Δήμος Σαρωνικού και ο δήμαρχος Π. Φιλίππου, όπως σημειώνουν, έχοντας

στενή συνεργασία με το Κέντρο Υγείας με σχεδόν καθημερινή επικοινωνία και

ενημέρωση, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και με αίσθημα ευθύνης στέκεται

αρωγός με κάθε δυνατό τρόπο στους φορείς υγείας καθώς και στη σημαντική προ-

σπάθεια που καταβάλλουν οι λειτουργοί τους τις κρίσιμες αυτές στιγμές.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για την

εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας. Γι’ αυτό καλούμε όλους τους πολίτες να

παραμείνουν στα σπίτια τους και να περιορίσουν τις μετακινήσεις και τις επαφές

στις απολύτως απαραίτητες και να λειτουργήσουν συλλογικά και με υπευθυνό-

τητα. 

Εντατικές προετοιμασίες στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων για τον κορονοϊό

Εθελοντικη αιμοδοσια 

Στο Δήμο Παλλήνης

O Δήμος Παλλήνης, άλ-

λαξε τον χώρο που θα

πραγματοποιηθεί η εθε-

λοντική αιμοδοσία και

ενημερώνει  ότι η αιμοδο-

σία του Σαββάτου 28

Μαρτίου 2020 για λόγους

περισσότερης ασφάλειας

των εθελοντών και του

προσωπικού θα πραγμα-

τοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο "Γρηγόρης Λαμ-

πράκης" και ώρες από 09:00 έως 13:00

«Μία σταγόνα αίμα στις σημερινές συνθήκες έχει
την ίδια αξία με τη ζωή. Στηρίξτε την κοινωνία μας
και τους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας, η αλ-
ληλεγγύη δεν είναι μόνο μία λέξη, είναι ύψιστη
πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο μας!», σημει-

ώνει ο Δήμος Παλλήνης

Εθελοντικη αιμοδοσια 

στο Δήμο ΒΒΒ

Έκτακτη αιμοδοσία για την αντιμετώπιση των αυξη-

μένων αναγκών λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού

έχει προγραμματίσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης τη Δευτέρα 27 Απριλίου στην αίθουσα

Ιωνία (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα), που θα γίνει 

Η αιμοδοσία της 27ης Απριλίου θα πραγματοποιηθεί

με ραντεβού προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστι-

σμός και η ταυτόχρονη παρουσία πολλών εθελον-

τών. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν

να καλέσουν από τις 20 Απριλίου στο 213 2020120

προκειμένου να προγραμματίσουν ραντεβού.

Πέραν των περιοριστικών μέτρων,

που έχουν επιβάλλει οι Δήμοι,

μετά από απόφαση της κυβέρνη-

σης να περιορίσει την κυκλοφορία

των πολιτών (κλείσιμο παιδικών

χαρών, ακτών, πάρκων κ.ά.), μετά

και την καθολική απαγόρευση κυ-

κλοφορίας των πολιτών, οι Δήμοι

καλούνται να ενεργούν και σε

τρεις ακόμη περιπτώσεις, όπως

σημειώνεται στο ΦΕΚ-986-22-3-20.

Ειδική μέριμνα για τους ΡΟΜΑ

Άρθρο 2ο:  «Ειδικές ρυθμίσεις ως

προς την αντιμετώπιση πληθυ-

σμών Ρομά, αστέγων, τοξικοεξαρ-

τημένων  ατόμων και ατόμων

σιτιζομένων σε οργανωμένα  συσ-

σίτια κατά το χρονικό διάστημα πε-

ριορισμού  της κυκλοφορίας»

1. Οι Δήμοι οφείλουν να ενημερώ-

σουν τους πληθυσμούς Ρομά, που

έχουν εγκατασταθεί στο Δήμο, ώστε

να παραμείνουν καθ’ όλο το διά-

στημα του προσωρινού περιορισμού

της κυκλοφορίας εντός των καταυ-

λισμών, υπό την επιφύλαξη των κατ’

εξαίρεση επιτρεπόμενων κινήσεων

της παρ. 2 του άρθρου πρώτου. Για

τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή

μπορεί να ζητεί τη συνδρομή της οι-

κείας Αστυνομικής Αρχής και να

χρησιμοποιεί ηχητικά ενημερωτικά

μηνύματα προς άμεση ενημέρωση

των πληθυσμών αυτών.

Άστεγοι και τοξοκιεξαρτημένοι

2.Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα

ανέστια άτομα μετακινούνται, με

μέριμνα της οικείας δημοτικής

αρχής, σε κατάλληλους δημοτι-

κούς χώρους φιλοξενίας και τους

παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα,

συσσίτιο και περίθαλψη.

Συσσίτια “κατ’ οίκον”

3. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές

των δήμων μεριμνούν για την κατ’

οίκον παράδοση του ημερησίου

συσσιτίου σε δικαιούχους οργανω-

μένων συσσιτίων και δικαιούχους

προγραμμάτων επισιτιστικής και

βασικής υλικής συνδρομής

(ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δι-

καιούχος, για οποιονδήποτε λόγο,

δεν είχε δηλώσει διεύθυνση διαμο-

νής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά

από τον ίδιο στην αρμόδια υπηρε-

σία. Δικαιούχοι συσσιτίου της παρ.

2 σιτίζονται στις δομές στις οποίες

μετακινούνται.

Μάλιστα, όπως επεσήμανε ο υφυ-

πουργός  του Υπ. Εσωτ. Θ. Λιβά-

νιος: «οι δημοτικές αρχές
οφείλουν να φροντίσουν να μη
βρίσκεται κανένας άστεγος στο
δρόμο αυτές τις δύσκολες ώρες»
και ότι η διανομή των συσιτίων θα

πρέπει να γίνεται “κατ’ οίκον”.

Με επιστολή του επίσης, ο υφυ-

πουργός, επισημαίνει την ευθύνη

των Δήμων για τα αδέσποτα ζώα.

Tρεις επιπλέον ευθύνες αποκτούν οι δήμοι

μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας

Aναστέλλεται η Δημοτική

Συγκοινωνία στο Δήμο ΒΒΒ
Λόγω της ανακοίνωσης των μέτρων καθολικής

απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών, ανε-

στάλη, από την Τρίτη 24 Μαρτίου, η λειτουργία

της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης.

Η αναστολή ισχύει μέχρι της άρση της καθολικής

απαγόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών.
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Το γκρέμισμα του κόσμου.

Σκέψεις για την 

«κρίση του κορονοϊού»

Συνομίλησα μ’ έναν έλληνα δημιουργό (είναι ποι-

ητής) και μου είπε: «αυτό που συμβαίνει δεν μπορεί
παρά μόνον η τέχνη να μας το πει». Συνομίλησα μ’

έναν Γερμανό φιλόσοφο (είναι συνάδελφός μου)

και μου είπε: «αυτό που ζούμε, οι
έννοιες – τα ερμηνευτικά σχήματα
– δεν μπορούν να το συλλάβουν». 

Και στους δύο απάντησα με μία θε-

ωρητικο-ποιητική έκφραση: «ζούμε
στο καθεστώς “μηδέν” της ανθρώ-
πινης ύπαρξης». Και εννοείται πως

μπορούμε μετά απ’ αυτές τις αξιω-

ματικές διαπιστώσεις για την ιστο-

ρική συγκυρία της επιδημίας, όλοι

μας, πολίτες, πολιτικοί, ποιητές, στοχαστές, εργά-

τες, να επαναπροσδιορίσουμε τους εαυτούς μας και

την κοινωνία μας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Δεν έζησα την φρίκη του ναζισμού, αλλά είμαι το

παιδί του δημοκρατικού εικοστού αιώνα (1949-

1989). Έκτοτε σκέπτομαι πώς και γιατί ο ανθρώπι-

νος κόσμος, στη λογική της δημιουργίας του, δεν

ανέπτυξε συστήματα προόδου, αλλά κατασκεύασε

«αόρατους εχθρούς σ’ έναν ακήρυκτο παγκόσμιο

πόλεμο»; Η ανθρωπότητα ή ορθότερα η παγκόσμια

κοινωνία, «κατασκεύασε» την ψηφιακή κοινότητα,

η οποία οδηγεί τους ανθρώπους στην απομόνωση.

Δηλαδή γκρεμίζει την επικοινωνιακή φυσική επαφή

των ανθρώπων μεταξύ τους. Γκρεμίζει την ίδια την

υπόσταση του ανθρώπου ως υπαρκτικής οντότητας. 

Με αφορμή την κρίση «του κορονοϊού» διαπιστώ-

νουμε, ότι η φυσική ύπαρξη τού ανθρώπου καταρ-

γείται και υποκαθίσταται με το τεχνολογικό

ψηφιακό καθεστώς. Τελικά δεν χρειάζεται «να κρύ-

βεται κανείς πίσω από το δάκτυλό του»: η παγκό-

σμια κοινωνία με αφορμή την ιστορική συγκυρία του

«κορονοϊού» μετασχηματίζεται. Και το πολιτικό σύ-

στημα της φυσικής παρουσίας του ανθρώπου στις

σχέσεις του αντικαθίσταται με το ψηφιακό απείκα-

σμά του. 

Κοντολογίς, όλοι μας μετά την «κρίση του κορο-

νοϊού», μπορεί να μην «μεταμορφωθήκαμε» σε

προ-αιώνια πλάσματα ή σε μελλοντικά φαντά-

σματα, αλλά τουλάχιστον διατηρούμε ακόμη την

ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας. 

Ο κορονοϊός ως «κατασκεύασμα» της εποχής μας,

μας αφήνει περιθώρια να αναστοχασθούμε και να

πράττουμε. Δεν βλέπετε, εξάλλου, τι κάνει το νεο-

φιλελεύθερο πολιτικό σύστημα παγκοσμίως: μετα-

τρέπεται σε σοσιαλιστικό, πολιτικο-οικονομικό

σύστημα! 

―――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Θεόδωρος 

Γεωργίου*

Συγκεκριμένα, στις 13 Μαρτίου εκ-

δόθηκε εγκύκλιος (υπ΄αρ.

18318/13-03-2020) για τον τρόπο

που θα συνεδριάζουν Δημοτικά και

Περιφερειακά Συμβούλια, λόγω

του κορονοϊού και για τον συγχρω-

τισμό αλλά και για επείγουσες πε-

ριπτώσεις. Οι μορφές που

προτείνει η εγκύκλιος και η Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)

είναι τρεις. «Δια περιφοράς», «κε-
κλεισμένων των θυρών» ή «με τη-
λεδιάσκεψη». Περιέργως, όλοι

σχεδόν οι δήμαρχοι επιλέγουν την

“δια περιφοράς” και μάλιστα με

πολλά - πολλά θέματα, παντελώς

άσχετα με την κατάσταση και το

επείγον λόγω συνθηκών.

Το άρθρο 10 της ΠΝΠ αναφέρει

σχετικά: Κατεπείγουσες διατάξεις

για τη λειτουργία Δήμων και Περι-

φερειών κατά τη διάρκεια της

λήψης μέτρων αποφυγής της διά-

δοσης του κορωνοϊού COVID-19

Κατά το διάστημα λήψης των μέ-

τρων αποφυγής της διάδοσης του

κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των

αποφάσεων των πάσης φύσεως

συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’

και β’ βαθμού και των διοικητικών

συμβουλίων των εποπτευόμενων

νομικών τους προσώπων μπορεί

να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφο-

ράς κατά τις προβλέψεις της παρ.

5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του

άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’

87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με

κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό

μέσο. Στην περίπτωση της δια

ζώσης σύγκλησης των συμβου-

λίων, οι συνεδριάσεις πραγματο-

ποιούνται κεκλεισμένων των

θυρών.

Παράδειγμα, η συνεδρίαση του

Δήμου ΒΒΒ (23.3.20) που έγινε δια

περιφοράς, περιείχε σοβαρότατα

θέματα, παντελώς άσχετα με το

επείγον του θέματος και τον κορο-

νοϊό, κατά την άποψή μας. Σημει-

ώνουμε μερικά: 

«5. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονο-

μικού έτους 2020», Πώς να αποφα-

σίσεις δια περιφοράς το πλαίσιο

δράσης για όλο το χρόνο; Και μάλι-

στα “πριν αμφοίν μύθον ακούσης”.

Το «11. Τροποποίηση εγκεκριμέ-
νου Κανονισμού των Δημοτικών
Κοιμητηρίων», 

«12. Τροποποίηση του εγκεκριμέ-
νου τοπογραφικού διαγράμματος
του Κοιμητηρίου στην Δ.Ε. Βού-
λας» που αφορά πώληση οικογε-

νειακού τάφου,

«13. Έγκριση αναδιάταξης τμημά-

των του Κοιμητηρίου Δ.Ε. Βουλιαγ-

μένης», που αφορά χωροθέτηση

οικογενειακών τάφων, αλλά και το

28ο που αφορά «παραχώρηση κοι-

νοχρήστου χώρου που βρίσκεται

επί της οδού Ηλίου αρ. 2 στη Βου-

λιαγμένη για την εκμίσθωση θα-

λασσίων μέσων αναψυχής, για το

έτος 2020».

Επίσης τα θέματα 29. 30, 31 θέ-

ματα που αφορούν εκχώρηση

απλής χρήσης αιγιαλού - παρα-

λίας, στον Αγ. Νικόλαο Βουλιαγ-

μένης και 2 στο Μεγάλο Καβούρι.

Ακόμη το 33ο που αφορά «Λήψη

απόφασης για την παραχώρηση

παραλιακού χώρου για την ανά-

πτυξη τραπεζοκαθισμάτων που

βρίσκεται επί της οδού Ποσειδώ-

νος 18 στη Βουλιαγμένη, για το

έτος 2020.
Αννα Μπουζιάνη

“Δημοτικά Συμβούλια δια περιφοράς” 
Ευκαιρία για καταστρατήγηση της δημοκρατίας και της νομιμότητας

Δημοτικά Συμβούλια δια περιφοράς, λοιπόν, λόγω του κορονοϊού,

και όχι μόνο. Επαληθευόμαστε, για άλλη μια φορά, ότι τα Δημο-

τικά Συμβούλια γίνονται πλέον διακοσμητικά. Κι αυτό γιατί αφε-

νός με τις τροποποιήσεις της νέας κυβέρνησης, μετέφεραν

αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά σήμερα πλέον ο

κορονοϊός, εκτός από ανθρώπους σκοτώνει και την δημοκρατία,

αφού δίνει το δικαίωμα για πολλές αντιδημοκρατικές διαδικασίες.

Έκκληση του Δήμου ΒΒΒ

να μην ρίχνουμε πλαστικά

στους καφέ κάδους

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει παρατηρηθεί μείωση

στην ποιότητα των παραληφθέντων οργανικών αποβλή-

των στους καφέ κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε

πολλά σημεία του Δήμου. Ενημερώνουμε πως το πρό-

γραμμα παραγωγής εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότη-

τας από τα οργανικά και πράσινα απόβλητα του Δήμου

είναι λειτουργεί κανονικά συνεπώς παρακαλούνται όλοι

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα υλικά που τοποθε-

τούνται στους καφέ κάδους.

Θυμίζουμε πως οργανικά απόβλητα είναι μόνο τα υπο-

λείμματα τροφών τα οποία πρέπει να τοποθετούνται σε

χάρτινες ή κομποστοποιήσιμες σακούλες. Οποιοδήποτε

άλλο υλικό όπως οι πλαστικές σακούλες αλλοιώνει την

ποιότητα του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού και κα-

θιστά δυσχερέστερη τη διαδικασία παραγωγής του.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού

στα Νοσοκομεία
Με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η προμήθεια μηχανολογι-

κού εξοπλισμού για νοσοκομεία της Αττικής, 740.000 €.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν 18 αναπνευστήρες, 10 (τύπου

Β) για το νοσοκομείο Ευαγγελισμός και  8 αναπνευστήρες

ΜΕΘ  για το Νοσοκομείο Αττικό, με στόχο την αποτελε-

σματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού

και την προάσπιση της υγείας των πολιτών της Αττικής. 

Επίσης η περιφέρεια θα προμηθευτεί 50 κρεβάτια ΜΕΘ και

ΜΑΘ τα οποία θα διαθέσει  στα νοσοκομεία της 2ης  ΥΠΕ

και 18 κρεβάτια στις ΜΕΘ Εμφραγμάτων στο Νοσοκομείο

Ευαγγελισμός.

Τις σχετικές ενέργειες προχώρησε με ταχείς ρυθμούς ο

Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονο-

μικών Ν. Πέππας, κατόπιν εντολής του Περιφερειάρχη Γ.

Πατούλη.
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«Η καμπάνα. Ξυπνήστε,  ξυπνήστε. Βγείτε από τον ύπνο,  που πα-
ριστάνει τον θάνατο. /…. Στο πόδι, όλοι στο πόδι … Συναγερμός/…
Η καμπάνα, η καμπάνα τώρα χτυπά πιο γρήγορα … 
… Έπρεπε να γίνει αυτό…. Για να μάθω  τώρα αυτό που έγινε κι
ως τώρα δεν το γνώριζα, δηλαδή ότι υπήρχε κάτι περισσότερο που
άξιζε για να ζήσομε την ανάξια ανθρώπινη ζωή μας.  Τώρα μείναμε
μονάχοι, εδώ, που πιο χαμηλά δεν γίνεται...
Η πηγή από όπου έτρεχε το αίμα μας, στέρεψε.  Συναγερμός.
(συμπαραταχθήτε). Η καμπάνα! Ο ήχος της! Ξυπνήστε!» 
( Σαίξπηρ από τον ‘’Μάκβεθ’’). 

Γύρω στο 430 π.Χ. και κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πο-
λέμου, ο Αρχίδαμος από τη μεριά των Λακεδαιμονίων με τους συμ-
μάχους τους, είχαν εισβάλει στην Αττική και προκαλούσαν στον
τόπο πολλές καταστροφές. 
Σε αντιπερισπασμό  ο ναυτικός στόλος  των Αθηναίων που κυριαρ-
χούσε στη θάλασσα, λεηλατούσε με πειρατείες, επιδρομές και  με
άλλες πολεμικές ενέργειες, τρομοκρατούσε τα πελοποννησιακά
παράλια.
Ο Θουκυδίδης γράφει σχετικά, πως ο πόλεμος αυτός  όσο πήγαινε
και μάκραινε, τόσο και  κούραζε τους αντιπάλους  και γι’ αυτό ίσως
και να σταματούσε,  αν στην Αθήνα δεν ερχόταν εκείνη η επιδημία.  
Αυτό το τόσο κακό, το μη  θεϊκό και μη συμβατό με την ανθρώπινη
λογική.   Το «μη τι δαιμόνιον (που) υπηναντιώθη τοις ανθρωπίνοις
λογισμοίς» μας λέγει ο  Πλούταρχος,  (Βίοι Παράλληλοι: Περι-
κλής και Φάβιος).  
Ενέσκηψε λοιπόν τότε  η συμφορά της επιδημίας, η οποία  αφά-
νισε  όχι μόνο το στράτευμα των Αθηναίων, αλλά και αυτούς που
έτυχε να κατοικούν στην Αθήνα. Κα αυτοί ήταν πολλοί στην
Αθήνα,  γιατί λόγω του πολέμου  εκεί μέσα στην πόλη όπου σαν
πρωτεύουσα,  για ασφάλεια και προστασία είχε μαζευτεί και κα-
ταφύγει  πολύς αγροτικός και λοιπός άλλος κόσμος  από την ύπαι-
θρο χώρα.
Πρόσφυγες στην κυριολεξία όλοι εν ολίγοις, οι οποίοι  σε μικρές
οικίες με στενωπά  ενδιαιτήματα, αλλά και πρόχειρα καταλύματα
και αυτοσχέδιες  παράγκες στοιβάζονταν  και διαβιούσαν κάτω
από οπωσδήποτε ανθυγιεινές συνθήκες,  εξ ού και γενόμενοι θάτ-
τον ή ράδιον  (γρήγορα ή και εύκολα)   ο αναζητούμενος  στόχος
για  μολυσματική εστία που συνέτεινε  στην εξάπλωση της αρρώ-
στιας που είχε αιφνίδια ενσκύψει. 
Από τον Θουκυδίδη, και την “Ιστορία” του,   τη  μοναδική ίσως πηγή
των σχετικών πληροφοριών, μαθαίνομε πως αυτή η αρρώστια στην
Ελλάδα είχε  μάλιστα χρονικά χτυπήσει και λίγο πιο μπροστά και
σε  άλλες ελλαδικές  περιοχές όπως στη  Λήμνο,  πλhν όμως με
έξαρση, βαρύτητα και εξάπλωση πολύ μικρότερη.  
Στην ίδια ιστορική πηγή διαβάζομε, πως η επιδημία είχε έρθει  από
την Αίγυπτο.  
«Ήρξατο δε το πρώτον ως λέγεται εξ Αιθιοπίας, τής υπέρ της Αι-
γύπτου, έπειτα  εις Αίγυπτον και  Λιβύην, κατέβη δε ες τού
(Πέρση) βασιλέως γήν την  πολλήν,  ες δε την των Αθηναίων πόλιν
εξαπινιαίως ενέπεσε και πρώτον εν Πειραιεί ήψατο των ανθρώπων,
ώστε και ελέχθη υπ’  αυτών ως οι Πελοποννήσιοι φάρμακα εσβε-
βλήκοιεν (εμόλυναν) ες τα φρέατα». 
Λάθος στην τελευταία άποψη  βέβαια που αφορά τη Σπάρτη, αφού
η αρρώστια δικαιολογημένα μπήκε πρώτα από τον Πειραιά, που
ήταν  και το λιμάνι εισόδου κάθε ξένου επισκέπτη ή και εμπόρου
κα ιδία  επαγγελματία  ναυτικού.  Ακόμη στέριωσε η αρρώστια  σε
αυτή την πόλη, γιατί ο Πειραιάς ανέκαθεν δεν ανήκε στην  παρα-
σιτική “ελίτ” της  τότε κοινωνίας, αλλά σε κόσμο εργαζόμενο, ναυ-
τικό και φτωχό, με σπίτια μικρά χαμηλά και στριμωγμένα, με

γεννήσεις πολλές  και  όχι  συνθήκες ζωής  καλές.  Γι’ αυτό και ο
Πειραιάς ανέκαθεν και πάντοτε σαν πολιτικό ιδεώδες προέβαλε
αγωνιστικά την διακριτή κοινωνική ισότητα και ισοδικαιοσύνη,
αυτή που  ίσως και πάλι τότε εύρισκε την απόρριψή της από το
“αθηναϊκό” στρώμα  της εξουσίας.

Γυρίζω όμως στον ιστορικό Θουκυδίδη  και φρίττω με τις συνέ-
πειες  αυτής της επιδημίας, διότι κανείς δεν είχε ποτέ γνωρίσει
μια  τέτοια συμφορά και δεν μπορούσε να καταλάβει αυτή την αρ-
ρώστια. 
Και όπως λέγει και ο Ιωβ:   «φρίκη συνέλαβε  και τρόμος και μεγά-
λος τα οστά  συνέσεισε».   Ούτε οι γιατροί πάλι, μπορούσαν καθώς
μοιραία  όντες αιφνιδιασμένοι  να αντιμετωπίσουν το πόσο από-
τομα οι άνθρωποι,  από την καθομολογουμένη υγεία τους, έπε-
φταν  στο θανατικό. 

Και διευκρινίζει  ο ίδιος ιστορικός,  ότι «εγώ όμως ο και γράφων,
δεν γνωρίζω μεν  τα αίτια της νόσου, αλλά όσο μπορώ θα προσπα-
θήσω να την περιγράψω με κάθε λεπτομέρεια,  ούτως ώστε όταν
και αν ξανάρθει αυτό το κακό, να υπάρχει γραμμένη μια γνώση για
εκείνους που θα κληθούν να το αντιμετωπίσουν» και κατά λέξη:
«άν έχοι τι προειδώς μη αγνοείν».   
Και εγώ   συνεχίζει:  έχω   «ταύτα  να δηλώσω, αυτός νοσήσας και
αυτός ιδών άλλους πάσχοντας», δηλαδή και να περιγράψω  όπως
έγιναν αυτά, αφού και εγώ ο ίδιος από αυτή την ίδια αρρώστια έχω
νοσήσει και  με τα ίδια μου τα μάτια έχω δει στους άλλους αρρώ-
στους τα όσα αυτοί υπέφεραν. 
Και αναφέρει  σε συνέχεια,  πως οι όλοι οι άρρωστοι  ομολογού-
σαν ότι  ενώ ήταν πιό μπροστά γεμάτοι σε υγεία, ξαφνικά  και
απρόσμενα τους έπιανε  ένας πυρετός με πονοκέφαλο, κοκκίνισμα
των ματιών, κάψιμο με  γδάρσιμο στον φάρυγγα  και  απότοκο
βράχνιασμα. Αλλά και  ερεθισμός και κοκκίνισμα  στη γλώσσα,  και
δυσχέρεια στην αναπνοή με συνοδό δυσοσμία. 
Μετά ερχόταν  ένα φτέρνισμα έντονο, πόνος στο στήθος (θώ-
ρακα),  ισχυρός βήχας,  μα τόσο δυνατός  που  πίεζε τα “σωθικά”
και “αναποδογύριζε την καρδιά”(! ;)  «ες την καρδίαν στηρίξειεν
ανέστρεφεν». Ακολουθούσε  δε ναυτία με  έμετο γεμάτο χολή
που έβγαινε   από το στόμα.   Αλλά και ισχυρός λόξυγγας  μαζί με
σπασμούς (ολόκληρου του σώματος;)  σε διακοπές ή και  χωρίς
σταματημό σε χρόνο και συνέχεια.    
Εξωτερικά στην επιφάνεια, το δέρμα του αρρώστου, όταν το άγ-
γιζες δεν φαινόταν να είναι ούτε  υπερβολικά ζεστό, ούτε υγρό
και  ιδρωμένο, αλλά  σε χρώμα κάτι πιο πάνω από το φυσιολογικό
κόκκινο και  κάπου “πελιδνό” (μαυροκίτρινο) με  εδώ και εκεί με-
λανιάσματα και ένα απλωμένο  εξάνθημα  με  φλύκταινες  γερές
ή και αλλού σπασμένες  και ανοιγμένες σε  εξελκώσεις. 
Ο άρρωστος γενικά ένιωθε να τον καίει μια φωτιά στα σωθικά του.
Καιγότανε τόσο που να μην μπορεί να δέχεται να τον καλύπτει κα-
νένα ρούχο επάνω του, ακόμα και το πιο λεπτό σεντόνι. 
Ήθελε για ανακούφιση να μένει πάντοτε γυμνός. 
Τον ευχαριστούσε η  όποια επαφή με το κρύο νερό. 
Πολλοί πάλι άρρωστοι που έτυχε να βρεθούν χωρίς την επιμέλεια
κάποιας φροντίδας, έτρεχαν και έπεφταν στα φρέατα (πηγάδια)
για να δροσιστούν και να ξεδιψάσουν, ιδιαίτερα όταν  η πάθηση
ήταν σε έξαρση ακμής, αλλά χωρίς σημαντική ανακούφιση.
Όλοι  που έπασχαν, βρίσκονταν σε μια συνεχή ψυχική αναστάτωση
και εκνευρισμό και δεν μπορούσαν (από τη σκέψη και τον πόνο)
να ησυχάσουν ούτε να κοιμηθούν. 
Διότι «μετ’ ολίγον θέλω κοιμάσθαι εν τω χώματι και  θέλεις με ζη-
τήσεις και δεν θέλω υπάρχει» εξομολογείται στην εκ Θεού δοκι-
μασία του, ο  και τα  πάνδεινα της  μοίρας του πάσχων “Ιώβ”.  
Το σώμα όμως παρ’ όλο που εταλαιπωρείτο, όσο η αρρώστια περ-
πατούσε στο κρίσιμο στάδιό της,  κατά παράδοξο τρόπο άντεχε
και «ουκ εμαραίνετο».  Και  εάν  οι περισσότεροι βέβαια μετά  τον
«από επτά με  εννιά  ημέρες πυρετό» άντεχαν ακόμη,  έδειχναν
μεν  να ξεφεύγουν από τη κρισιμότητα της νόσου, αλλά «επικα-
τιόντος του νοσήματος προς την κοιλίαν» ήτοι  καθώς το κακό κα-
τέβαινε στην κοιλιακή χώρα και «ελκώσεως αυτής ισχυράς
εγιγνομένης», η κοιλιά στο δέρμα της άρχιζε να γεμίζει πληγές,
ενώ  μαζί  μια ασταμάτητη διάρροια, εξαντλούσε τον πάσχοντα
ώστε σε λίγο χρόνο αυτός σε δεύτερο πλέον στάδιο,  αναπόφευ-
κτα υπέκυπτε στο μοιραίο.  Το κακό, συνεχίζει ο Θουκυδίδης, γε-
νικά άρχιζε από το κεφάλι, προχωρούσε προς τα κάτω και  αν
κανείς επιβίωνε  από τα χειρότερα, η αρρώστια έφτανε στα χέρια
και τα πόδια και ακρωτηρίαζε δάχτυλα, αλλά και γεννητικά όρ-
γανα.   
Τελικά  όσοι τυχεροί και ακρωτηριασμένοι  είχαν καταφέρει  να
βγουν από αυτή την αρρώστια  και να σωθούν, μπορεί να είχαν
χάσει και την όρασή τους ή και τη μνήμη τους και  τότε δεν μπο-

ρούσαν να αναγνωρίσουν  δικούς τους και φίλους. 
Και  προφανώς όπως ο Ιωβ  στον “Άγνωστο” εκλιπαρούσαν: «Επι-
τέλους την χείρα Σου απομάκρυνε απ’ εμού» .   

Πολλά από τα σώματα  των νεκρών παρέμεναν άταφα.  Τα  τετρά-
ποδα και τα όρνεα, τα όσα εξ αυτών  σε διαφορετικές περιπτώσεις
ετρέφοντο με νεκρές σάρκες και με “ψοφίμια”,  τώρα ούτε πλη-
σίαζαν. Αλλά και οι σκύλοι οι κατ΄ εξοχήν  φίλοι του ανθρώπου,
με απέχθεια έφευγαν μακριά. 
Άλλα σώματα νεκρών,  κατά σωρούς συχνά άτακτα ρίχνονταν σε
αναμμένες φωτιές για αποτέφρωση. Τα τελετουργικά τού θρη-
σκευτικού αποχωρισμού  του νεκρού, οι σπονδές και  τα γνωστά
μοιρολόγια  και όλα τα παραδοσιακά έθιμα δεν εγίνοντο, γιατί κα-
νείς  δεν  ήθελε να πλησιάσει το νεκρό. 
Όσοι  από αυτούς,  είχαν επιζήσει από την αρρώστια, όλοι οι άλλοι
τους μακάριζαν, γιατί είχαν ναι παρατηρήσει ότι αυτή η νόσος σε
αυτούς που την πέρασαν άφηνε κάποια ανοσία.
Αλλά και όσοι  ζωντανοί αποτρελαμένοι  μέσα στην εκ των πραγ-
μάτων καταθλιπτική απόγνωση είχαν αρχίσει να καταφέρονται
εναντίον των θείων, αλλά και των νόμων για υπευθυνότητα και
ενοχές. Και αν όμως   έτσι λαλούσαν ο πόνος δεν θα ανακουφιζό-
ταν και αν σιωπούσαν ποιό το όφελος, «ποία  η ελάττωσις γίνεται
εις  εμέ» θα έλεγε πάλι ο Ιώβ. 

Και ακόμη τότε τα εγκλήματα τα ποινικά και της αισχροκέρδειας
αυξήθηκαν ενώ άλλοι οι συνήθεις επιτήδειοι  άρπαζαν και οικειο-
ποιούνταν τις περιουσίες των νεκρών.
Όλο αυτόν τον καιρό, που η αρρώστια θέριευε στην Αθήνα, οι Πε-
λοποννήσιοι  εύρισκαν την ευκαιρία να ρημάζουν όλο και περισ-
σότερο τους κατοίκους των χωριών της Αττικής, οι οποίοι από
φόβο και για ασφάλεια μετανάστευαν στην Αθήνα.
Περιέργως η Λακεδαίμονα και οι περί αυτής είχαν μείνει  και έμει-
ναν  αλώβητοι από  την επιδημία. Οι Αθηναίοι πάλι παρά το κακό
που μαινόταν στην Αττική συνέχιζαν να πολιορκούν την Ποτίδαια
η οποία  είχε αποστατήσει από αυτούς και είχε συμμαχήσει με τη
Σπάρτη.
Έτσι ένας στρατός με 4000  Αθηναίους και στρατηγό που άκουγε
στο όνομα Άγνων” μαζί με πολιορκητικές μηχανές απεστάλη να
ενισχύσει τους πολιορκητές.  Μαζί τους  όμως αυτοί οι Αθηναίοι
έφεραν  και την “αρρώστια”, που τους μάστιζε. Σε 40 ημέρες εί-
χανε χάσει  1050 νεκρούς από αυτήν. Και αναγκάστηκαν να τα μα-
ζέψουν και να φύγουν  και να αφήσουν πίσω  τους μοναχούς
εκείνους τους Αθηναίους μαχητές που πολιορκούσαν  και πρωτύ-
τερα  την Ποτίδαια, να συνεχίσουν την περίσφιξη του κλοιού.  
Τέλος πάντων κατά την επιδημία αυτή νόσησε και πέθανε και ο
Περικλής. Παραγκωνισμένος, γιατί από τους συμπολίτες του σε
αυτόν είχαν φορτωθεί φταιξίματα για την επιδημία. Αυτός με τη
συντηρητικότητά του είχε από αυτούς  φορτωθεί και  την ευθύνη
της επιδημίας. 
Αλλά η περαιτέρω συζήτηση για την εν δικαίω  ή όχι ενοχή του,
εκφεύγει του παρόντος άρθρου.

Θα ήθελα όμως να τελειώσω με ένα σταχυολόγημα αποσπασμα-
τικό από δυο ποιήματα του Σικελιανού που κατά τη γνώμη μου σε
συμβολικό μήνυμα πλησιάζουν την επικαιρότητα της εποχής εκεί-
νης και όχι μόνο.
«Το σώμα μόνο που από το θάνατο να βγεί
μπορεί, βολεί να ιδεί και ν’ αντικρύσει
τη γη αυτή μέσα σε τούτη τη σιγή…. 
Μα εμείς όπου το θάνατο νικήσαμε αδερφέ,
τόσες φορές και που διαλύσαμε τα σκότη,
τέτοιων καιρών, τραβάμε τώρα για το αμέριστο
κι ολοένα γινόμαστε πιο νιοί και από τη νιότη»…

(Σικελιανός: ’’Αττικό’’) 
«Γιατί εμείς παλαίμε με το θάνατο  ολένα
κι αν “κάτι” για μιά στιγμή μας αναπαύει
στο ύστατο σύνορο του αγώνα, θεία σφραγίδα
σύνορο ο Θάνατος δεν έβαλε στο Θεό μας» 

(Σικελιανός: ‘’Μέγιστον μάθημα’’) 
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γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Aττική, γύρω στο 430 π.Χ.
Η Επιδημία
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Η κορωνίδα του κορονοϊού!
Ότι θα ζητούσα άδεια, από τις αρχές, για να με βγάλει

ο σκύλος βόλτα, δεν το είχα φανταστεί ποτέ!

Οι ημέρες που ζούμε είναι πολύ ζοφερές. Πέραν του κο-

ρονοϊού, που δεν ξέρω πώς μπήκε στη ζωή μας, εκείνο

που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, είναι όταν φύγει ο κο-

ρονοϊός, με ποια μέτρα θα πορευτούμε. Σήμερα βρισκό-

μαστε σε ηθελημένη ομηρία, αποδεχόμενοι την ανάγκη

της επιμόλυνσης και της διασποράς. Αύριο όλα αυτά τα

βάρβαρα, μη δημοκρατικά, ανελεύθερα μέτρα που επι-

βλήθηκαν και δεν ξέρουμε για πόσο καιρό, θα αποσυρ-

θούν; Ή θα ισχύσει κι εδώ “ουδέν μονιμότερον του
προσωρινού;”
Το γράφω αυτό γιατί βλέπω έναν πληθυσμό πειθήνιο,

άβουλο, φοβισμένο, τρομοκρατημένο, κολλημένο μπρο-

στά στη γυάλινη οθόνη να απολαμβάνει την τρομολα-

γνεία της δημόσιας τηλεόρασης, με τα 24ωρα δελτία

ενημέρωσης!

Κι απ’ την άλλη βλέπω πολλούς μικρούς και μεγάλους

δικτατορίσκους, που βρήκαν την μεγάλη ευκαιρία, να

επιβάλλουν, να καταστείλουν κάθε τι που βρίσκουν

μπροστά τους. Αλλά βλέπουμε και δικτατορίσκους, που

κατέχουν θέσεις εξουσίας (μικρές ή μεγάλες) και βρή-

καν την ευκαιρία να ενεργούν ανεξέλεγκτα, αδιαφα-

νώς, και πέρα από κάθε λογική και νομιμότητα,

περνώντας αποφάσεις πέρα για πέρα παράνομες, πα-

ραχωρώντας δημόσια και δημοτική γη με απολύτως

αδιαφανείς διαδικασίες και ουκ έστιν αριθμός. Αποφά-

σεις δια περιφοράς, νομοσχέδια, Πράξεις Νομοθετικού

Περιεχομένου, χωρίς διάλογο, χωρίς ενημέρωση, χωρίς

διαβούλευση...

Προχθές - Τετάρτη 25η Μαρτίου 2020 - δεν γιορτάσαμε

όπως αρμόζει και όπως είχαμε συνηθίσει απ’ όταν γεν-

νηθήκαμε να κάνουμε κάθε τέτοια σπουδαία, σημαντική,

ιστορική ημέρα. Χωρίς δοξολογίες, χωρίς παρελάσεις,

χωρίς ομιλίες. Βουβά. 

Βουβά από τη μεριά μας, και ο Τούρκος στον Εβρο γκρεμί-

ζει τα σύνορα να μπει μέσα, στέλνει στρατιές στα νησιά·

το Καστελλόριζο γέμισε νεαρούς “μετανάστες”. Πολύ φο-

βάμαι ότι ο Τούρκος ετοιμάζεται να καταλάβει κάποιο νησί

μας(;) για να γιορτάσει τα 200 χρόνια από το 1821!!

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο Άντον Παύλοβιτς Τσέχωφ, υπήρξε Ρώσος θεατρικός συγ-

γραφέας και μεγάλος διηγηματογράφος της παγκόσμιας

λογοτεχνίας, γεννήθηκε το 1860 στη νότια Ρωσία,  σπού-

δασε γιατρός και πέθανε από φυματίωση σε ηλικία 44

ετών!! 

Έγραφε χρονογραφήματα, επιφυλλίδες, διηγήματα και νου-

βέλες σε περιοδικά και εφημερίδες, αντλώντας τα θέματά

του από την τσαρική Ρωσία, στην οποία επικρατούσε η φτώ-

χεια, η εξαθλίωση, ο αναλφαβητισμός, ο ολοκληρωτικός δε-

σποτισμός, η λογοκρισία, η αυθαιρεσία της εξουσίας, η

θρησκοληψία και η δεισιδαιμονία!!  

Ένα από τα πιο γνωστά και διαχρονικά διηγήματά του είναι

«Ο Βάνκας», όπως έλεγαν τον ήρωα του έργου του, ένα

9χρονο αγόρι, ορφανό από  γονείς και με μόνο συγγενή τον

παππού του, ο οποίος τον είχε στείλει σε έναν τσαγκάρη

στη Μόσχα για να μάθει την τέχνη!! 

Ήταν παραμονή Χριστουγέννων, όταν ο μικρός επωφελή-

θηκε από την απουσία των αφεντικών του και έγραψε ένα

γράμμα στον παππού του, που τον ικέτευε να πάει να τον

πάρει, γιατί δεν άντεχε άλλο την εκμετάλλευση και τις

άθλιες συνθήκες που ζούσε! 

«Πολυαγαπημένε μου παππού, έγραφε στο γράμμα του,  χθες

το αφεντικό με άρπαξε από τα μαλλιά, με τράβηξε στην αυλή

και με ρήμαξε στο ξύλο, γιατί εκεί που κουνούσα το μωρό με

πήρε ο ύπνος. Την άλλη βδομάδα πάλι η κυρά μού είπε να κα-

θαρίσω μια ρέγκα και εγώ άρχισα από την ουρά και τότε άρ-

παξε τη ρέγκα και την έτριβε στα μούτρα μου!!

Και οι καλφάδες του μαγαζιού με βασανίζουν, με στέλνουν

στη ταβέρνα να παίρνω βότκα και με βάνουν να κλέβω το

τουρσί του αφεντικού και εκείνος με κοπανάει με ό,τι κρατάει

στα χέρια του!!  Όσο για το φαϊ άστα! Το πρωί ξεροκόμματο,

το μεσημέρι κουρκούτι, το βράδυ πάλι ξεροκόμματο!! Ούτε

τσάι, ούτε λαχανόσουπα, όλα τα περιδρομιάζουν τ’ αφεντικά!!

Με βάζουν και κοιμάμαι μπροστά στην πόρτα και όταν κλαίει

το μωρό, εγώ δεν κλείνω μάτι, γιατί πρέπει να κουνάω την

κούνια! Και μια φορά το αφεντικό μού έδωσε μια στο κεφάλι

με το καλαπόδι, με τόση δύναμη  που έπεσα κάτω και έλεγα

πως δε θα σηκωθώ»! 

Έγραψε στο φάκελο: «για τον παππού στο χωριό» και συμ-

πλήρωσε με δυσκολία το όνομα του παππού του:  «Κων-

σταντή Μακάριτς» και το ταχυδρόμησε!!

Εκείνο το βράδυ ο ύπνος αγκάλιασε γλυκά το πονεμένο

και παγωμένο παιδικό κορμάκι, καθώς νανουρίστηκε από

την ελπίδα και την αισιοδοξία,  που ξεπήδησαν μέσα από

την φαντασία του σαν σωσίβιο σωτηρίας και με σφιγμένες

τις γροθίτσες του αποκοιμήθηκε, χωρίς να ξέρει ότι το

γράμμα δεν  έφτασε ποτέ στον προορισμό του, αφού δεν

είχε γραμμένη την διεύθυνση του παππού του!!

Η τραγική ειρωνεία του διηγήματος αφήνει μια αίσθηση πι-

κρής μελαγχολίας και θλίψης, ενώ συγχρόνως γεννά προ-

βληματισμούς και ερωτήματα! 

Πολλά φτωχά παιδιά, σε διάφορες χώρες, ακόμα και σή-

μερα, είναι θύματα εκμετάλλευσης και βιώνουν μια ζωή

ανάλογη με του Βάνκα, αλλά τις πιο φρικτές συνθήκες

είχαν βιώσει τα  παιδιά των Ελλήνων που ζούσαν στην ελ-

ληνική Μ. Ασία από το 1071, όταν έγινε η μάχη του Μαν-

τζικέρτ, όπου ηττήθηκαν τα ανεκπαίδευτα, μισθοφορικά

Βυζαντινά στρατεύματα, από τα άγρια στίφη των απολίτι-

στων Σελτζούκων, που ανήκαν στη Τουρανική Μογγολική

φυλή και ήταν πρόγονοι των σημερινών Τούρκων!!

Πριν από 800  χρόνια  οι Έλληνες της Μ. Ασίας είχαν μείνει

απροστάτευτοι στις άγριες ορέξεις των βαρβάρων κατακτη-

τών και όχι πριν 400 χρόνια, όπως έχουν γράψει κάποιοι

ιστορικοί, αρχίζοντας να μετράνε τα χρόνια της σκλαβιάς

των Ελλήνων, από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το

1453,  σαν να μη γνώριζαν ότι η Μ. Ασία ήταν μέρος της

ελληνικής επικράτειας και κατοικείτο πριν από χιλιετίες από

Ίωνες, Δωριείς και Αιολείς, οι οποίοι είχαν ιδρύσει τις μο-

ναδικές σε ανάπτυξη 12πόλεις τους και είχαν μετατρέψει

την Μ. Ασία σε λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού, της φι-

λοσοφίας, της δημοκρατίας και των ηθικών αξιών, έννοιες

τις οποίες δεν μπορούν ακόμη και σήμερα να κατανοήσουν

οι άρπαγες κατακτητές!! 

Εκείνα τα Ελληνόπουλα δεν είχαν την πολυτέλεια για 800

συνεχή χρόνια, να μάθουν έστω και κάτω από άθλιες συν-

θήκες κάποια τέχνη, όπως ο Βάνκα, γιατί τα περισσότερα

αρπάζονταν βίαια από τις αγκαλιές των Ελληνίδων μανά-

δων τους και εκπαιδεύονταν Γενίτσαροι, από τους κατακτη-

τές, με σκοπό να κατασφάζουν τους γεννήτορές τους!!

Αυτό άλλωστε ήταν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ηθι-

κής των κατακτητών, καθόσον οι ηγεμόνες τους, έστελναν

δήμιους αγράμματους, για να μην ξέρουν να γράψουν και

με κομμένες γλώσσες για να μη μπορούν να μιλήσουν και

με θηλιές από σκοινιά έπνιγαν τα αρσενικά παιδιά τους,  για

να μη τους πάρουν το θρόνο!!!

Όσα Ελληνόπουλα γλύτωναν από την στρατολόγηση των

Γενίτσαρων, ανέβαιναν στα βουνά,  γίνονταν κλέφτες και

ζούσαν σαν αγρίμια πολεμώντας τον εχθρό και είχαν στενή

συνεργασία με τα αδέλφια τους που γίνονταν Αρματολοί,

δηλαδή έφεραν άρματα (= όπλα) και διορίζονταν σαν χω-

ροφύλακες, οι οποίοι συνήθιζαν να πηγαίνουν στις τάξεις

των Κλεφτών. Και οι Κλέφτες γίνονταν Αρματολοί, για να

επωφελούντο από τον οπλισμό με τον οποίο πολέμαγαν

τους εχθρούς του έθνους!!  Κλέφτες και Αρματολοί, μαζί

με τους  αφανείς ήρωες του λαού, άνδρες και γυναίκες,

έχυσαν το αίμα τους για την ελευθερία και την εδραίωση

του ελληνικού κράτους!

Για όλους εκείνους τους πρωτεργάτες της ελευθερίας

μας, αλλά  και για όσους με αυτοθυσία αγωνίζονται σήμερα

σε πολλά μέτωπα, για την διατήρησή της,  αξίζει ένα με-

γάλο  ΕΥΓΕ μαζί μ ένα δάκρυ, που αναβλύζει στη θέα της

ιερής γαλανόλευκης σημαίας μας, κατά τον απλό φετινό

εορτασμό της επετείου της αρχής του απελευθερωτικού

εθνικού αγώνα μας στην 25η  Μαρτίου του 1821!!  

Σήμερα ένας άλλος εχθρός, αόρατος και εξ ίσου φονικός,

που λέγεται κορωνοϊός ή κορωναϊός, δεν έχει καμία σημα-

σία το όνομά του, αλλά η εξάπλωση της επιδημίας του σε

όλο τον πλανήτη, που πρέπει να τον αφανίσουμε πριν μας

αφανίσει!! Η μάχη είναι σκληρή και άνιση, άλλα οι Έλληνες,

όταν είναι ενωμένοι πάντα νικούν!! 

Για την πρωτόγνωρη αυτή θανατηφόρα λαίλαπα χρησιμο-

ποιούμε για επάλξεις, πολεμίστρες και χαρακώματα «τα

σπίτια μας», στα οποία πρέπει να απομονωθούμε, σύμφωνα

με τα πρότυπα της Κίνας, η οποία  με αυτό τον τρόπο μπό-

ρεσε να σωθεί!! 

Ο ιός ενεργεί σαν την φωτιά, που καίει ένα δάσος και όταν

δεν υπάρχουν άλλα δέντρα για να τα κάψει τότε σταμα-

τάει!! Γι’ αυτό και πρέπει να μείνουμε κλεισμένοι στα σπίτια

μας, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, για να μη γίνουμε

τροφή του, αλλά να τον αφήσουμε  να πεθάνει από την

πείνα του!!!

Ας ξεκινήσουμε τον αγώνα με ελπίδα και αισιοδοξία και με

αόρατα όπλα, όπως είναι και ο ιός, που λέγονται: υπομονή,

καρτερία, νηφαλιότητα, εφευρετικότητα για έξυπνες και

δημιουργικές ενασχολήσεις μέσα στο σπίτι και πάντα με

κλειστά τα αυτιά στις άσκοπες φλυαρίες και στις ανεύθυνες

πληροφορίες, που είναι πιο επικίνδυνες από τον ιό!!!

Με την σκέψη ότι το πιο πυκνό σκοτάδι της νύχτας είναι

λίγο πριν το χάραμα της αυγής, αρχίζουμε μόνοι ή με τα

μέλη της οικογένειάς μας και κυρίως με τα παιδιά μας, τα

οποία θα παιδεύσουμε και όχι θα εκπαιδεύσουμε, στις και-

νούργιες συνθήκες με θετική σκέψη, χωρίς νεύρα, παράλο-

γες απαιτήσεις και υστερίες, αναφέροντας χρήσιμα

παραδείγματα από τις ζωές άλλων παιδιών, όπως του

Βάνκα και των σκλαβωμένων Ελληνόπουλων, ή ό,τι άλλο

θεωρούμε χρήσιμο, πάντα με το γέλιο και το χιούμορ, γιατί

η μάθηση είναι σωστή και αποδοτική μόνο όταν μοιάζει με

παιχνίδι!! 

Καλή επιτυχία λοιπόν και ή νίκη ανήκει σε όλους, μικρούς

και μεγάλους, γιατί χωρίς την πείρα των μεγάλων, οι μικροί

θα γίνουν οι αδύναμοι κρίκοι!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

O Bάνκας*, ο ελληνισμός και ο κορωνοϊός!!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA

3 - Θέλω να σε δω τώρα! Έλα τώρα!

– Μα έχει απαγόρευση κυκλοφορίας! Είναι 2 η ώρα τη νύχτα!

Τι διάολο να γράψω στο 13033; Πού να πω ότι πάω;

– Δεν με νοιάζει! Έλα τώρα! Δεν αξίζω 150€;!

...  Έτσι έγινε κυρ-αστυνόμε, όπως σας τα λέω.

– 150€ κύριε...

3 Σκίστηκε το γάντι και τρόμαξα περισσότερο από τη

φορά που είχε σπάσει το προφυλακτικό. 

3 Παιδιά... Είναι όλα συνωμοσία. Δεν υπάρχει καν Ιτα-

λία. Όσοι κάνουν τους Ιταλούς είναι ηθοποιοί. 

3 – Έλα ρε πού είσαι;

– Σ’ ένα γάμο. 

– Τι λες ρε; Εσύ δεν μου είπες πριν μιση ώρα ότι θα

έβγαζες τον σκύλο βόλτα; 

– Πάτησα το 5 αντί το 6 κατα λάθος...

Κομπογιανίτες που κλαίνε μπροστά στις κάμερες εκλιπα-

ρώντας δήθεν για βοήθεια, επιστήμονες που διαψεύδουν

την υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα ονομάζοντας τον

covid-19 μια απλή γρίπη, συνομοσιολόγοι που βομβαρδί-

ζουν τα social media με υλικό που “αποδεικνύει” ότι η παν-

δημία που ζούμε σήμερα είναι προδιαγεγραμμένη, με ιό

κατασκευασμένο εργαστηριακά, για να μειωθεί ο πληθυ-

σμός της γης κ.λπ. κ.λπ. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας

ή η καθημερινότητα του 2020. 

Είτε κατασκευασμένος είτε τυχαίος, αυτός ο ιός έφερε και

θα φέρει στην επιφάνεια - όπως κάθε κρίση - τα κουκουλω-

μένα προβλήματα της κοινωνίας μας. Από το οργανωτικό

κομμάτι στον τομέα της υγείας, την οικονομία της χώρας

αλλά και του κόσμου όλου και τα θεμέλιά της, μέχρι την

ανθρώπινη πλευρά, τα αξιακά ελλείμματα και τα ηθικά. 

Κι έρχεται μια στιγμή που το χρήμα εξουσιάζει... Και μοι-

ράζονται τα οσκαρ σε ανθρώπους πληρωμένους - οικονο-

μικά ή ιδεολογικά - να υποστηρίζουν σθεναρά ό,τι τους έχει

ζητηθεί. 

Αλλά βλέπεις και τις κυβερνήσεις και όποιους εξουσιάζουν

να κάνουν το δικό τους “παιχνίδι”. 

Και τελικά δεν ξέρεις πού ξεκινάει η αλήθεια και πού ξεκι-

νάει το ψέμμα.  

Οι Κινέζοι τον ονόμασαν “ιό της αλήθειας”, αποκαλύπτει τα

κενά σε πολιτεία, θρησκεία, σχέσεις, χαρακτήρες, ιδεολο-

γίες, πολιτισμό...

Ο ιός της αλήθειας

Η τοιχογραφία του Μικελάντζελο με την Δημιουργία του Αδάμ προσαρμοσμένη στα δεδομένα των ημερών...

Ανέπνευσε ο πλανήτης
Με τα αεροπλάνα καθηλωμένα στο

έδαφος και τις οδικές μετακινήσεις ση-

μαντικά περιορισμένες, τα ποσοστά

της ρύπανσης είναι λογικό να υποχω-

ρούν. [...]

Με την ενεργοβόρα και ρυπογόνο κυ-

κλοφορία (πρωτίστως των ανθρώπων

και δευτερευόντως των αγαθών και

του χρήματος) να έχει πλέον παραλύ-

σει, σε μεγάλο μέρος, ως επί το πλεί-

στον του δυτικού κόσμου υπό την

απειλή της εξάπλωσης του κοροναϊού

COVID-19, η φύση βρίσκει παράλληλα

την ευκαιρία να ανασάνει.

Μόνο στην Κίνα, για παράδειγμα, που

ξεχωρίζει και ως ο μεγαλύτερος ρυ-

παντής της υφηλίου, η ατμοσφαιρική

ρύπανση (συγκεκριμένα η ποσότητα

διοξειδίου του αζώτου στον αέρα) μει-

ώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 έως

και... 40% σε σύγκριση με τους προ-

ηγούμενους μήνες, με τις ποσότητες

συνολικά των αιωρούμενων σωματι-

δίων (particulate matter) επίσης να μει-

ώνονται κατά περίπου 20% με 30%,

όπως προκύπτει από τα δεδομένα που

συνέλεξαν μέσω δορυφόρου Αμερικα-

νοί και Ευρωπαίοι επιστήμονες. [...]

Δελφίνια έκαναν προ ημερών την εμ-

φάνισή τους στο λιμάνι του Κάλιαρι

της Σαρδηνίας, εκμεταλλευόμενα τη

μειωμένη κίνηση καθώς και την απου-

σία κρουαζιερόπλοιων. Αλλά και στα

φημισμένα -και μέχρι πρότινος σκου-

ρόχρωμα είναι η αλήθεια και κάπως δύ-

σοσμα ανάλογα με την ημέρα- κανάλια

της Βενετίας το νερό φαίνεται να έχει

πια καθαρίσει, ενώ παράλληλα εκεί

έχουν κάνει την εμφάνισή τους ακόμη

και... κύκνοι επωφελούμενοι από την

απουσία γονδολών και γονδολιέρη-

δων.    Απόσπασμα από άρθρο του Εθνους

“Ήρθε κάτι αόρατο κι έβαλε τα πάντα στη θέση τους. Ξαφνικά μειώθηκαν τα
καύσιμα, η ρύπανση, οι άνθρωποι έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο που δεν ξέρουν
καν τι να τον κάνουν, οι γονείς είναι με τα παιδιά τους στο σπίτι, η δουλειά
δεν είναι πλέον προτεραιότητα, τα ταξίδια και η αναψυχή επίσης. Ξαφνικά,
σιωπηλά γυρίζουμε μέσα μας, καταλαβαίνουμε την αξία της λέξης αλληλεγ-
γύη.
Σε μια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα, πλούσιοι
και φτωχοί, ότι τα ράφια είναι άδεια και τα νοσοκομεία γεμάτα και οτι τα χρή-
ματα και η ασφάλιση για την υγεία δεν εχουν καμμία σημασία. 
Στο γκαραζ ή στο πάρκιγκ βρίσκονται και τα ακριβά μα και τα φθηνά και παλιά
αυτοκίνητα. 
Χρειάστηκαν μόνο λίγες μέρες για να καταλάβουμε την κοινωνική ισότητα που
φαινόταν ότι ήταν μακρινή ουτοπία. Ο φόβος εισέβαλε σε όλους...”

Από το προφίλ του Γιώργου Μανικα

Η “αόρατη” δύναμη
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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 . . .

Από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Κορω-

πίου ελάβαμε την παρακάτω επιστολή, που περιγρά-

φουν τη ζοφερή κατάσταση που βιώνουν, από την

ανομία που επικρατεί στον οικισμό Ρομά στο Κούπι

Κορωπίου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Κορωπί, 20/03/2020

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κορωπίου, εν

μέσω της πανδημίας που πλήττει την χώρα και οι κάτοικοι

υποχρεούνται να παραμείνουν στο σπίτι προβαίνει στην κά-

τωθι καταγγελία, λόγω της απίστευτης κατάστασης που

επικρατεί στον οικισμό «ΡΟΜΑ» στην περιοχή Κούπι Κο-

ρωπίου.

Ο οικισμός της δεξαμενής Κορωπίου βρίσκεται επί εικοσι-

τετραώρου βάσης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω

της ασταμάτητης ηχορύπανσης μεγάλης διάρκειας, αφό-

ρητης έντασης και πρωτοφανούς έκτασης που ξεπερνά

την ακτίνα των δύο χιλιομέτρων. Πρόκειται για μία κατά-

σταση, που αναμφίβολα αποτελεί σοβαρή υποβάθμιση του

φυσικού μας ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Ο οικισμός Ρομά που βρίσκεται στην θέση Κούπι είναι κρά-

τος εν κράτει. Έχουν άσυλο και από την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση και από την ελληνική Αστυνομία. Το Αστυνομικό

Τμήμα Κορωπίου είναι διακοσμητικό, δε διαθέτει ούτε πε-

ριπολικό. Η Διεύθυνση Νοτιοανατολικής Αττικής σφυρίζει

αδιάφορα. Είναι γεγονός πως δεν υπάρχουν «ώτα ευήκοα»

καθώς όλοι οι «αρμόδιοι - αναρμόδιοι» παίζουν με την ψυ-

χική υγεία τριακοσίων και πλέον οικογενειών! Υπάρχει νο-

μοθεσία η οποία δεν εφαρμόζεται, ενώ παρ’ όλες τις

διαμαρτυρίες και καταγγελίες των κατοίκων η περιοχή δεν

αστυνομεύεται. Έτσι οι Ρομά συνεχίζουν να δρουν ανεξέ-

λεγκτα! Αυτή είναι η ισονομία και η ισοπολιτεία των διοι-

κούντων!

Στις αλλεπάλληλες καθημερινές γραπτές και τηλεφωνικές

καταγγελίες των κατοίκων σε όλα τα θεσμικά όργανα (Α.Τ.

Κορωπίου – Άμεση Δράση – Γ.Α.Δ.Α. – Αρχηγείο – Γραφείο

Υπουργού) η απάντηση είναι: «Θα ενημερώσουμε».

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κορωπίου απαιτεί:

α) από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της πολιτείας την προ-

στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κατοίκων της πε-

ριοχής και την εφαρμογή του νόμου.

β) από την τοπική αυτοδιοίκηση σχεδιασμό σε συνεργασία

με τους άλλους φορείς για την πορεία του οικισμού, ο

οποίος δεν μπορεί πλέον να παραμείνει στην οικτρή κατά-

σταση που βρίσκεται σήμερα.

Για το Δ. Σ. o πρόεδρος,

Χριστόπουλος Βασίλης

e-mail: syllogos.ppk@gmail.com

Τηλ. επικοινωνίας: 6974780055, 6976942357

Δημοσιεύουμε απόσπασμα της 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. συμβάλλοντας στην εθνική προσπά-

θεια περιορισμού της εξάπλωσης της επιδημίας του

κορωνοϊoύ – covid 19 συμμετέχει στην διαδικασία της

δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβου-

λίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η δια-

δικασία αυτή πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να

εφαρμόζεται σε ομαλές συνθήκες γιατί στερείται βα-

σικών και δημοκρατικών χαρακτηριστικών που έχει η

μέχρι τώρα εφαρμοζόμενη ζωντανή ανοικτή και δη-

μόσια συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου.

Στερείται της δυνατότητας να γίνουν ερωτήσεις –

τοποθετήσεις προ ημερήσιας από του Δημοτικούς

Συμβούλους και να ακολουθήσει η ημερησία διάταξη

με την δυνατότητα να τοποθετηθούν όλοι οι συμμε-

τέχοντες σε όλα τα θέματα και τελικά να ψηφίσουν

βάσει εισήγησης και όσων ακούστηκαν.

Η παρούσα συγκυρία δεν μας επιτρέπει να μετα-

βούμε στη γραμματεία του Δ.Σ. και στις υπηρεσίες

του Δήμου για να μελετήσουμε όλα τα θέματα διεξο-

δικά και σε βάθος για να έχουμε ολοκληρωμένη

άποψη για το κάθε θέμα του Δ.Σ., όπως κάνει η

ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. πάντοτε και για όλα ανεξαιρέτως τα

θέματα του Δ.Σ.

Επομένως στην δια περιφοράς 3ης συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχουν πολύ σοβαρά θέ-

ματα, που δεν μας έχουν χορηγηθεί ή δεν υπάρχουν

όλα τα αναγκαία και προβλεπόμενα έγγραφα για να

καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα και να ψηφί-

σουμε. Σε συγκεκριμένα θέματα διαδικαστικού χαρα-

κτήρα μπορεί να αρκεστούμε στην εισήγηση της

υπηρεσίας για να τοποθετηθούμε. Σε κάποια εξ αυτών

που δεν παρακωλύουν την λειτουργία των υπηρεσιών

του Δήμου και απαιτούν περαιτέρω ανάλυση και συζή-

τηση στο Δ.Σ. ζητάμε να αποσυρθούν και να συζητη-

θούν σε επομένη συνεδρίαση που θα έχουμε την

δυνατότητα να τοποθετηθούμε αναλυτικά μετά και από

τις προφορικές δημόσιες δεσμεύσεις του Δημάρχου.

Στα 11, 12, 13 θέματα που αφορούν τα Κοιμητήρια

του Δήμου («Τροποποίηση εγκεκριμένου Κανονισμού

των Δημοτικών Κοιμητηρίων και συμπλήρωση της με

αριθμ. 464/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβου-

λίου», είπαμε ΟΧΙ γιατί:  Η πάγια θέση της ΡΙ.ΚΙ.Π.

Β.Β.Β. είναι ότι δεν αποτελεί λύση η χωροθέτηση και

διευθέτηση νέων οικογενειακών τάφων αλλά η πλή-

ρης κατάργηση τους και η χωροθέτηση μόνο τριετούς

χρήσης τάφων, για να επαρκέσουν οι υφιστάμενοι

χώροι των κοιμητηρίων.

Στα 28, 29. 30, 31,33 θέματα που αφορούν εκχώρηση

απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, είπαν ΟΧΙ γιατί: 

«Η πάγια θέση της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. είναι ότι η συστη-

ματική και συνεχώς εντεινόμενη εκχώρηση αιγιαλού

και παραλιακών χώρων για εξυπηρέτηση ιδιωτών

επιχειρηματιών αποτελεί στέρηση του δικαιώματος

χρήσης τους από όλους τους πολίτες σαν δημόσιο

αγαθό . 

 Εκτός αυτού συντρέχουν και οι τυπικοί λόγοι: Ει-

δικά για τη χρήση εκμίσθωσης ομπρελών και τραπε-

ζοκαθισμάτων ΔΕΝ τηρούνται οι προβλέψεις του

Π.Δ. της 1ης Μαρτίου 2004 για τον «Καθορισμός

ζωνών Προστασίας χρήσεων γης, όρων και περιορι-

σμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από

Φαληρικό Όρμο μέχρι Αγ. Μαρίνα Κρωπίας» Φ.Ε.Κ.

254 Δ’ 2004, Άρθρο 10 παραγρ. 8. Επίσης ΔΕΝ υπάρ-

χει τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σύμφωνα με το

Ν.2971/2001, “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατά-

ξεις”, Φ.Ε.Κ. 285 Α’ 2001, Άρθρο 13, όπως τροποποι-

ήθηκε και ισχύει.

Επίσης ΔΕΝ τηρείται η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφά-

νεια των 300 τ.μ. ανά παραχώρηση, σύμφωνα με το

Ν.2971/2001, “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατά-

ξεις”, Φ.Ε.Κ. 285 Α’ 2001, Άρθρο 13, όπως τροποποι-

ήθηκε και ισχύει αλλά

Ο οικισμός Ρομά στο Κορωπί είναι κράτος εν κράτει

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.ΒΒΒ επισημαίνει για τα συμβούλια “δια περιφοράς”
Από το Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης (ΡΙ.ΚΙ.Π.Β.Β.Β.), ελάβαμε την παρακάτω
ανακοίνωση, σχετικά με το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου ΒΒΒ, που έγινε “δια περιφοράς” με 38 θέματα! 

Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση. Να σημειώσουμε ότι οι ΡΙΚΙΠ εκπροσωπείται στο δημοτικό συμβούλιο από
δύο συμβούλους, τον Θ. Ματόπουλο και την Ανθή Βεκρή.

Πλήρη αναστολή των διαδικασιών

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
με εξαίρεση λειτουργίες 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας

ζητάει η Ευρωβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ

Tην πλήρη αναστολή των διαδικασιών του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου, τόσο στην Ολομέλεια όσο και

στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, μέχρι την 13η

Απριλίου 2020 (οπότε και να επανεξεταστούν οι συν-

θήκες για τυχόν περαιτέρω αναστολή), με εξαίρεση

όσες κοινοβουλευτικές και νομοθετικές διαδικασίες

και λειτουργίες είναι απαραίτητες και σχετίζονται

άμεσα με μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδη-

μίας του νέου κορονοϊού και τις επιπτώσεις της

(κοινωνικές και οικονομικές) στα εργατικά λαϊκά

στρώματα, με άμεσα μέτρα που αφορούν την υγεία

και τα εργασιακά δικαιώματα, καθώς και για οποι-

αδήποτε άλλη κατεπείγουσα εξέλιξη, ζητά η Ευρω-

κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με επιστολή που

κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του Κόμματος Κώστας

Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος στον

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντ. Μ. Σασ-

σόλι. 
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Το ζήτημα της Υγείας σε οποιαδήποτε χώρα και ειδικά

ακόμη και στις μέρες μας μετά τα τελευταία δυσάρε-

στα γεγονότα με τον νέο κορωνοϊό είναι πάρα πολύ

σημαντικό και σοβαρό, πολλώ δε μάλλον όταν πρό-

κειται για το νεοσύστατο νεοελληνικό κράτος το

1828. Χωρίς καμία διάθεση σύγκρισης αφού τα με-

γέθη είναι τελείως διαφορετικά, ας κάνουμε μια ιστο-

ρική αναδρομή στα χρόνια του Ιωάννη Καποδίστρια,

αφού τα σημερινά περιοριστικά μέτρα σε όλον τον

κόσμο, μας θύμισαν αυτά του πρώτου κυβερνήτη της

Ελλάδας στην υπόθεση της επιδημίας της πανώλης

το 1828.

Ο Καποδίστριας, έχοντας σπουδάσει την ιατρική επι-

στήμη οργάνωσε τον τομέα της υγείας και δημιούρ-

γησε το πρώτο σύγχρονο λοιμοκαρθατήριο για τις

κοινότητες που πλήττονταν από επιδημίες, όπως

τύφο, ελονοσία, δυσεντερία. 

Η επιδημία πανώλης εμφανίστηκε αρχικά στην Ύδρα

και τις Σπέτσες, τον Απρίλιο του 1828, από το πλή-

ρωμα του πλοίου "Αφροδίτη" που μετέφερε την αρ-

ρώστια από την Αίγυπτο από όπου και επέστρεφε. Τα

μέλη του πληρώματος προσβλήθηκαν από την πα-

νώλη που θέριζε τον πληθυσμό της Αιγύπτου και οι

περισσότεροι πέθαναν. Η αρχική κίνηση του κυβερ-

νήτη ήταν να στείλει τον αδελφό του Βιάρο Καποδί-

στρια και τον ιατρό Σπυρίδωνα Καλογερόπουλο με τα

πρώτα μέτρα που ήταν 

α) να απομακρυνθούν από την πόλη και να μπουν σε

καθαρτήριο οι οικογένειες όσων είχαν νοσήσει, 

β) να οριστούν συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα ανα-

λάβουν να θάβουν τους νεκρούς από τη νόσο και θα

απολυμαίνουν τα σπίτια τους, 

γ) να υπάρχει ισχυρή επαγρύπνηση στις επαφές των

συγγενών των νοσούντων σε δημόσιους χώρους.

Παρά τα περιοριστικά μέτρα, ο Καποδίστριας παρατη-

ρούσε την έξαρση της επιδημίας και μάλιστα την εμ-

φάνιση κρουσμάτων κυρίως στον Πόρο, αλλά και στην

Χαλκίδα, τα Μέγαρα και την Αργολίδα! Έτσι αποφά-

σισε τον ναυτικό αποκλεισμό των δυο νησιών βάζον-

τάς τα σε καραντίνα 40 ημερών. Επισκέφθηκε μάλιστα

ο ίδιος τον Μάιο τα νησιά προσπαθώντας να ενισχύ-

σει τις προσπάθειες περιορισμού της επιδημίας. Μά-

λιστα, παρά την αρχική σύμπνοια των Υδραίων στα

μέτρα, μετά αυτοί εξοργίστηκαν, πρώτον επειδή το

εμπόριο είχε καταρρακωθεί λόγω της καραντίνας και

δεύτερον λόγω τον αυταρχικών μέτρων που είχε επι-

πλέον πάρει ο Βιάρος Καποδίστριας με ειδικούς επι-

στάτες που έμπαιναν στα σπίτια κι έψαχναν για

κρούσματα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας όμως, επέμεινε

σε αυτή την πολιτική επεκτείνοντας τα μέτρα καραν-

τίνας και αποκλεισμού στα πάραλια της Αττικής, στον

κόλπο του Βόλου και την Εύβοια. 

Τα πρώτα σημάδια επιτυχίας, άρχισαν να φαίνονται

στην Ύδρα, όπου τα κρούσματα αρχές του καλοκαι-

ριού, άρχισαν να εκλείπουν. Για τις περιοχές όμως

εκτός της Ύδρας και των Σπετσών ο Ι.Καποδίστριας

αποφάσισε να επιφορτίσει τον διάσημο Ελβετό για-

τρό, φιλέλληνα και μέλος της Φιλελληνικής επιτρο-

πης της Γενεύης κατά την διάρκεια του Αγώνα του

1821, Andre-Louise Gosse με την αρμοδιότητα να

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικού χαρα-

κτήρα ώστε να περιοριστεί και να καταπολεμηθεί η

επιδημία. Ο Gosse αφού μελέτησε τα κρούσματα και

κατέληξε στην μορφή της επιδημίας, διέταξε:

α) την έξοδο των αρρώστων από τα σπίτια και την το-

ποθέτησή τους κάτω από την σκιά φυλλωμάτων σε

απόσταση έξι μέτρων του ενός από τον άλλον, 

β) χρησιμοποίησε την ιατρική τεχνική της "καυτηρία-

σης των οιδημάτων" που εμπόδισε την εξάπλωση της

επιδημίας, 

γ) όρισε λοιμοκαθαρτήρια, επέβαλλε την καύση των

ρούχων των νεκρών, 

δ)την ματαίωση των εκκλησιασμών, 

ε) κλείσιμο των καφενείων και των χώρων συνάθροι-

σης. Με συνεχή κοπιώδη ταξίδια σε όλα τα γύρω

νησιά ο Gosse επαγρύπνησε για την τήρηση των κα-

νονισμών αυτών. Παρόλα αυτά και ενώ σημειώθηκε

προσωρινή κάμψη της νόσου, τους καλοκαιρινούς

μήνες, η επιδημία εξαπλωνόταν με γοργούς ρυθμούς

κυρίως στην Αχαΐα και στα Καλάβρυτα το Φθινόπωρο

του 1828. Ο Gosse πλέον χειριζόταν σχεδόν αποκλει-

στικά το θέμα της επιδημίας, έχοντας λάβει την σχε-

τική οδηγία από τον Καποδίστρια με τον οποίο

διατηρούσε άριστες σχέσεις ήδη από την Γενεύη. Με

ένα επιτελείο από βοηθούς που του είχε διατεθεί, τα-

ξίδευε με αυτοθυσία σε όλες τις πανωλόπληκτες πε-

ριοχές (κυρίως τον Πόρο, την Αίγινα και τα Μέγαρα)

προσπαθώντας να καταπολεμήσει την αρρώστια. 

Δυστυχώς όμως στην προσπάθεια του αυτή και υπό

αντίξοες καιρικές συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες

προσβλήθηκε ο ίδιος από κακοήθη πυρετό τον Αύγου-

στο του 1828. Και ενώ αρχικά πίστεψε πως δεν είναι

κάτι σοβαρό, η κατάσταση του επιδεινώθηκε απότομα

και ο Gosse κινδύνεψε να χάσει την ζωή του. Σώθηκε

κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή καθώς η αρρώστια

υποχώρησε με την χρήση κινίνου και την παραμονή

του σε ένα απομονωμένο μοναστήρι στον Πόρο. 

Σημαντική σημείωση-σύμπτωση. Η κινίνη που έσωσε

τον Gosse προέρχεται από το φυτό κινχόνα, όπου οι

Ινδιάνοι χρησιμοποιούσαν ως παυσίπονο και αποτελεί

συστατικό της σημερινής χλωροκίνης φάρμακο το

οποίο σήμερα οι επιστήμονες τις τελευταίες ημέρες

θεωρούν πως βοηθάει στην καταπολέμηση του

COVID-19...

Οι προσπάθειες του Gosse λοιπόν, για την καταπολέ-

μηση της πανώλης έφεραν λαμπρά αποτελέσματα ει-

δικά στον Πόρο όπου παρέμεινε τον περισσότερο

καιρό και είχαν παρουσιαστεί τα περισσότερα κρού-

σματα. Σε επιστολή του, ο Καποδίστριας του έγραφε

«...Εκάνατε πολύ περισσότερα. Γλυτώσατε από τον
θάνατο έναν μεγάλο αριθμό κατοίκων του Πόρου
κατά την εποχή αυτή, εποχή κακοηθών πυρετών.
Παρά λίγο μάλιστα να γίνεται θύμα και εσείς ο ίδιος...,
από την αρρώστια που πάρα λίγο να σας στερήσει την
ζωή».
Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ήρθε η στιγμή να

φύγει, ο Gosse δεν διέθετε καν τα χρήματα για τους

ναύλους του μακρινού ταξιδιού και αναγκάστηκε να

δανειστεί από τον Βιάρο Καποδίστρια 2.000 πάστρα.

Λίγο πριν την αναχώρησή του για την Ελβετία, η Ελ-

ληνική κυβέρνηση του απένειμε τον τιμητικό τίτλο του

επίτιμου πολίτη των Αθηνών και Καλαβρύτων, ενώ οι

κάτοικοι του Πόρου τον πολιτογράφησαν επίσης εν-

νοούντες "..να απολαμβάνει εφεξής καθ΄ όλην την
έκτασιν τον τίτλον και τα δικαιώματα του γνησίου και
αυτόχθονος Ποριώτου...".
Ο Gosse δεν ξέχασε ποτέ την Ελλάδα. Συνέχισε ως

μέλος της Φιλελληνικής Επιτροπής της Γενεύης να

στέλνει χρήματα, διατηρούσε τακτική αλληλογραφία

με τον Ιωάννη Καποδίστρια και τον αδερφό του Βιάρο,

ενώ το 1838 επισκέφθηκε με την σύζυγο του την

ελεύθερη Ελλάδα, όπου συνάντησε παλιούς φίλους

και συναγωνιστές. 

Σε ειδική τελετή ο Βασιλιάς Όθων του απένειμε το

αριστείο του Άγωνος και τον Αργυρό Σταυρό του Σω-

τήρος για τις μεγάλες υπηρεσίες που πρόσφερε στην

Ελλάδα. Ο Gosse κατέγραψε τα συμπτώματα της επι-

δημίας και τις θεραπείες που ακολούθησε στην Ελ-

λάδα για να τις καταπολεμήσει, σε χωριστές ιατρικές

μελέτες που εκδόθηκαν στην Ελβετία. Οι μελέτες

αυτές αποτέλεσαν σημαντικές πηγές πληροφόρησης

τον 19ο αιώνα για την ίαση της πανώλης παγκοσμίως. 

―――――――

* Ο Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος, είναι πολιτικός

επιστημών, δημοτικός σύμβουλος Κορωπίου, συγγρα-

φέας του βιβλίου «Ιωάννης Καποδίστριας», εκδόσεις

Αρχύτας, 2015.

Η αντιμετώπιση της επιδημίας της πανώλης

από τον Ιωάννη Καποδίστρια 

γράφει ο Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος* 
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Η
22η Μαρτίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια

Ημέρα Νερού στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχε-

τικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που

πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Ζανέιρο της Βραζι-

λίας το 1992.

Το νερό, γνωστό και ως λευκός χρυσός, πηγή ζωής

για τον άνθρωπο, βρίσκεται ανισομερώς κατανεμη-

μένο στον πλανήτη:

― Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, δεν έχουν

πρόσβαση σε υδάτινες πηγές.

― 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι πίνουν νερό από μη

ασφαλείς πηγές.

― 2,5 δισεκατομμύρια στερούνται και των πλέον βα-

σικών συνθηκών υγιεινής.

― 400 εκατομμύρια παιδιά, σχεδόν το 1/5 των παι-

διών του κόσμου, στερούνται ακόμη και την ελά-

χιστη ποσότητα καθαρού νερού που χρειάζονται

για να ζήσουν.

― 5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο

από ασθένειες σχετιζόμενες με μολυσμένα

ύδατα, 10 φορές περισσότεροι από αυτούς που

σκοτώνονται κάθε χρόνο σε πολέμους.

Tο φετινό σύνθημα για το νερό είναι “το νερό και η κλιμα-

τική αλλαγή”.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές του κό-

σμου. Οι πάγοι στις πολικές περιοχές λιώνουν και η στάθμη

της θάλασσας ανεβαίνει. Ορισμένες περιοχές πλήττονται

συχνότερα από ακραία καιρικά φαινόμενα και βροχοπτώ-

σεις, ενώ άλλες δοκιμάζονται από μεγάλης έντασης καύ-

σωνες και ξηρασίες. Οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να

ενταθούν τις επόμενες δεκαετίες.

Όταν το νερό θερμαίνεται, διαστέλλεται. Ταυτόχρονα η

υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί την κατάρρευση

όγκων πάγου στους δύο πόλους και την τήξη των παγετώ-

νων. Εξαιτίας των αλλαγών αυτών, ανεβαίνει η στάθμη των

θαλασσών με αποτέλεσμα να προκαλούνται πλημμύρες και

διάβρωση στις ακτές και τις πεδινές παράκτιες περιοχές.

Το νερό είναι το κύριο μέσο με το οποίο η κλιματική αλλαγή

επηρεάζει τα οικοσυστήματα της Γης και, κατά συνέπεια, τη

ζωή των ανθρώπων.

Η ενέργεια από τον ήλιο θερμαίνει τη γη και ο πλανήτης μας

αντανακλά μέρος αυτής της θερμότητας πίσω στο διά-

στημα. Ωστόσο, ορισμένα αέρια της ατμόσφαιρας λειτουρ-

γούν όπως το γυαλί στο θερμοκήπιο, επιτρέπουν δηλαδή

στην ενέργεια να εισέρχεται στην ατμόσφαιρα ενώ ταυτό-

χρονα την εμποδίζουν να διαφύγει.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ορισμένα αέρια του θερμοκηπίου, όπως οι υδρατμοί, υπάρ-

χουν ούτως ή άλλως στην ατμόσφαιρα. Χωρίς αυτά, η μέση

θερμοκρασία της γης θα ήταν υπερβολικά χαμηλή, στους -

18ºC αντί των +15ºC που είναι σήμερα.

Στην προστασία και διατήρηση των αποθεμάτων νερού,

του πολυτιμότερου αγαθού που μας προσφέρει απλόχερα

η φύση, μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε.  

To υδατικό αποτύπωμα των τροφίμων

Το πολύτιμο αγαθό που δίνει ζωή. Το πολύτιμο αγαθό που

η κλιματική αλλαγή και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες

έχουν σημαντικά επιβαρύνει. Όσοι βρίσκονται σε περιοχές

με νερό σε καλή κατάσταση πρέπει να νιώθουν πολύ τυχε-

ροί. Αυτή τη στιγμή, 1,1 δις συνάνθρωποι δεν έχουν πρό-

σβαση σε νερό, ενώ εκτιμάται ότι το 2020 το 35% του

παγκόσμιου πληθυσμού θα υποφέρουν από λειψυδρία ή ξη-

ρασία.

Το νερό δεν είναι ανεξάντλητο. Η σωστή χρήση του στην

άρδευση και την ύδρευση είναι απαραίτητη. Η μεγαλύτερη

κατανάλωση νερού εντοπίζεται στη γεωργία (70%), όμως

πέρα από την κατανάλωση που βλέπουμε (νερό για πότι-

σμα, νερό για πόση), υπάρχει και το νερό που ξοδεύεται

χωρίς να το βλέπουμε. Αφορά βιομηχανικές διεργασίες, πα-

ραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, κτηνοτροφικές δραστη-

ριότητες κτλ. Τα τρόφιμα παντός είδους χρειάζονται νερό

για να παραχθούν και να επεξεργαστούν πριν φτάσουν στο

τραπέζι μας.

Oι Έλληνες καταναλώνουν πολλαπλάσιο

νερό ανά άτομο

Η αγάπη των πολιτών της Ελλάδας για τα γαλακτο-

κομικά και το κρέας είναι μια αιτία για το υψηλό απο-

τύπωμα της Ελλάδας, που ανέρχεται σε 2.338 κυβικά

μέτρα ετησίως ανά κάτοικο. Για να έχετε μια σύγ-

κριση, ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 1.385 κυβικά

μέτρα ετησίως ανά κάτοικο.

Μπορούμε να κάνουμε κάτι; Ναι, μπορούμε! Λογική

χρήση νερού σε κάθε δραστηριότητα είναι η πρώτη

πράξη (στο ντους, στο πλύσιμο των πιάτων, στο πότι-

σμα φυτών κτλ). Εξίσου σημαντική πράξη είναι ο πε-

ριορισμός της κατανάλωσης τροφών με μεγάλο

υδατικό αποτύπωμα. Κάντε την αρχή μειώνοντας

κατά πολύ την κατανάλωση γλυκών ή/και μειώνοντας

κατά μια μερίδα το κρέας και τα γαλακτοκομικά.  

Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τα πάντα μονομιάς.

Ακόμα και οι μικρές πράξεις, αν αγκαλιαστούν από

πολλούς, μπορούν να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα!

Εξοικονομώ νερό, σώζω ενέργεια και χρήματα!

Η δράση της εβδομάδας σε προσκαλεί να εφαρμόσεις

μερικές απλές, αλλά στρατηγικές κινήσεις εξοικονό-

μησης νερού, ενέργειας και χρημάτων στο σπίτι.

Σε χώρες με μεγάλη ηλιοφάνεια όπως η δική μας, οι

ηλιακοί θερμοσίφωνες αποτελούν πολύ οικονομικές

κι αποδοτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Για σκεφθείτε, τις ζοφερές τούτες ημέ-

ρες που ζούμε, να μην είχαμε πρόσβαση

στο νερό!

Παγκόσμια Ημέρα νερού: Κάθε σταγόνα μετράει!

«το νερό και η κλιματική αλλαγή»

Και η πανδημία του κορωνοϊού αναδεικνύει την σημασία του νερού
Πράσινο Κίνημα: «Κάθε άνθρωπος θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο νερό»

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας

Νερού για το 2020, όπως ορίζεται από

τα Ηνωμένα Έθνη, είναι «το νερό και

η κλιματική αλλαγή» και το πώς σχε-

τίζονται αδιάρρηκτα μεταξύ τους. Η

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

και η αναγκαιότητα ανάληψης άμεσης

δράσης σχετίζεται με την επίτευξη του

Στόχου 13 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη

ανάπτυξη. Η κλιματική αλλαγή και οι

προκλήσεις που αυτή συνεπάγεται,

αποτελεί έναν από τους βασικότερους

παράγοντες που επηρεάζουν την πρό-

σβαση στο νερό, επηρεάζοντας άμεσα

την προσπάθεια για την επίτευξη και

του Στόχου 6 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

ο οποίος ο οποίος ορίζει ότι όλοι πρέ-

πει να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο

νερό μέχρι το 2030.

Το 2010, τα Ηνωμένα Έθνη αναγνώρι-

σαν ότι "το δικαίωμα στο πόσιμο νερό
και στην αποχέτευση είναι ένα ανθρώ-
πινο δικαίωμα, απαραίτητο για την
πλήρη απόλαυση της ζωής και την
άσκηση όλων των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων.".
Το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό ση-

μαίνει ότι όλοι, χωρίς διακρίσεις,

έχουν το δικαίωμα σε επαρκή, φυσικά

προσιτή και οικονομικά προσιτή πα-

ροχή πόσιμου νερού αποδεκτής ποι-

ότητας για προσωπική και οικιακή

χρήση, προσωπική και οικιακή υγιεινή,

ρούχα, παρασκευή τροφίμων κ.τ.λ.

Για το Πράσινο Κίνημα, προκειμένου

να μην «αφεθεί κανείς», πρέπει να

εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στην

ένταξη όσων έχουν περιθωριοποιηθεί

ή παραμεληθεί. Οι υπηρεσίες ύδρευ-

σης πρέπει να ανταποκρίνονται στις

ανάγκες τους και η ύπαρξή τους πρέ-

πει να λαμβάνεται υπόψη στις διαδικα-

σίες λήψης αποφάσεων.

Το “Πράσινο Κίνημα” είναι κατηγορη-

ματικά αντίθετο στην ιδιωτικοποίηση

του νερού στη χώρα μας.

Το δικαίωμα στο νερό πρέπει να ανα-

γνωρίζεται ως καθολικό δικαίωμα στα

νομικά και κανονιστικά πλαίσια και

είναι ζωτικής σημασίας να διατεθούν

επαρκείς οικονομικοί πόροι σε εκεί-

νους που το χρειάζονται με δίκαιο και

αποτελεσματικό τρόπο.

Η παγκόσμια εξάπλωση του ιού SARS

CoV-2 (κορωνοϊός), η οποία αυτή τη

στιγμή πλήττει δεκάδες χώρες αναδει-

κνύει την σημασία του νερού και στην

ατομική υγιεινή. Η σωστή υγιεινή των

χεριών, και του σώματος γενικότερα,

αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας

απέναντι σε πλήθος παθογόνων. Απα-

ραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η

διασφάλιση τόσο της υψηλής ποιότη-

τας όσο και της επαρκούς ποσότητας

νερού για να καλυφθεί και αυτή η αν-

θρώπινη ανάγκη.

Ο συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήμα-

τος, Κώστας Καλογράνης, σε δήλωσή

του ανέφερε σχετικά: «Για το Πράσινο
Κίνημα τα νερά ανήκουν στην κατηγο-
ρία των κοινών αγαθών. Αυτό σημαίνει
ότι κάθε άνθρωπος θα πρέπει να έχει
πρόσβαση στο νερό. 
...Όσον αφορά το φετινό θέμα της
Παγκόσμιας Ημέρας Νερού που είναι
“το νερό και η κλιματική αλλαγή” θα
πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η καθυστέ-
ρηση στη δράση για την κλιματική αλ-
λαγή είναι εξίσου επικίνδυνη με την
παράβλεψη των επιπτώσεών της που
βιώνουμε πλέον και στην καθημερινή
μας ζωή. Η κλιματική αλλαγή επηρεά-
ζει τον κύκλο του νερού στη φύση,
έχοντας άμεσες επιπτώσεις τόσο στην
ποσότητα των διαθέσιμων υδατικών
πόρων όσο και στην ποιότητά τους. Για
το λόγο αυτό, η ανάληψη δράσης εκ
μέρους των κρατών πρέπει να είναι
άμεση».
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του Νίκου Ιγγλέση 

Η πανδημία του καροναϊού (coronavirus) ανάγκασε την

ελληνική κυβέρνηση, όπως και τις κυβερνήσεις πολλών

άλλων χωρών, να λάβουν δραστικά μέτρα για τον περιο-

ρισμό της μόλυνσης του πληθυσμού. Ουσιαστικά πρόκει-

ται για μέτρα που περιορίζουν τις επαφές μεταξύ των

ανθρώπων, θέτοντάς τους σε «κατάσταση πολιορκίας»

μέσα στα σπίτια τους και ευρύτερα μέσα στη χώρα τους.

Έκλεισαν τα πανεπιστήμια, τα δημόσια και ιδιωτικά σχο-

λεία, τα φροντιστήρια και οι παιδικοί σταθμοί. Έκλεισαν

οι ταβέρνες, τα εστιατόρια, οι καφετέριες, τα μπαρ και

τα κέντρα διασκέδασης. Έκλεισαν τα εμπορικά καταστή-

ματα, με εξαίρεση όσα πουλούν τρόφιμα. Έκλεισαν τα

δικαστήρια, οι κινηματογράφοι και τα θέατρα, ενώ απα-

γορεύτηκαν οι κάθε είδους αθλητικές και πολιτιστικές

εκδηλώσεις. Τέλος έκλεισαν τα σύνορα προς την Ιταλία,

την Αλβανία και τα Σκόπια, ενώ απαγορεύτηκαν οι αερο-

πορικές πτήσεις και τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς

διάφορες κατευθύνσεις, καθώς και η προσέγγιση κρουα-

ζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια.

Τα δραστικά αυτά μέτρα καθώς και άλλα πρόσθετα που

μπορεί να ληφθούν στο προσεχές διάστημα, είναι απα-

ραίτητα, σύμφωνα με τους ειδικούς, για την ανάσχεση

της πανδημίας αλλά προκαλούν επικίνδυνες παρενέρ-

γειες στο κοινωνικό σώμα.

Η κάθε κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία

μέτρα για να εξουδετερώσει τις παρενέργειες. Σε δια-

φορετική περίπτωση: «Ο ασθενής μπορεί να γιατρευτεί
από την ασθένεια, αλλά θα πεθάνει από τις παρενέρ-
γειες της θεραπείας».

Ο φόβος και η ανασφάλεια κυριαρχεί και επηρεάζει σχε-

δόν όλες τις δραστηριότητες των πολιτών. Λόγω του με-

γάλου αριθμού των κλειστών καταστημάτων πάρα

πολλοί εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρη-

ματίες, θα χάσουν το εισόδημά τους. Πώς θα επιβιώσουν

όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Πώς θα πληρώσουν τους λογα-

ριασμούς τους και τις άλλες υποχρεώσεις τους; Πώς οι

επιχειρηματίες θα πληρώσουν τα χρέη τους στους προ-

μηθευτές τους; Ο συνολικός τζίρος στην αγορά συρρι-

κνώνεται δραματικά και η ανεργία εκτινάσσεται.

Παράλληλα ο, ιδιαίτερα σημαντικός για την Ελλάδα,

τουριστικός τομέας θα υποστεί πολύ καταστροφικό

πλήγμα. Ξενοδοχεία και άλλες δραστηριότητες στον

τομέα αυτό δε θα λειτουργήσουν και οι εποχιακά εργα-

ζόμενοι στον κλάδο δε θα βρουν εργασία. Η κατανά-

λωση θα περιοριστεί λόγω του μειωμένου εισοδήματος

των Ελλήνων και λόγω του ότι οι τουρίστες δε θα έρ-

θουν φέτος. Συνέπεια όλων αυτών θα είναι τα έσοδα του

κράτους από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές να κα-

ταρρεύσουν, αλλά και οι δαπάνες του να αυξηθούν.

Ο Προϋπολογισμός του 2020 προέβλεπε έσοδα από το

ΦΠΑ 18,3 δις, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

(καυσίμων, ποτών κλπ) 7,2 δις, από το φόρο εισοδήματος

16,6 δις. και από ασφαλιστικές εισφορές 22,5 δις. Σύ-

νολο εσόδων 54,6 δις ευρώ. Ποιο τμήμα από αυτά τα

προϋπολογισμένα έσοδα δε θα εισπραχθεί; Ήδη η κυ-

βέρνηση ανακοίνωσε αναστολή για 4μήνες της πληρω-

μής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για περίπου

200.000 επιχειρήσεις που απασχολούν 600.000 εργαζό-

μενους. Επίσης αναβάλλονται για 4μήνες οι φορολογι-

κές υποχρεώσεις για αυτοαπασχολούμενους και

ατομικές επιχειρήσεις.  Θα καταγραφεί μείωση εσόδων

της τάξης του 30%, του 50% ή περισσότερο; Αυτό δεν

μπορεί αυτήν τη στιγμή να υπολογιστεί γιατί εξαρτάται

από το χρονικό διάστημα που θα παραμένουν σε ισχύ τα

μέτρα. Αυτό το διάστημα θα είναι μακρύ, πάνω από 6

μήνες, με τα σημερινά δεδομένα.

Παράλληλα οι δαπάνες για την υγεία θα αυξηθούν και

θα απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες για να εξασφαλιστεί

ένα ελάχιστο εισόδημα επιβίωσης για τους Έλληνες που

σταμάτησαν να εργάζονται. Ήδη ανακοινώθηκε ένα επί-

δομα 800 ευρώ για το διάστημα από 15 Μαρτίου μέχρι

30 Απριλίου που αφορά περίπου 500.000 άτομα, συνο-

λικού κόστους 450 εκατ. ευρώ. Για τη στήριξη των επι-

χειρήσεων θα δοθούν, με τη μορφή επιστρεπτέας

προκαταβολής, 1 δις ευρώ για την αντιμετώπιση της μεί-

ωσης του τζίρου και του μισθολογικού και μη μισθολογι-

κού κόστους. Πρόσθετη δαπάνη απαιτείται για την

κάλυψη των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομέ-

νων από το κράτος, με βάση το σύνολο του ονομαστικού

μισθού καθώς και για τους τόκους των δανείων προς τις

τράπεζες, των οποίων η πληρωμή των χρεολυσίων ανα-

στέλλεται μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο. Ουσιαστικά

δεν υπάρχει προϋπολογισμός, αλλά ούτε ασφαλιστικό

σύστημα. Όλα βρίσκονται στον αέρα.

Οι αποφάσεις του Eurogroup στις 16-3-20.

Η ελληνική κυβέρνηση, μπροστά στην ολοκληρωτική οι-

κονομική καταστροφή, ήταν υποχρεωμένη να καταφύγει

στο Eurogroup, το άτυπο αυτό όργανο της Ευρωζώνης,

που αποτελεί την ουσιαστική κυβέρνηση της χώρας από

το 2010. Χωρίς την άδειά του δεν μπορεί να λάβει κα-

νένα δημοσιονομικό μέτρο. Το Eurogroup όμως δε-

σμεύεται από τους κανόνες λειτουργίας του ενιαίου

νομίσματος, του ευρώ.

Αυτό που αποφασίστηκε ήταν απλώς η ευελιξία του Συμ-

φώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (σημαίνει δυνατό-

τητα αύξησης του δημοσιονομικού ελλείμματος πέρα

από τους ισχύοντας κανόνες) και η αναστολή, ειδικά για

την Ελλάδα, της υποχρέωσης για πρωτογενές αποτέλε-

σμα 3,5% του ΑΕΠ για το 2020. Ουσιαστικά το Euro-

group αποφάσισε να χαλαρώσει τους αυστηρούς

κανόνες του ευρώ χωρίς να εξασφαλίσει ευρώ για τα

κράτη-μέλη του.

Η Ελλάδα, δηλαδή, μπορεί να προχωρήσει σε αύξηση

των δαπανών και να καταγράψει δημοσιονομικό έλ-

λειμμα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του

κοροναϊού στην οικονομία της, αρκεί να βρει τα απαραί-

τητα ποσά. Το ίδιο ισχύει και για το πρωτογενές αποτέ-

λεσμα (όχι πλεόνασμα) του 3,5% με το οποίο

πληρώνονται οι τόκοι του δημόσιου χρέους. Μπορεί να

μην είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε το 3.5%,

αλλά τους τόκους θα πρέπει να τους πληρώσουμε. Δεν

τους διέγραψε το Eurogroup.

Το συμπέρασμα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι

ελεύθερη να κάνει όποιες δαπάνες θεωρήσει αναγκαίες

αρκεί να βρει τα δισεκατομμύρια ευρώ που χρειάζεται η

χώρα και οι πολίτες της απλώς για να επιβιώσουν. Ο

μόνος τρόπος για να γίνει αυτό μέσα στο ευρώ είναι ο

πρόσθετος δανεισμός που θα γιγαντώσει ακόμη πε-

ρισσότερο το χρέος (Βλέπε σχετικό άρθρο «Ο κοροναϊός και

το άχθος του χρέους στο www.ellinikiantistasi.gr).

Ποιος θα δανείσει την Ελλάδα και με τι επιτόκιο, όταν

όλες οι χώρες του ευρώ θα ζητάνε νέα δάνεια; Υπήρχαν

βέβαια ταμειακά διαθέσιμα 22,8 δις στο τέλος του 2019,

προερχόμενα από δανεισμό, αλλά προορίζονται, ως εγ-

γύηση, για την εξυπηρέτηση του χρέους και απαιτείται

η άδεια του Eurogroup για να χρησιμοποιηθούν. Η επό-

μενη μέρα, όταν λήξει η «κατάσταση πολιορκίας», θα

είναι όχι απλώς δύσκολη αλλά εφιαλτική, όπως είπε ο

πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης. Αυτό γιατί η οικονομία

θα είναι κατεστραμμένη, οι πολίτες φτωχοποιημένοι και

το χρέος δυσθεώρητο.

Η κατάσταση θα ήταν τελείως διαφορετική αν η Ελλάδα

διέθετε δικό της εθνικό νόμισμα. Η κυβέρνηση θα εξέ-

διδε χρήμα για να πληρώσει τις νέες δαπάνες και να κα-

λύψει τις μειώσεις των εσόδων από φόρους και

ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό το νέο χρήμα δε θα το δα-

νειζόταν από πουθενά και την επόμενη μέρα δε θα το

χρωστούσε σε κανέναν. 

Ο κοροναϊός θα προκαλέσει οικονομική ύφεση μεγαλύ-

τερη απ’ αυτήν των Μνημονίων, όταν το ΑΕΠ μειώθηκε

πάνω από 25%. Η επόμενη μέρα θα έρθει με νέα αύξηση

των φόρων και νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων για

να εξυπηρετείται το κατά πολύ υψηλότερο χρέος. Η κα-

ταστροφή που προκάλεσαν τα Μνημόνια θεωρήθηκε

απαραίτητη για να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη.

Η νέα καταστροφή θεωρείται απαραίτητη για την αντι-

μετώπιση της πανδημίας. Σ’ όλες όμως τις περιπτώσεις

η καταστροφή οφείλεται στην έλλειψη της νομισματικής

ανεξαρτησίας, δηλαδή, του απαραίτητου εργαλείου για

την αντιμετώπιση και της κρίσης του συναλλαγματικού

χρέους το 2010 και της κρίσης της πανδημίας σήμερα.

Πηγή : www.ellinikiantistasi.gr

Ο εφιάλτης της επόμενης 

ημέρας του COVID-19

“Άπαξ ένα έθνος εκχωρήσει τον έλεγχο
του νομίσματος και της πίστωσης, δεν έχει
σημασία ποιος θεσπίζει τους νόμους του
κράτους.
Η τοκογλυφία άπαξ και επικρατήσει, θα
συντρίψει οποιοδήποτε έθνος. Μέχρι να
επανέλθει ο έλεγχος του νομίσματος και
της πίστωσης στην κυβέρνηση, και ανα-
γνωριστεί ως η πιο περίοπτη και ιερή ευ-
θύνη της, όλες οι συζητήσεις περί εθνικής
κυριαρχίας, περί Κοινοβουλίου και περί Δη-
μοκρατίας είναι ανώφελες και μάταιες».

William Lyon Mackenzie King

Πρωθυπουργός Καναδά, επί 22 χρόνια
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• Πολύ μαλακό ύφασμα, εφαρμόζει τέλεια 
στο πρόσωπο

• Πλύσιμο πριν την χρήση έως 60°C

• Σιδέρωμα για αποστείρωση

• Παράγεται σε διάφορα χρώματα και σε ένα μέγεθος

• Η συσκευασία περιέχει 2 μάσκες, τιμή συσκευασίας 5€

Gomore Ltd 
Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2107243055, 6943268194 

E-mail: info@gomore.gr

Στις περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βάρκιζα, παραδίδονται και κατ’ οίκον

Αγαπητοί πελάτες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, 

το κατάστημά μας, Mini market, μπορεί και εξυπηρετεί όσους αδυνατούν 

να προσέλθουν στο χώρο μας, με ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ DELIVERY
καθημερινά, κατά τις ώρες 10:00 έως 21:00 και για ποσό αγορών από 15 ευρώ

και πάνω (όχι μόνο για καπνικά προϊόντα).

Τηλέφωνο παραγγελιών 210 6021.601 Είμαστε στη διάθεσή σας
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Αναστέλλεται 

η λειτουργία των 

ξενοδοχείων μέχρι

30 Απριλίου

Αναστέλλεται η λειτουργία των ξενοδοχείων και των λοι-

πών τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας από

15 Μαρτίου και μέχρι τις 30 Απριλίου. Ως προς τα ήδη λει-

τουργούντα τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας

η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις

23.03.2020 και διαρκεί έως και 30.04.2020.

Αυτό προβλέπεται με κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, Προστασίας

του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Εργασίας Γιάννη Βρούτση,

Υγείας Βασίλη Κικίλια και Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδω-

ρικάκο. Η απόφαση εντάσσεται στα μέτρα πρόληψης για

τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως (ΦΕΚ), Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 857,14 Μαρτίου

2020. 

Σχετικά με την απόφαση αυτή, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννης Ρέ-

τσος γράφει:

Η συζήτηση για την έλλειψη πρόβλεψης επιδημιών σε παγ-

κόσμιο επίπεδο, είναι ένα θέμα που θα το εξετάσουμε σε

μετέπειτα στάδιο.

Με βάση ότι η δημόσια υγεία προηγείται της οικονομίας και

σήμερα όλη η προσπάθεια είναι να ελεγχθεί η ταχύτητα

εξάπλωσης του κορωνοϊού, το κύριο ερώτημα είναι "και

μετά τι γίνεται". Και το ίδιο ερώτημα, βέβαια, ισχύει και για

όσους έχουν την ευθύνη άλλων ανθρώπων.

Η βασική βεβαιότητα είναι ότι ο ιός εξαπλώνεται με γεωμε-

τρική ταχύτητα και δεν αντιδρά στα φαρμακευτικά και άλλα

μέσα που έχουμε στη διάθεση μας. Αυτό έχει ως συνέπεια

να πρέπει, με επιστημονική τεκμηρίωση, να λαμβάνονται πο-

λιτικές αποφάσεις ώστε να ελέγχεται η εξάπλωση του ιού,

σύμφωνα με τις αντοχές του προσωπικού και του συστήμα-

τος υγείας κάθε χώρας. Είναι αυτονόητο ότι οι πολίτες πρέ-

πει να ακολουθούν συνειδητά και αυστηρά όλες τις οδηγίες

και τους περιορισμούς που επιβάλλονται.

Είμαι σίγουρος ότι αυτός ο στόχος, δηλαδή η ισορροπία

''των καμπυλών'' ανάμεσα στην αύξηση των κρουσμάτων και

τις αντοχές του συστήματος υγείας, θα επιτευχθεί σχετικά

σύντομα, με τη μεγαλύτερη συνειδητή συμμετοχή των πο-

λιτών.

Είναι φυσικό σε αυτό το κλίμα, το κύριο χαρακτηριστικό μας

να είναι η διαχείριση του φόβου που επιδρά άμεσα, όχι μόνο

στην υγεία, αλλά και στα ήθη και στην κοινωνική μας συμ-

περιφορά.

Και είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον χρόνο που θα διαρκέ-

σουν όλα τα μέτρα που λαμβάνονται και κυρίως πόσο σύν-

τομα θα βρεθεί το εμβόλιο που θα ελέγξει τον ιό. Θέμα που

συνδέεται επίσης με τις οικονομικές επιπτώσεις από την

πανδημία.

Γίνονται σχετικές συζητήσεις σε 4 βασικά επίπεδα.

Το πρώτο επίπεδο, σχετίζεται με άτομα που είναι θετικά

στην ανάλυση του ιού και με συμπτώματα σε διαφορετικά

στάδια. Στα άτομα αυτά, προφανώς το κέντρο της συζήτη-

σης είναι άμεσα συνδεδεμένο με την υγεία τους και την

υγεία των κοντινών τους ανθρώπων. Με ευχές να πάνε όλα

καλά και την διασφάλιση της ψυχολογική τους υποστήρι-

ξης.

Το δεύτερο επίπεδο που αφορά τον περισσότερο κόσμο,

σχετίζεται με άτομα που διαχειρίζονται με τον τρόπο του ο

καθένας τον τρόμο που προκαλείται από έναν άγνωστο

μέχρι σήμερα ιό, με έντονες ανησυχίες για τις συνέπειες

στην οικογένειά τους και στον εαυτό τους. Πολύ περισσό-

τερο αν έχουν την ευθύνη ατόμων από τις λεγόμενες ευ-

παθείς ομάδες. Η συζήτηση και εδώ έχει ως κύριο θέμα τη

διατήρηση όλων των οδηγιών για την υγιεινή, την προφύ-

λαξη και τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της μετά-

δοσης.

Το τρίτο επίπεδο, έχει σχέση με άτομα που έχουν την ευ-

θύνη άλλων ανθρώπων, κυρίως εργαζομένων και πελατών

και υφίστανται τις άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώ-

σεις της πανδημίας. Οι συζητήσεις με τους συγκεκριμένους

ανθρώπους έχουν ως κύριο θέμα, επιπρόσθετα των όσων

αναφέρθηκαν παραπάνω, την ανάγκη της άμεσης αντιμετώ-

πισης θεμάτων ρευστότητας και την ανάγκη οδηγιών για το

πώς θα επιλυθούν αχαρτογράφητα προβλήματα που είναι

μπροστά μας, όπως οι αντιδράσεις και η ευθύνη κάθε επι-

χείρησης αν βρεθεί εργαζόμενος ή πελάτης θετικός στον

ιό.  Η συγκεκριμένη ομάδα, είναι η κατεξοχήν που αναδει-

κνύει τα θέματα της οικονομίας την επόμενη μέρα ως το

κύριο ζητούμενο.

Τις διαπιστεύσεις Αμερικανών δημο-

σιογράφων οι οποίοι εργάζονται για

τρεις εφημερίδες – New York Times,

Washington Post και Wall Street Jour-

nal – ανακάλεσε η Κίνα κλιμακώνον-

τας την ένταση ανάμεσα στις δύο

μεγαλύτερες οικονομίες του κό-

σμου, στην οποία έχει περιληφθεί

εσχάτως και το παιχνίδι των ευθυ-

νών για την πανδημία του Covid-19.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερι-

κών της Κίνας, το Πεκίνο απάντησε

στις αμερικανικές απαγορεύσεις σε

Κινέζους δημοσιογράφους ζητώντας

από τους Αμερικανούς δημοσιογρά-

φους να να παραδώσουν τις δημο-

σιογραφικές ταυτότητες τους εντός

10 ημερών. Η διαπίστευσή τους

έληγε στο τέλος του 2020.

Η Ουάσιγκτον μείωσε επίσης  τον

αριθμό των δημοσιογράφων που επι-

τρέπεται να εργάζονται στις Ηνωμέ-

νες Πολιτείες για τέσσερα μεγάλα

κινεζικά κρατικά Mέσα Eνημέρωσης

σε 100, από 160 προηγουμένως.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, τρεις δημο-

σιογράφοι της Wall Street Journal –

δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός

– απελάθηκαν από την Κίνα, εξαιτίας

άρθρου με τίτλο «Κίνα, ο πραγματι-
κός ασθενής της Ασίας».
Η νέα διαμάχη Πεκίνου - Ουάσιγκτον

έχει ξεκινήσει από την στιγμή που το

Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τον Κι-

νέζο πρέσβη στις ΗΠΑ να διαμαρτυ-

ρηθεί για τις δηλώσεις εκπροσώπου

του κινεζικού υπουργείου Εξωτερι-

κών, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο αμε-

ρικανικός Στρατός ενδέχεται να

έφερε τον νέο κορωνοϊό στην πόλη

Ουχάν.

Την Δευτέρα (15/3), ο Αμερικανός

πρόεδρος έριξε ξανά λάδι στη φωτιά

αναφερόμενος στον «κινεζικό ιό»,

παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

να μη συνδέεται ο Covid-19 ούτε με

τη Γιουχάν ούτε με την Κίνα.

Το Πεκίνο εξέφρασε «την έντονη αγα-

νάκτησή του» για την ανάρτηση του

Τραμπ, η οποία «στιγματίζει» την Κίνα.

“Οι ΗΠΑ θα πρέπει πρώτα να διευθε-

τήσουν τα δικά τους ζητήματα”, τόνισε

ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουρ-

γείου Εξωτερικών Γκενγκ Σουάνγκ.

Γιώργος Επιτήδειος

viadiplomacy.gr

Tις διαπιστεύσεις τριών Αμερικανών 

δημοσιογράφων ανακάλεσε η Κίνα

Η Ε.Ε. αναζητεί ενόχους για

να κρύψει την αδυναμία της

Σύγκρουση Βρυξελλών και Μόσχας έχει ξεκινήσει με

φόντο την πανδημία του κορωναϊού, καθώς πηγές της Κο-

μισιόν, πανικοβλημένες από την έκταση της  καταστροφής

σε Ιταλία, Ισπανία και δευτερευόντως, την Γαλλία, κατηγο-

ρούν την Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από το κύμα υπερβολι-

κών δημοσιευμάτων για την πανδημία!

Το Reuters μετέδωσε (24.3.20) επικαλούμενο έγγραφο της

ΕΕ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει «ρωσικό δάκτυλο» και

στον κοροναϊό.

Το έγγραφο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έκανε λόγο για

ρωσικά ΜΜΕ που έχουν αναπτύξει μια «σημαντική καμπά-

νια παραπληροφόρησης ενάντια στη Δύση για να επιδει-

νώσουν τον αντίκτυπο του κοροναϊού»!

«Μία σημαντική εκστρατεία παραπληροφόρησης από τα
ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα υπέρ του
Κρεμλίνου σχετικά με τον COVID-19 βρίσκεται σε εξέλιξη»,
ανέφερε το εσωτερικό έγγραφο της 16ης Μαρτίου που

έφτασε σε γνώση του Reuters.

«Ο πρωταρχικός στόχος της παραπληροφόρησης του
Κρεμλίνου είναι να επιδεινώσει την κρίση δημόσιας υγείας
στις δυτικές χώρες… σύμφωνα με την ευρύτερη στρατη-
γική του Κρεμλίνου να επιχειρήσει να υπονομεύσει τις ευ-
ρωπαϊκές κοινωνίες», αναφέρει, επίσης, το έγγραφο που

εκπονήθηκε από το τμήμα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ.

pronews.gr

Επίδομα εργαζομένων 

λόγω κορονοϊού

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ  με την απόφαση του υπουργού Ερ-

γασίας Γιάννη Βρούτση για το επίδομα των 800 ευρώ που

θα λάβουν εργαζόμενοι λόγω αναστολής της εργασίας

τους.

Το ΦΕΚ αφορά εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης ερ-

γασίας, η οποία όμως έχει ανασταλεί, γιατί η επιχείρηση

έχει κλείσει με βάση των μέτρων κατά του κορονοϊού.

Επίσης αφορά εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση ερ-

γασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 20 Μαρ-

τίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με

οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Οι δικαιούχοι  πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύ-

θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην ηλεκτρονική

πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζο-
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες, εν μέσω περιορισμού μετακι-

νήσεων στα όρια καθολικού εγκλεισμού και σε μία

πρωτοφανή παγκόσμια δίνη θλιβερών στατιστικών, κα-

λούμεθα να ενημερώσουμε για τα δημοτικά τεκταινό-

μενα στα πλαίσια (όπως έχουμε ξαναπεί) του να μη

μας πιάσουν στον ύπνο...

Το δημοτικό συμβούλιο αυτού του μήνα που έγινε δια

περιφοράς, εννοείται, όπως και η Οικονομική Επιτροπή

σηματοδότησαν τα προβλήματα που επιφέρει η εξ

αποστάσεως επικοινωνία. Οι εισηγήσεις στον δρόμο

της χελώνας, αποφάσεις, (γιατί πώς θα γνωρίζαμε τί

ψήφισαν οι υπόλοιποι), άλλαζαν και ξανάλλαζαν και

άλλα ζητήματα που επιφέρει ο νέος τρόπος διεξαγω-

γής. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία του πράγματος και

γι' αυτό υπερψήφισα τα θέματα αυτής της Οικονομικής

Επιτροπής, προκειμένου δηλαδή να διευκολυνθεί η κα-

τάσταση (μην κατηγορηθώ και γι' αυτό). Θα μπορούσε

όμως να υπάρχει μία καλύτερη προετοιμασία, ούτως

ώστε να μην ολοκληρώνεται η οικονομική της Τρίτης

την Πέμπτη! 

Με την ελπίδα λοιπόν ότι μέχρι να εγκλιματιστούμε

στην νέα πραγματικότητα, θα έχει αποκατασταθεί η

κατάσταση και θα έχει εξαφανιστεί το πρόβλημα, ενη-

μερώνω ότι: Η παράταξή μας ήταν αρνητική στην ανα-

μόρφωση προϋπολογισμού και την τροποποίηση

τεχνικού προγράμματος, ομοίως και στις επεκτάσεις

"ομπρελοκαθισμάτων" στην παραλία Μεγάλου Κα-

βουρίου (θέση Α κ Γ). Δηλαδή τώρα που λόγω έκτα-

κτων συνθηκών δεν θα εφαρμοστεί η αύξηση τέλους

κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, έρχεται η πλειοψη-

φία να παραχωρήσει επιπλέον χώρους στην παραλία

στο Καβούρι; 

Ούτως ή άλλως είναι αμφίβολο πώς θα κυλήσει η

εποχή του θέρους, επομένως δεν υπήρχε λόγος να

παρθεί μία τέτοια απόφαση την δεδομένη στιγμή... ή

μήπως υπήρχε...

Από τα της οικονομικής σταχυολογούμε τα εξής: Πα-

ρατάσεις, παρατάσεις, παρατάσεις. Όχι δεν αναφέρο-

μαι σε προηγούμενη αλλά σε αυτήν της από

24-3-2020. Και καλά να αιτείται παράταση κάποιος που

πλήττεται ή ενέχεται με κάποιον τρόπο στην ιδιάζουσα

περίπτωση, οι υπόλοιποι; Είναι απολύτως αντιληπτό

το μέγεθος της κρίσης σε όλους σχεδόν τους τομείς

ΑΛΛΑ...

Το άλλο θέμα που προβληματίζει είναι οι προσλήψεις

προσωπικού. Σε ότι αφορά το έκτακτο που καλείται με

κάποιον τρόπο να συνδράμει την ιδιαίτερη συνθήκη

που ζούμε, είναι κατανοητό και θεμιτό. Οι υπόλοιποι

πού κολλάνε; (5 φύλακες, 5 επιστάτες, 10 οδηγοί) και

άλλοι βέβαια διαφόρων ειδικοτήτων, παντελώς άσχε-

τοι με το κατεπείγον του ζητούμενου. 

Επί τη ευκαιρία, η παράταξή μας συγχαίρει τους καθη-

μερινούς ήρωες που δίνουν την μάχη της καθαριότη-

τας στους δρόμους, στις πλατείες και όπου αλλού,

προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. 

Τούτοι δεν είναι άλλοι παρά οι δημοτικοί εργάτες και

υπάλληλοι, στους οποίους ευχόμαστε δύναμη.

Αναμένοντας το λυκαυγές, απολαύστε τον εγκλεισμό

σας.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν (που πλέον μοιάζει

ευχή)

Δημοτική Σύμβουλος μείζονος παράταξης 

Ι.Δόγκα

Φίλος αναγνώστης, σχεδιάζει σταυρόλεξα

και μας έστειλε, το οποίο φιλοξενούμε. 

Μολύβι και σκἐψη λοιπόν, μια που είμαστε

στο σπίτι και ...λύνουμε.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Μυθικός μονόφθαλμος

2. ...ΣΠΟΡ ραδιοφωνικός σταθμός - Προστακτική αφαίρεσης

3. Κοινά σε πατίνι και ταχίνι - Δοτική αριθμητικού

4. Αισθηματικό και ονειροπόλο

5. Προτρέπει - Χώρος κατάκλισης

6. Νεανικός χαρακτηρισμός ινδιάνικης έμπνευσης

7. Και έτσι ο Μέγας Αλέξανδρος

8. Γι' αυτή παλεύουν πολλές (αντίστρ)

9. Οπως - Συμπερασματικά

ΚΑΘΕΤΑ

1. Ολίγον ανορθόγραφη βίαιη κατάληψη πλοίου

2. Είδος σύκου - Γράμματα από το ξάρτι

3. Εσπεριδοειδές (ξεν) - Πρόδρομος θέρους

4. Παρά την θέλησή τους αυτό

5. Αφωνη φάβα - Προσανατολισμένο αυτό

6. Τέτοιες φυσιογνωμίες σπανίζουν

7. Τα συναντούμε και σε πίτσες

8. Στο σύνολό του

9. .. τούτο το παληόσπιτο (τραγούδι) - Μικρά τετράποδα

H λύση βρίσκεται σε επόμενη σελίδα, για να μην κάνετε
...ματάκι.

Κύριε Δήμαρχε, 

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας

και ανακούφισης πληθυσμιακών

ομάδων εξαιτίας της πανδημίας του

Κορονοϊού, σάς καταθέτουμε μία

δέσμη μέτρων που θα μπορούσαν

να ληφθούν, προκειμένου να βοηθή-

σουμε όσο μπορούμε, αυτές τις κρί-

σιμες στιγμές που ζούμε όλοι μας. 

Προτείνουμε: 

- Απαλλαγή από τα τροφεία στους

βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς

του δήμου για όλο το διάστημα που

θα παραμείνουν κλειστοί.

- Απαλλαγή από την υποχρέωση κα-

ταβολής του τέλους κατάληψης κοι-

νόχρηστου χώρου για όλο το

διάστημα που θα παραμείνουν κλει-

στά τα καταστήματα.

- Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

για το επόμενο εξάμηνο, καθώς και

από την καταβολή μισθωμάτων για

όσους μισθώνουν δημοτική περιου-

σία και σήμερα έχουν κλείσει την

επιχείρησή τους, όπως για παρά-

δειγμα τα κυλικεία των σχολείων.

- Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

και φόρους (τέλη καθαριότητας και

ηλεκτροφωτισμού, τέλος παρεπιδη-

μούντων, φόρος ηλεκτροδοτούμε-

νων) για τα καταστήματα και

επιχειρήσεις για το διάστημα που

παραμένουν κλειστά. Ήδη αυτό το

μέτρο έχει παρθεί και συμφωνήσαμε

στην εκ περιφοράς συνεδρίαση του

δημοτικού συμβουλίου, τη Δευτέρα

23 Μαρτίου.

- Άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής

είσπραξης για χρέη προς το δήμο,

επαγγελματιών και ιδιωτών, όπως

κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, δε-

σμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Να σταματήσουν - εάν έχουν ξεκι-

νήσει - οι διαδικασίες που βρίσκον-

ται σε εξέλιξη.

- Εξασφάλιση των αποδοχών των

εργαζομένων με συμβάσεις ορισμέ-

νου χρόνου σε δομές του δήμου,

των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, που έχει

ανασταλεί η λειτουργία τους. Γι’

αυτό το θέμα που είναι ιδιαίτερα ση-

μαντικό θα μπορούσε να γίνει περαι-

τέρω συζήτηση, εάν το επιθυμείτε. 

- Εξασφάλιση μέσων προστασίας

για τους εργαζόμενους του δήμου.

Γνωρίζω ήδη ότι υπάρχει έγκαιρα

μέριμνα για αυτό. Πρέπει να επιμεί-

νουμε στην τήρηση των μέτρων

προστασίας και να εξασφαλίζουμε

την επάρκειά τους για όσο διάστημα

χρειαστεί.   

- Διενέργεια απολυμάνσεων σε δη-

μοτικά κτίρια, σε αμαξοστάσια, σε

απορριμματοφόρα, σε κάδους,

καθώς και σε κοινόχρηστους πολυ-

σύχναστους χώρους. Εχει ξεκινήσει

ήδη πρόγραμμα απολυμάνσεων και

πρέπει να επεκταθεί όπου είναι απα-

ραίτητο.

- Διασύνδεση των Υπηρεσιών Κοι-

νωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης

του δήμου με τις δομές ΠΦΥ που

υπάρχουν στο δήμο, προκειμένου

να εξασφαλίζεται εκτός όλων των

άλλων η συνταγογράφηση ανα-

γκαίων φαρμάκων, ιδιαίτερα για

ανήμπορους κατοίκους που δεν

έχουν οικογενειακό γιατρό.

- Γνωρίζω ότι ήδη έχει συγκροτηθεί

και λειτουργεί η Υπηρεσία Κοινωνι-

κής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης σε

καθημερινή βάση που καταγράφει

αιτήματα για έμπρακτη βοήθεια σε

ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνα-

τότητα. Σάς ενημερώνω ότι ο συν-

δυασμός μας είναι στη διάθεση του

Δήμου για να βοηθήσει με όποιον

τρόπο μπορεί, μέσω του Σχεδίου

που έχει εκπονηθεί από την αρμόδια

Υπηρεσία.

Με εκτίμηση,

Κώστας Πασακυριάκος

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής

Λαϊκής Συσπείρωσης

Μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες 

του Δήμου ΒΒΒ

Επιστολή στο δήμαρχο του Δήμου ΒΒΒ, Γρηγόρη Κωνσταν-

τέλο, έστειλε ο Κώστας Πασακυριάκος δημοτικός σύμβου-

λος, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, με  Πρόταση

δέσμης μέτρων για διάφορες κοινωνικές ομάδες. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι θα γίνει συνοπτικός
δημόσιος διαγωνισμός για την ερ-
γασία «Περισυλλογή, καταγραφή,
εμβολιασμός και στείρωση αδέσπο-
των ζώων».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
παροχής υπηρεσίας.
Η σύμβαση διαιρείται σε δύο (2)
τμήματα, ήτοι στη περισυλλογή, κα-
ταγραφή, εμβολιασμό και στείρωση
σκύλων και στην περισυλλογή, κα-
ταγραφή, εμβολιασμό και στείρωση
γατων. 
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών και

για τα δύο τμήματα ορίζεται  αναλυ-
τικά στους όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου, έως την 9
Απριλίου 2020 και ώρα 14:00 πριν
από την ημέρα του Διαγωνισμού,
χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 13η Απριλίου 2020 ώρα
λήξης 11:30 π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελλη-
νική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφο-
ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι δια-
γωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 13η Απριλίου 2020 με ώρα
λήξης παραλαβής προσφορών

11:30 π.μ, στο σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόν-
τος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
40.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η χρημα-
τοδότηση της εργασίας θα γίνει από
ιδίους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-
κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμε-
τοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 2.2.
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία είναι,
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της ημέ-
ρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της χαμηλότερης τιμής.
Αναλυτικές πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

H ΛΥΣΗ του σταυρολέξου, 

από τη σελίδα 17

H κυβέρνηση μεταθέτει την ευθύνη

στον πολίτη

Σχετικά με τα μέτρα της κυβέρνησης για   «επιτή-

ρηση και απαγόρευση κυκλοφορίας», την «ατομική

ευθύνη»  και την ανάγκη  διασφάλισης της πολιτι-

κής και συνδικαλιστικής δράσης στη μάχη για την

σωτηρία του λαού από την πανδημία
Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική επισημαίνει ότι :

τα ως τώρα μέτρα της κυβέρνησης έχουν ως κέντρο την ατο-

μική ευθύνη και κοινωνική απομόνωση, ενώ την ίδια

στιγμή δεν παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενί-

σχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με δημιουργία ΜΕΘ,

μόνιμες προσλήψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-

πικού αλλά και στις κρίσιμες υπηρεσίες ΟΤΑ, υγειονομικό εξο-

πλισμό και μαζικά τέστ για τον πληθυσμό καθώς και η ένταξη

με επίταξη χωρίς αποζημίωση του ιδιωτικού συστήματος

υγείας αντί για τις σκανδαλώδες συμβάσεις εκατομμύριων

ευρώ σε όφελος των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στην

υγεία. 

Tα μέτρα για την οικονομία προσανατολίζονται με σκανδα-

λώδη τρόπο στην ενίσχυση  κεφαλαίου  και  εργοδοσίας, ενώ

ταυτόχρονα ξεδιπλώνεται μια νέα  επίθεση μεγατόνων αντί-

στοιχη και μεγαλύτερη σε ορισμένες περιπτώσεις  από αυτή

των 4 Μνημονίων όλων των κυβερνήσεων. Θύματά της  οι ερ-

γαζόμενοι,  οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροεπαγγελματίες

και μικρέμποροι. Έως τώρα, 44.000 έφτασαν οι απολύσεις

στον ιδιωτικό τομέα το Μαρτιο, ενώ έχουμε  μειώσεις μι-

σθών, επιβολή εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία

χωρίς ωράρια και δικαιώματα.

Mια σειρά ανοιχτά μέτωπα  σε καυτά ζητήματα του λαού της

περιφέρειας Αττικής που αλλάζουν δραστικά προς το χειρό-

τερο τη ζωή του λαού, αντί να παγώσουν εν μέσω αυστηρών

απαγορεύσεων για την πανδημία, διαπιστώνουμε ότι επιτα-

χύνονται οι διαδικασίες ακόμα και με αυθαιρεσίες και επιδιώ-

κεται να δημιουργήσουν τετελεσμένα σε βάρος των πολιτών

της Αττικής (πχ αποφάσεις εν κρυπτώ για την επέκταση του

ΧΥΤΑ Φυλής, κατεδάφιση των κτιρίων στο Ελληνικό προκει-

μένου να προχωρήσει άμεσα το σχέδιο του επενδυτή, κλπ). 

Στον αντίποδα διαπιστώνουμε απουσία άμεσων μέτρων με

αποφασιστική αξιοποίηση των αποθεματικών της περιφέ-

ρειας (τα οποία παραμένουν δεσμευμένα για την εξυπηρέ-

τηση του ληστρικού Χρέους) για κοινωνική πολιτική όπως

στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, των πληττόμενων

από τα μέτρα εργαζόμενων και των αδύναμων ομάδων (φτω-

χών, άστεγων, προσφύγων και άλλων κοινωνικά περιθωριο-

ποιημένων).

Η κυβέρνηση επιβάλει επιτήρησης και

“απαγόρευσης κυκλοφορίας” και με τα

ΜΜΕ ασχολούνται όλη μέρα με την 

“ατομική ευθύνη” του καθενός μας και

την τήρηση των μέτρων αυτών.

Αυτά συνιστούν μια απίστευτη υποκρισία και χωρίς υγειονο-

μική λογική, όταν: 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ στον ιδιω-

τικό και τον δημόσιο τομέα, σε υπηρεσίες που δεν έχουν

σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας, μετακινούνται κα-

θημερινά για να πάνε να εργαστούν σε κλειστούς χώρους

χωρίς συνθήκες ασφάλειας, και σε στρεσογόνες καταστάσεις

χωρίς τα αναγκαία μέτρα προστασίας. 

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ παραμένουν ανοχύρωτα: Το υγειονο-

μικό προσωπικό ακόμη και σήμερα δουλεύει χωρίς τα

αναγκαία μέσα για να εργαστεί με ασφάλεια και άνθρωποι

πεθαίνουν αβοήθητοι στο σπίτι γιατί δεν τους είδε ποτέ για-

τρός. 

Τα δρομολόγια των ΜΜΜ έχουν μειωθεί τόσο ώστε οι επιβά-

τες να μη μπορούν να τηρήσουν καν τις ενδεδειγμένες απο-

στάσεις ασφαλείας

ΧΙΛΙΑΔΕΣ πρόσφυγες και μετανάστες συνεχίζουν να στοιβά-

ζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, χωρίς να ενδιαφέρεται

η κυβέρνηση για αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης (μεταφορά σε

κατοικίες, ξενοδοχεία κλπ) και το αν έχουν ακόμη και τρεχού-

μενο νερό και δυνατότητα στοιχειώδους υγιεινής και προστα-

σίας.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΣΤΕΓΟΙ, φυλακισμένοι, Ρομά και άλλες κατηγο-

ρίες κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων δεν έχουν καν

“σπίτι” για να “μείνουν σπίτι”.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες στον καθένα

μας ατομικά. 

Η ΑΑΑ ΔΕΝ θα αποδεχτεί την ακύρωση – ουσιαστική απαγό-

ρευση της πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης ακόμα

και δράσεων αλληλεγγύης καλυμμένη πίσω από τα

μέτρα για την κυκλοφορία και με άλλοθι την πανδημία.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ με κάθε πρόσφορο τρόπο και νέες μορ-

φές, με σεβασμό και τήρηση των οδηγιών της επιστημο-

νικής κοινότητας για την προστασία της δημόσιας

υγείας, την καθημερινή μας δράση : ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΗΚΙΣΗ

των κρίσιμων και αναγκαίων μέτρων για τη δημόσια υγεία,

ΜΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ στους χώρους δουλειάς για

την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας για τους εργαζό-

μενους, ενάντια στις παράνομες απολύσεις και την κάθε

λογής εργοδοτική αυθαιρεσία, ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓ-

ΓΥΗΣ για βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη (ηλικιωμένους,

πρόσφυγες, άστεγους, αδέσποτα), ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ενάντια σε όσους τους άνοιξε η όρεξη να περάσουν αποφά-

σεις ιδιωτικοποιήσεων, διάλυσης εργατικών και δημοκρατικών

δικαιωμάτων, καταστροφής του περιβάλλοντος.

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΔΡΑΣΕΙΣ δεν «χωράνε» στα “κουτάκια” των εξοδόχαρτων της

ΓΓΠΠ. Η πολιτική, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση δεν

αναστέλλεται.

Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Μένουμε ενεργοί,

στεκόμαστε με αληλέγγυοι σε όποιον έχει ανάγκη.

Σ αυτή την κατεύθυνση ενημερώνει την Περιφερειακή Αρχή

ότι θα εκδίδει βεβαίωση για τη μετακίνηση των εκλεγμένων

εκπροσώπων της και στελεχών της που θα υλοποιούν συγ-

κεκριμένες  δράσεις της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής

στην Αττική στα όρια της περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια

των καθηκόντων και δημοκρατικών πολιτικών δικαιωμάτων

τους.  

Θεωρούμε το θέμα της διασφάλισης της κοινονικο-πολ-

τικής δράσης και  των δημοκρατικών δικαιωμάτων με σε-

βασμό των οδηγιών της επιστημονικής κοινότητας για

τη δημόσια υγεία κρίσιμο ζήτημα για το οποίο πρέπει

όλοι να πάρουν θέση και θα επιδιώξουμε την ευρύτερη

κοινή δράση γι αυτό. 
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στα πεταχτά

Είδες η ΔΕΗ!

Η ΔΕΗ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού), γιατί κον-

τεύουμε να ξεχάσουμε τί σημαίνουν τα αρχικά Δ.Ε.Η.,

δείχνει κατανόηση στη σημερινή συγκυρία και σηκώ-

νει ένα βάρος με μειώσεις στα πάγια, εκπτώσεις και

άλλα. 

Το επισημαίνω, και πρέπει να τα λέμε αυτά, για να κα-

ταλάβουμε τη σημασία που έχει μία παροχή σαν την

ενέργεια, όταν είναι δημόσια καιη κάθε δημόσια πα-

ροχή προς τον πολίτη, παιδεία, υγεία κλπ.

Σήμερα που ζούμε την πανδημία, θα το βιώσουμε στο

πετσί μας τί σημαίνει δημόσια υγεία! 

Μέτρα της ΔΕΗ

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε 24.3.20, τα έκτα-

κτα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης των πελατών της

επιχείρησης είναι:

― Δωρεάν πάγιο για όλους τους πελάτες χαμηλής

τάσης.

― Έκπτωση 8% στους ευάλωτους πελάτες κατηγο-

ρίας Β’ & Γ’ (ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, άτομα σε

μηχανική υποστήριξη, που δεν εντάσσονται στο ΚΟΤ).

Οι ευάλωτοι πελάτες-δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικια-

κού Τιμολογίου συνεχίζουν να τιμολογούνται με τα ει-

δικά προνομιακά τιμολόγια και μεγάλες εκπτώσεις.

― έκπτωση 5 ευρώ για όλους τους πελάτες e-bill,

παλαιούς και νέους. Η ΔΕΗ συμβουλεύει όλους τους

καταναλωτές να εγγραφούν από το κινητό, το tablet

ή τον υπολογιστή τους στην υπηρεσία e-bill και να

επωφεληθούν τόσο από τις απλοποιημένες διαδικα-

σίες, όσο και από την έκπτωση στους λογαριασμούς

τους. Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική πληρωμή του

λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδα της επιχείρησης

ήταν και παραμένει χωρίς προμήθεια.

― Έκπτωση 8% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις χα-

μηλής τάσης με κατανάλωση πάνω από 2.000 KWh,

ώστε να μην επιβαρυνθούν από τις υψηλές κατανα-

λώσεις για όσο διάστημα παραμείνουν στο σπίτι με

τις οικογένειές τους, αλλά και για τις επιχειρήσεις,

που αυτή την περίοδο δοκιμάζονται.

Τα μέτρα θέτει σε εφαρμογή η ΔΕΗ από τις 26 Μαρ-

τίου και για τρεις μήνες.

Σ.Σύνταξης: Αυτά πρέπει να τα επισημαίνουμε και πε-

ριμένουμε να δούμε και όλες αυτές τις εταιρείες, που

πουλάνε ενέργεια (την ενέργεια που τους “χαρί-

σαμε”), τί θα προσφέρουν.

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»

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

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. 

Και στα σούπερ μαρκετ

οι εφημερίδες

Με απόφαση του υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη «δύναται
να προβλέπεται η υποχρέωση λειτουργίας των εμπορικών
καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων ή κατηγοριών
αυτών τις Κυριακές, είτε για όλη την Επικράτεια είτε για
μέρος αυτής. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ωράριο
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώ-
λησης τροφίμων τις Κυριακές. Για το ίδιο χρονικό διά-
στημα, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων είναι δυνατόν να υποχρεώνονται τα εμπο-
ρικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων ή κατη-
γορίες αυτών να πωλούν εφημερίδες».

Ο ΕΟΤ ενημερώνει

www.visitgreece.gr 

Ο ΕΟΤ παρέχει πληροφόρηση από την πρώτη μέρα

για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον κορωνοϊό από

την Ελληνική Κυβέρνηση και αφορούν τον τουρισμό,

τους επισκέπτες και την κατάσταση στην χώρα.

Μπείτε στην ειδική ενότητα του www.visitgreece.gr

και ενημερωθείτε αναλυτικά για οτιδήποτε νεότερο.
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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
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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

ΕΛ.Ε.ΑΝΑ: Αδικαιολόγητη και ανησυχητική

είναι η αυξητική ζήτηση φαρμάκου για τις ρευ-

ματικές παθήσεις λόγω κοροναϊου

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα εκ-

φράζει την μεγάλη της ανησυχία για το λόγο ότι

τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιείται μια αδι-

καιολόγητη και αυξητική ζήτηση φαρμάκου για

τις ρευματικές παθήσεις με πιθανή χορήγησή

του στη λοίμωξη του κοροναϊου.

Το plaqeunil 200 mg είναι χρήσιμο σε ασθενείς

με ρευματικά νοσήματα (πχ ΡΑ), είναι όμως

απόλυτα απαραίτητο σε ασθενείς με ΣΕΛ (Συ-

στηματικό Ερυθηματώδη Λύκο) και σε καμία πε-

ρίπτωση δεν θα πρέπει να λείψει από τους

ασθενείς αυτούς.

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα εκ-

φράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η

αυξημένη ζήτηση πιθανώς οφείλεται στην φήμη

περί αντιμετώπισης της  COVID-19 νόσου με τέ-

τοια φάρμακα, κάτι που αντιδραστικά έχει οδη-

γήσει στην αυξημένη ζήτηση του φαρμάκου,

τόσο από πολίτες (χωρίς ρευματικό νόσημα)

όσο και από ασθενείς που ήδη λαμβάνουν την

αγωγή, προκειμένου να προλάβουν έτσι πιθανή

έλλειψη στην αγορά

Τέλος, να τονισθεί ότι η πιθανή αντιμετώπιση

της COVID-19 με υδροξυχλωροκίνη δεν είναι

ακόμη καθόλου καλά τεκμηριωμένη. Απαιτείται

από όλους και από τους ασθενείς, ψυχραιμία και

σύνεση, προκειμένου να μη στερηθούν ασθε-

νείς φάρμακα που απαραίτητα τα έχουν ανάγκη

στην αντιμετώπιση της νόσους τους 

H ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού

Αγώνα, ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, οργανισμός

αναγνωρισμένος από το κράτος.  Ιδρύθηκε το 1978 στην

Αθήνα και αριθμεί περισσότερα από 5200 μέλη, τα οποία

είναι κυρίως άτομα που νοσούν  από  Ρευματικά Αυτοά-

νοσα  Νοσήματα, Ρευματολόγοι και ιατροί που ενδιαφέρον-

ται για τις ρευματικές παθήσεις και άτομα που ενδιαφέρονται

να συμπαρασταθούν σε αυτούς που πάσχουν ρευματικά  από

αυτοάνοσα νοσήματα. Τηλ. 210 3645 629.

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

ΕΛ.Ε.ΑΝΑ: Αδικαιολόγητη και ανησυχητική η

ζήτηση φαρμάκου για ρευματικές παθήσεις 
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. . . γ ια την υγειά μας

Τι να κάνουμε τώρα για τον κορονοϊό. Τι να σχεδιάσουμε

για το αύριο. Κάντε τα τώρα!   Ο χρόνος λιγοστεύει…
Μπροστά στην υγειονομική κρίση λόγω

της πανδημίας του κορονοϊού, αφήνουμε

για λίγο στην άκρη τις διαφορές μας γιατί

πρέπει να σώσουμε τους ανθρώπους, γράφει

ο γιατρός Παύλος Πολάκης*, και είναι πράγματι σημαντικά

τα όσα καταθέτει. Ας τον παρακολουθήσουμε:

«Πάμε λοιπόν :

ΜΕΤΡΟ 1ο: Ο ν.1 στόχος των επόμενων δέκα ημερών είναι

η αποτροπή, η μείωση, η επιβράδυνση της διασποράς του ιού

στον πληθυσμό. Αν αυτό δε γίνει το σύστημα υγείας θα δεχτεί

μια άνευ προηγουμένου πίεση στην οποία δε θα μπορεί να αν-

ταποκριθεί και πιθανά να έχουμε πολλούς (σε απόλυτους αριθ-

μούς, όχι σε ποσοστό) συνανθρώπους μας που θα καταλήξουν,

από τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες.

Άρα, αποφυγή συγκεντρώσεων και συναθροίσεων κάθε εί-

δους, μείωση των μετακινήσεων, παραμονή στο σπίτι ειδικά

των ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων, τήρηση των ατομι-

κών μέτρων προστασίας όπως περιγράφονται από τις οδηγίες

που έχει εκδώσει ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας.

Άμεση παρέμβαση στην αγορά από την Κυβέρνηση με δια-

τίμηση των προϊόντων προστασίας γιατί ήδη παρατηρούνται

φαινόμενα αισχρής κερδοσκοπίας από τα λαμόγια του χώρου

(τεράστια αύξηση στις τιμές των αντισηπτικών, μασκών

κλπ). Η επιτυχία αυτών των μέτρων θα καθορίσει και τη δυ-

νατότητα απάντησης του υγειονομικού συστήματος καθώς

θα μειώσει συνολικά και θα επιβραδύνει το ρυθμό και θα δια-

σπείρει σε μεγαλύτερο χρόνο τα περιστατικά που θα χρει-

ασθούν νοσηλεία σε θάλαμο ή σε Μονάδα Εντατικής

Θεραπείας.

ΜΕΤΡΟ 2ο: Άμεση δραστική και αποτελεσματική προετοι-

μασία του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ για να αν-

ταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες

απαιτήσεις που θα υπάρξουν.

Συγκεκριμένα:

α) Εξασφάλιση επάρκειας σε υλικά μέσα που θα χρειαστούν

με αύξηση των πιστώσεων-χρηματοδότησης του ΕΣΥ, συ-

νεργασία με τους προμηθευτές για φάρμακα, αντιδραστήρια,

μόνιτορ, αναπνευστήρες, κρεβάτια, υγειονομικό υλικό κλπ

β) Άνοιγμα κλειστών ή υπολειτουργούντων νοσοκομείων και

πτερύγων τους για να ενισχυθεί η δυναμικότητα του συστή-

ματος σε κλίνες απλής νοσηλείας (π.χ. Λοιμωδών, Παμμα-

κάριστος, Φλέμινγκ κλπ)

γ)  Γενναία άμεση ενίσχυση σε προσωπικό κάθε είδους:

- Μαζική πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με διετείς

συμβάσεις κάθε είδους από την ηλεκτρονική πλατφόρμα που

ετοιμάσαμε και χρησιμοποιήσαμε εμείς πέρυσι προσλαμβά-

νοντας πάνω από 1000 άτομα από τον Οκτώβρη του 2018

μέχρι τον Απρίλη του 2019.

- Ανανέωση ΤΩΡΑ για 2 χρόνια όλων των συμβάσεων πού

έληξαν μετά τον Ιούλιο του 2019 και που λήγουν από επι-

κουρικό προσωπικό, από τα προγράμματα ΟΑΕΔ (αυτό των

4000 και αυτό των 5500 νέων επιστημόνων), συμβάσεις σε

συνεργεία καθαριότητας, φύλαξης, σίτισης, πλυντηρίων, τε-

χνικού προσωπικού κλπ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- Πρόσληψη επικουρικών γιατρών, όσων και όπου χρει-

αστούν με ταυτόχρονη ανανέωση της θητείας όλων όσων

έχει λήξει ή λήγει η σύμβαση τους.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ τα παραπάνω εφικτά χρειάζεται η

ΑΜΕΣΗ χρηματοδότηση του ΕΣΥ με 150 εκατομμύρια

ευρώ.

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ με βάση τον

προγραμματισμό που είχε κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (2500

κάθε χρόνο για τα έτη 2019-2020-2021-2022, όπου οι 1000

ήταν γιατροί και 1500 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό). Δυ-

στυχώς η κυβέρνηση καθυστέρησε απαράδεκτα τις προκη-

ρύξεις αυτές (επαναπροκήρυξε το Φλεβάρη τους 1000

γιατρούς που είχαμε προκηρύξει τον Ιούνιο του 2019 και δεν

έχει βγάλει ακόμα την έτοιμη προκήρυξη των 1500 του λοι-

πού προσωπικού του 2019!!) . Αυτό θα λειτουργήσει ως ΚΙ-

ΝΗΤΡΟ για να στελεχωθεί το ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΡΑ με τις

έκτακτες προσλήψεις καθώς θα προσμετρηθεί ως προσόν η

εμπειρία λόγω των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

ΜΕΤΡΟ 3ο: (και ιδιαιτέρως σημαντικό)

- Παίρνοντας υπόψιν την δραματική εμπειρία της Ιταλίας

όπου οι θάνατοι σε απόλυτο νούμερο (αλλά και σε ποσοστό)

έχουν εκτιναχθεί καθώς υπήρξε ΕΚΡΗΞΗ σε ταυτόχρονη ζή-

τηση ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ που δεν υπήρχαν (άρα πάρα πολλοί

που κατέληξαν νοσηλεύτηκαν σε απλούς θαλάμους χωρίς

την απαραίτητη υποστήριξη, αν νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ

το 70% πιθανότατα θα ζούσε!!!)

- Παίρνοντας υπόψιν πως αυτή τη στιγμή η χώρα διαθέτει

555 κρεβάτια πολυδύναμων ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία

όλης της χώρας (ΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ το 2015, 438 κρε-

βάτια ΜΕΘ και παραδώσαμε τον ΙΟΥΛΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

568), τα οποία είναι προφανές πως δε φτάνουν αν η επιδημία

πάρει διαστάσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

- Άμεσο άνοιγμα με πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού

(γιατί γιατροί ΜΕΘ με τις προσλήψεις που κάναμε τα προ-

ηγούμενα χρόνια ΥΠΑΡΧΟΥΝ) των 55 κρεβατιών που είναι

εξοπλισμένα στις παραπάνω ΜΕΘ της χώρας. Υπολογίσαμε

3 νοσηλευτές/τριες ανά κρεβάτι, χρειαζόμαστε 165 νοσηλευ-

τές/τριες για να ανοίξουν αυτά ΤΩΡΑ.

- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ όλων των κλινών ΜΕΘ ή «τύπου ΜΕΘ»

που υπάρχουν σε πολλά νοσοκομεία της χώρας και οι οποίες

λειτουργούν ή υπολειτουργούν σήμερα ως ΜΑΦ (Μονάδα

Αυξημένης Φροντίδας). Με ένα πρόχειρο υπολογισμό μπο-

ρούν να βρεθούν άμεσα γύρω στα 250-300 κρεβάτια ΜΕΘ

(με συγκεκριμένη ενίσχυση κατά τόπους σε εξοπλισμό και

προσωπικό). 

[...] - ΕΠΙΣΗΣ πρέπει να καταγραφεί άμεσα η δυνατότητα

που υπάρχει σε νέα νοσοκομεία ή σε πτέρυγες παλαιών νο-

σοκομείων που διαθέτουν εκτός από δίκτυο παροχής οξυ-

γόνου και δίκτυο παροχής πεπιεσμένου αέρα σε απλούς

θαλάμους νοσηλείας, να τοποθετηθούν και εκεί αναπνευ-

στήρες για να υπάρξει προσθήκη και άλλων κλινών

«τύπου» ΜΕΘ. Προϋπόθεση για αυτό είναι η προμήθεια

αναπνευστήρων και monitor όπου δεν υπάρχουν και παρα-

πάνω προσωπικό βέβαια. Για παράδειγμα το Νοσοκομείο

Καλαμάτας μπορεί να υποστηρίξει εκτός από τις 6 κλίνες

ΜΕΘ που έχει, άλλους 6 ασθενείς στη μονάδα εμφραγμάτων

και άλλους 14 σε θαλάμους νοσηλείας με αυτά τα χαρακτη-

ριστικά με monitor και αναπνευστήρες ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ!!

- Επίσης πρέπει και μπορεί άμεσα να αξιοποιηθούν ακόμα

και με επίταξη κρεβάτια από τις ιδιωτικές ΜΕΘ. Σήμερα

οι ιδιωτικές κλινικές, μετά την εφαρμογή του νέου κανονι-

σμού παροχών υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ δίνουν μέσω

συμβάσεων 60-70 κρεβάτια ΜΕΘ στο ΕΚΑΒ για ΔΩΡΕΑΝ

νοσηλεία ασθενών που δεν βρίσκουν κρεβάτι σε δημόσιο

νοσοκομείο, καθώς υπήρχε αύξηση του ημερήσιου νοσηλίου

που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ γι’ αυτές τις νοσηλείες (Πέρυσι έδι-

ναν 35 κρεβάτια πριν την εφαρμογή του νέου ΕΚΠΥ που θε-

σπίσαμε). 

ΤΕΛΟΣ δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό και να μην

πω τα εξής: (για το ΜΕΛΛΟΝ).

Μετά από πενήντα χρόνια ο ιστορικός του μέλλοντος θα ξε-

χωρίζει την ιστορία των υγειονομικών συστημάτων σε δύο

εποχές, στην Π.Κ. (προ κορονοϊού) και στην Μ.Κ. (μετά κο-

ρονοϊού). Αυτό το λογοπαίγνιο έρχεται να τονίσει πως μετά

από αυτήν την υγειονομική κρίση, από της μεγαλύτερης που

έχει βιώσει η ανθρωπότητα στην ιστορία της πρέπει να ΑΝΑ-

ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ

Αυτή η κρίση είναι η καταστροφή των θεωριών της σχολής

του Σικάγο, είναι η αποδόμηση του νεοφιλελευθερισμού στην

υγεία, είναι το ξεβράκωμα της αντίληψης πως η αγορά θα το

ρυθμίσει όλα και δε χρειάζεται το κράτος, είναι το ξεγύμνωμα

των αντιλήψεων πως θα μας σώσουν οι συμπράξεις Δημοσίου

και Ιδιωτικού Τομέα. Γενικότερα μιλώντας αυτή η κρίση θα

πρέπει να είναι το ΤΕΛΟΣ των προγραμμάτων λιτότητας και

προσαρμογής που επέβαλλε ο νεοφιλελευθερισμός παγκόσμια

με το ΔΝΤ και η Γερμανία στην Ευρώπη.

――――――――
* O Παύλος Πολάκης είναι γιατρός και βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ

Σ.Σύνταξης: Εμείς λέμε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τώρα βλέπει ο

γιατρός Π. Πολάκης τις ελλείψεις στα συστήματα Υγείας και τον

νεοφιλελευθερισμό που μας τσάκισε και μας τσακίζει; Ας ελπί-

σουμε να αφυπνιστούν άπαντες...

Η ιδιωτική υγεία τζογάρει 

με τον κορονοϊό 
«Αυτό εννοούσε η κυβέρνηση όταν μίλαγε για «συνεργα-

σία και βοήθεια του ιδιωτικού τομέα της Υγείας»; Αυτή

ήταν η «επίταξη» που από καιρό ήσασταν έτοιμοι να κά-

νετε; Ντροπή και αίσχος!

Η κυβέρνηση συμφώνησε και πέρασε στην Πράξη Νομο-

θετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) να δώσει ο ΕΟΠΥΥ διπλάσια

αποζημίωση (δηλαδή από 800 € στα 1.600 € ημερησίως

!) στους κλινικάρχες που θα διαθέσουν κρεβάτια ΜΕΘ στις

κλινικές τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κο-

ρωνοϊού! 

Αυτό γεννάει δυο σοβαρά ηθικής και οικονομικής τάξεως

ζητήματα: 

α) Κάποιοι μέσα στην κρίση, μέσα στον πανικό που περνάει

αυτή τη στιγμή η χώρα, το μόνο που συνεχίζουν να σκέ-

φτονται είναι πώς θα οικονομήσουν!

...Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στην «επίταξη» μέσω

υποχρεωτικής επέκτασης της Σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τις

ιδιωτικές ΜΕΘ σε όλα τα κρεβάτια που υπάρχουν στον ιδιω-

τικό τομέα, με την ισχύουσα τιμή για όλους και όχι να δίνει

επιλεκτικά «δωράκια» σε κάποιους!»

Δήλωση Παύλου Πολάκη
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Οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης στέλ-

νουν ένα ισχυρό μήνυμα στους Έλληνες μέσω ενός

video που δημοσίευσε ο Ν.Ο.Β. στα Social Media. Τους

καλούν να αντιμετωπίσουμε μαζί, συλλογικά και απο-

τελεσματικά την έξαρση της πανδημίας του κορω-

νοϊού.

Μια ομάδα από τους καλύτερους αθλητές του Ν.Ο.Β.

σχεδόν από όλα τα αθλήματα, που εξασκεί ο Όμιλος –

υδατοσφαίριση, καλλιτεχνική κολύμβηση, ski & wake-

board, ιστιοπλοΐα, windsurf και κολύμβηση – ενώνουν τις

φωνές τους και διαδίδουν το μήνυμα.

Σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία που περνάμε, ο Χρή-

στος Αφρουδάκης, Ολυμπιονίκης και Αρχηγός της

Ανδρικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης του Ν.Ο.Β. καλεί

τους Έλληνες να αναλάβουμε την ατομική μας ευ-

θύνη, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα. Με αυτόν τον

τρόπο, θα προστατεύσουμε τόσο τους εαυτούς μας,

όσο και τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Η Ελένη Ξενάκη, Αρχηγός της Γυναικείας Ομάδας

Υδατοσφαίρισης του Ν.Ο.Β. και Μέλος της Εθνικής

Ομάδας μας καλεί να προστατεύσουμε τις ευπαθείς

ομάδες και ο Κυριάκος Ποντικέας, Ολυμπιονίκης και

παίκτης της Ανδρικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης του

Ν.Ο.Β. προσθέτει ότι “μένουμε σπίτι και δεν μας παίρ-

νει από κάτω”. Μας καλεί να επιστρατεύσουμε τη δη-

μιουργικότητα και την αισιοδοξία μας, αφού με αυτή

μας την ενέργεια – μένοντας σπίτι – θα καταφέρουμε

να σώσουμε τον κόσμο.

Η Έλενα Ελληνιάδη, παίκτρια της Γυναικείας Ομάδας

Υδατοσφαίρισης του Ν.Ο.Β. και Μέλος της Εθνικής

Ομάδας, μας συστήνει να παίρνουμε τα απαραίτητα

μέτρα προστασίας για την υγεία μας προσέχοντας

την υιγεινή μας.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής σε Ski & Wakeboard Νι-

κόλας Πλυτάς συνεχίζει: μας καλεί να ενημερωνόμα-

στε μόνο από τους ειδικούς και τον ΕΟΔΥ για τις

τελευταίες εξελίξεις και να ακολουθούμε τις οδηγίες

τους.

Η Πρωταθλήτρια Καλλιτεχνικής Κολύμβησης του

Ν.Ο.Β. και Μέλος της Εθνικής Ομάδας Μαρία Αλζι-

κούζη Κομηνέα μας υπενθυμίζει ότι δεν είναι διακο-

πές. Πρόκειται για μια μεγάλη κρίση που περνάει η

ανθρωπότητα που έχουμε μεγάλη ευθύνη να τη στα-

ματήσουμε.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ιστιοπλοΐας Δημήτρης

Παπαδημητρίου καλεί τους Έλληνες να αναλάβουμε

όλοι μαζί την ατομική μας ευθύνη και σκεφτούμε το

καλό μας.

Ο Χρυσός στην Ολυμπιάδα Νέων και Παγκόσμιος

Πρωταθλητής Ιστοσανίδας Αλέξανδρος Καλπογιαν-

νάκης στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα να μείνουμε σπίτι

και μακριά από τις ευπαθείς ομάδες. Μπορούμε να

βρισκόμαστε δίπλα τους μέσω βιντεοκλήσεων.

Τέλος, η Πρωταθλήτρια και Βαλκανιονίκης Δάφνη

Κουρουνιώτη κλείνει λέγοντας ότι όλοι οι αθλητές

του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης μένουν σπίτι και

προσέχουν. Και το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και όλοι

οι υπόλοιποι.

Σώσε κι εσύ το κόσμο: μείνε σπίτι!
Δείτε το video: https://youtu.be/AuCGRQIbgXU 

Ισχυρό κάλεσμα από τους αθλητές του Ναυτικού Ομίλου

Βουλιαγμένης: Σώσε κι εσύ τον κόσμο! Μείνε σπίτι

Με ανακούφιση είδαν 

οι αθλητές την αναβολή 

των Ολυμπιακών Αγώνων

Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο

ακούστηκε με ανακούφιση από τους αθλητές, αφού

ήταν κάτι που  με αναφο-

ρές τους στα ΜΜΕ, αλλά

το ζητούσαν και πολλές

εθνικές επιτροπές.

Να θυμίσουμε, όπως εί-

χαμε γράψει, σ᾽αυτή τη

στήλη, ότι αρκετοί διάση-

μοι αθλητές, όπως η Κατερίνα Στεφανίδη, είχαν

αντιδράσει έντονα όταν η ΔΟΕ άφηνε ανοιχτό το

ενδεχόμενο διεξαγωγής των Αγώνων.

«Η απόφαση που πήρε η ΔΟΕ μαζί με την Οργανω-
τική Επιτροπή ήταν απόλυτα σωστή. Έπρεπε να
διασφαλίσουμε ότι οι αθλητές δεν θα υποχρεώνον-
ταν είτε να παραβιάσουν τα μέτρα των κυβερνή-
σεών τους είτε τις οδηγίες των υγειονομικών
αρχών», είπε ο πρόεδρος της IAAF, Σεμπάστιαν

Κόου.

Στο Τόκιο απ’ την άλλη, οι πολίτες ανησυχούν για

τις οικονομικές συνέπειες της αναβολής, αν και το

θεωρούν πολύ λογικό το ότι αναβλήθηκαν. Μάλι-

στα πολλοί περίμεναν να ματαιωθούν, αντί να πάνε

στον επόμενο χρόνο.

Παράταση αναστολής δημοτικών

προγραμμάτων και λειτουργίας

Αθλητικών Χώρων

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται κατά της διάδο-

σης του κορονοϊου, οι Δήμοι παρατείνουν, έως 27 Απριλίου

2020 την προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των δη-

μοτικών αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, ανοι-

χτών και κλειστών.

Παρατείνονται επίσης για το ίδιο διάστημα, η αναστολή

όλων των αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων των

κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, που λειτουργούν σε

όλους τους κλειστούς και ανοικτούς χώρους των εγκατα-

στάσεων των Δήμων και σε σχολικά κτίρια.

Αλλαγές στα συμβόλαια 

που λήγουν προτείνει η FIFA

Ο κοροναϊός έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στις

αθλητικές διοργανώσεις και φυσικά στις ομάδες. Κανείς

δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί μέχρι το τέλος της σεζόν,

πότε θα ολοκληρωθεί, αν θα ολοκληρωθεί, ακόμα δεν ξέρει

κανείς αν θα πληρώνονται κανονικά οι ποδοσφαιριστές.

Η ομάδα εργασίας που έχει δημιουργήσει η FIFA λόγω του

κοροναϊού, εκτός από αλλαγή στις ημερομηνίες της μετα-

γραφικής περιόδου, προτείνει αλλαγές και στα συμβόλαια

των παικτών και των προπονητών.

Τα ισχύοντα συμβόλαια παικτών και προπονητών θα πρέπει

να παραταθούν μέχρι το τέλος των καθυστερημένων εγχώ-

ριων διοργανώσεων, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό

της FIFA που παρουσιάστηκε στην ομάδα εργασίας κορω-

νοϊού. Το εμπιστευτικό έγγραφο, το οποίο αποκαλύπτει το

Reuters, προτείνει επίσης να επιτρέπεται η αλλαγή των μετα-

γραφικών παραθύρων σύμφωνα με τις ημερομηνίες της νέας

σεζόν και παροτρύνει τους συλλόγους και τους φορείς να συ-

νεργαστούν για να βρουν λύσεις στις πληρωμές μισθών κατά

τη διάρκεια της διακοπής των διοργανώσεων. Παροτρύνει δε

τους συλλόγους και τους παίκτες να συνεργαστούν για να

βρουν λύσεις στις πληρωμές μισθών.         Ν. Γεωργόπουλός
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων

Την οριστική αναβολή των Ολυμπιακών και παραολυμπια-

κών αγώνων του Τόκιο, εξαιτίας της πανδημίας του κορω-

νοϊού, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο

Άμπε, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε (24.3.20)

με τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ. Μιλώντας σε δημο-

σιογράφους, ο Σ. Άμπε επεσήμανε ότι υπήρξε συμφωνία με

τον επικεφαλής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η

οποία όπως απεδείχθη επισημοποίησε την αναβολή των

Αγώνων, μετά από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της εκτελε-

στικής της επιτροπής.

Στόχος των διοργανωτών και της ΔΟΕ, είναι η κορυφαία αθλη-

τική διοργάνωση του πλανήτη να μετατεθεί για το 2021, υπο-

γράμμισε επίσης ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, ενώ η κυβερνήτης

του Τόκιο, Γιουρίκο Κόικε, διευκρίνισε ότι οι Αγώνες θα συνε-

χίσουν να έχουν την επωνυμία «Τόκιο 2020», παρότι θα διε-

ξαχθούν ένα χρόνο αργότερα.

Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά των σύγχρονων Ολυμπιακών

Αγώνων, που μία διοργάνωση αναβάλλεται για άλλη χρονιά.

Μέχρι τώρα, τρεις διοργανώσεις Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων

(1916, 1940 και 1944) ματαιώθηκαν λόγω των δύο Παγκοσμίων

Πολέμων, ενώ το ίδιο συνέβη με τους Χειμερινούς Ολυμπια-

κούς Αγώνες του 1940 και του 1944.

Sun: «Πιθανό να μη γίνουν Κύπελλο 
Αγγλίας και Λιγκ Καπ το 2021»

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βρίσκεται με… κατεβασμένα

ρολά, λόγω του κορωνοϊού και κανείς δεν ξέρει τις επιπτώ-

σεις που θα υπάρχουν από την πανδημία. Η σεζόν βρίσκεται

στον… αέρα, αλλά όχι μονάχα η φετινή. Διότι μπορεί να

επηρεάσει και την επόμενη όλη αυτή η καθυστέρηση.

Στο αγγλικό ποδόσφαιρο, που έχει πολλές διοργανώσεις,

είναι πιθανό κάποιες εξ αυτών να… τιναχτούν στον αέρα.

Και να μην πραγματοποιηθούν την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τη «Sun» είναι πολύ πιθανό να μην πραγματο-

ποιηθούν την επόμενη σεζόν τόσο το Κύπελλο Αγγλίας, όσο

και το Carabao Cup (Λιγκ Καπ). Κι αυτό διότι αν η φετινή

χρονιά καθυστερήσει και πάει προς Ιούλιο, τότε δε θα υπάρ-

χει ο χρόνος για διακοπές, προετοιμασία και έγκαιρη

έναρξη της σεζόν.

Ινφαντίνο: Να γίνονται λιγότερες διοργανώσεις

με λιγότερα ματς σκέφτεται η UEFA

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο μίλησε για τις σκέψεις της UEFA για

τους επόμενους μήνες τονίζοντας ότι εξετάζουν λιγότερα

τουρνουά και ταυτόχρονα λιγότερα παιχνίδια.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έδειξε να σκέφτεται ένα νέο τρόπο διε-

ξαγωγής των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, με λιγότερα

τουρνουά και λιγότερα ματς, τουλάχιστον για λίγο καιρό.

Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, ο

πρόεδρος της FIFA τόνισε, μεταξύ άλλων: «Εξετάζουμε
όλες τις παραμέτρους και τις επιλογές μας. Ίσως να κά-
νουμε ένα βήμα προς τα πίσω στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο…
Να εξετάσουμε διαφορετικά φορμάτ τουρνουά. Λιγότερες
διοργανώσεις, αλλά με περισσότερο ενδιαφέρον.
Ίσως και λιγότερες ομάδες, με περισσότερη ισορροπία στη
δυναμική. Ίσως και λιγότερα παιχνίδια για να προστατεύ-
σουμε την υγεία των ποδοσφαιριστών. Δίχως ωστόσο να
χάνεται το επίπεδο του ανταγωνισμού».

Κορωνοϊός: Ο Φέντερερ προσέφερε 

ένα εκατ. ελβετικά φράγκα σε οικογένειες

που έχουν ανάγκη
Ο Ρότζερ Φέντερερ και η σύζυγος του προσέφεραν 1 εκατ.

ελβετικά φράγκα σε οικογένειες για να βοηθήσουν με τον

κοροναϊό.

Η Ελβετία έχει σοβαρά θέματα με τον κορωνοϊό, με τα

κρούσματα να είναι πάρα πολλά. Ο Ρότζερ Φέντερερ όμως

για ακόμη μια φορά στέκεται στο πλευρό των συμπατριω-

τών του.

Όπως ανακοίνωσε, εκείνος και η σύζυγός του θα διαθέσουν

ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα (περίπου 942.000 ευρώ)

σε οικογένειες στην Ελβετία που έχουν ανάγκη την οικο-

νομική ενίσχυση. «Αυτές είναι δύσκολες στιγμές για όλους
και δεν πρέπει να μείνει κανείς πίσω», έγραψε ο Ελβετός

θρύλος στο Instagram. 

Παναθηναϊκός : Εξασφαλισμένες  

οι χορηγίες της νέας σεζόν
Ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλισμένο ένα μεγάλο μέρος

των εσόδων εν μέσω των επιπτώσεων από την πανδημία

του κοροναϊού. Ένα θετικό στοιχείο για τον Παναθηναϊκό

εν μέσω της πανδημίας είναι ότι έχει «δεμένες» τις περισ-

σότερες χορηγίες για την επόμενη σεζόν.

Με εξαίρεση το τηλεοπτικό συμβόλαιο, για το οποίο ουσια-

στική συζήτηση θα γίνει μόλις ξεκαθαρίσει τι μέλλει γενέ-

σθαι με τα πλέι-οφ ένα σημαντικό ποσοστό των εσόδων

είναι εξασφαλισμένο.

Ο βασικός χορηγός στη φανέλα, ο ΟΠΑΠ, έχει ανανεώσει

τη συμφωνία του με την ΠΑΕ και για την επόμενη σεζόν.

Εθνική Ελλάδας : Αλλαγή αγωνιστικού

σχεδιασμού λόγω κοροναϊού  
Άνω κάτω έχει γίνει το πρόγραμμα που είχε καταστρώσει ο

Τζον Φαντ Σιπ για την προετοιμασία της Εθνικής ενόψει των

προκριματικών του Μουντιάλ του Κατάρ, όπως αναφέρει η

LiveSport.

Τα σχέδια του ομοσπονδιακού τεχνικού ανατράπηκαν πλή-

ρως λόγω του κοροναϊού, καθώς οδήγησε σε αναβολή τα

φιλικά με Μεξικό και Κόστα Ρίκα που είχαν προγραμματιστεί

να γίνουν στις ΗΠΑ, καθώς και το φιλικό παιχνίδι με την Ολ-

λανδία. Επόμενες επίσημες υποχρεώσεις για το γαλανό-

λευκο σύνολο είναι στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα

αντιμετωπίσει Σλοβενία και Κόσοβο για το Nations League.

ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Σε... καραντίνα ο αθλητισμός στην Ευρώπη

Επιστροφή 

στον ερασιτεχνισμό 
Μέσα από τον Ημεροδρόμο, και όχι μόνο μία φορά, είχαμε

γράψει, ότι, εάν η Κυβέρνηση, πραγματικά θέλει να διώξει

τη ΒΙΑ, και ό,τι αυτή συνεπάγεται, από το επαγγελματικό

ποδόσφαιρο, αλλά και γενικότερα από τον αθλητισμό, μία

λύση υπάρχει, η επιστροφή στον ερασιτεχνισμό. Είναι

έτοιμη για κάτι τέτοιο;  Είναι έτοιμη για συνολική ρήξη με

τη  σαπίλα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού; Ή

φαντάζεται, ότι θα κάνει καλύτερη διαχείριση της υπάρ-

χουσας κατάστασης (ΒΙΑ, ΤΖΟΓΟΣ, καθεστώς λειτουργίας

των ΠΑΕ κ.λπ.). Εν τω μεταξύ FIFA και UEFA, υπενθύμισαν

με κοινή επιστολή τους, ποιο είναι το Αφεντικό, ξεκαθαρί-

ζοντας τη θέση τους. Καμιά κρατική παρέμβαση στα χωρά-

φια μας. Εμείς, έχουμε για αντιπρόσωπο μας την ΕΠΟ και

κανέναν άλλο. Καμιά Κυβέρνηση, δεν έχει το δικαίωμα να

αποκλείει ομάδες, από τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για

πειθαρχικούς η άλλους λόγους· Αυτή είναι δουλειά της

UEFA. Και τα “σκυλιά δεμένα”. Αυτά είναι γνωστά, και χι-

λιοειπωμένα.

Τώρα, αν ο κ. Κοντονής προχωρήσει στην ψήφιση του νο-

μοσχεδίου, οι Ελληνικές ομάδες λογικά θα αποκλειστούν

από τις Ευρωπαϊκές  διοργανώσεις. Πάντως, μία είναι η

ουσία· ποιος θα έχει το ΚΟΥΜΑΝΤΟ των πραγμάτων, γιατί

κατά τα άλλα, και οι δυο πλευρές έχουν κοινό στόχο την

προστασία του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Όλα τα άλλα είναι “σε κου-

βέντα να βρισκόμαστε”.

Αυτά  τα έγραφα στις 17/4/2015 στον κ.Κοντονή, Υφυ-

πουργό Αθλητισμού την εποχή εκείνη λόγω κυρίως της

έξαρσης της ΒΙΑΣ φανταζότανε, ότι μπορούσε να την πε-

τάξει έξω από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο… Αν είναι

δυνατόν…. Τον προσγείωσαν όμως κατά  ανώμαλο τρόπο

οι δύο Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες FIFA –

UEFA υπενθυμίζοντάς του  ποιο είναι το ΑΦΕΝΤΙΚΟ….ο κ

Κοντονής, σαν αξιοπρεπής άνθρωπος, έβαλε την ουρά στα

σκέλια και έκανε ΜΟΚΟ αφού ο στόχος είναι κοινός….. Η

προστασία του ΧΡΗΜΑΤΟΣ…..

Τελεία  και  Παυλα…..

Ποίο το όνομα του Γηπέδου ΑΕΚ;
Σχετικά με τη κουβέντα που έχει αρχίσει σε ότι αφορά, το

όνομα του Ποδοσφαιρικού Γηπέδου της ΠΑΕ – ΑΕΚ που

έχει διαλέξει ο Πρόεδρός της  Μελισσανίδης (ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

532 – 537 μ.Χ) επί Αυτοκρατορίας ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ και Αρχι-

τέκτονες ΑΝΘΕΜΙΟ και ΙΣΙΔΩΡΟ... Ετσι έγινε αυτό το Αρι-

στούργημα ΑΙΩΝΩΝ. Και το ΕΡΩΤΗΜΑ… Ποια σχέση μπορεί

να έχει αυτό το Μεγαλειώδες Αρχιτεκτονικό Επίτευγμα, με

το Ποδοσφαιρικό Γήπεδο της ΠΑΕ – ΑΕΚ;;

Από περιέργεια θα ήθελα να μάθω ποια είναι η γνώμη του κ.

Υφυπουργού Αθλητισμού, εάν και εφ όσον γνωρίζει το θέμα… 

Aνατρέχοντας στο Ημερολόγιό μου

Τί έχει προσφέρει η ΓΓΑ 

στον Αθλητισμό;
Τέλη του 1959 αρχές του 1960 ιδρύθηκε η Γ.Γ ΑΘΛΗΤΙ-

ΣΜΟΥ. Πρώτος  Γ.Γ.Αθλητισμού ο Γεώργιος Βήχος (Δικηγό-

ρος – Πρωταθλητής Σκοποβολής)  και πέντε υπάλληλοι. Δύο

από το Υπουργείο Παιδείας οι Πλιάτσικας – Χουρδάκης -

Ζυγουρόπουλος (αρχιτέκτονας) Γκόσιος (πολιτικός μηχανι-

κός) και Ν. Γεωργόπουλος (σχεδιαστής)… Αυτοί οι Άνθρω-

ποι ξεκίνησαν την Γ.Γ.Αθλητισμού. Είχα τη μεγάλη ΤΙΜΗ να

συνεργαστώ στα πρώτα σχέδια Αθλητικών Εγκαταστάσεων,

με τον εκλεκτό αρχιτέκτονα Δ. Ζυγουρόπουλο.

Περίπου 6 - 8 μήνες, κρατήθηκε η Αξιοπρέπεια της ΓΓΑ μετά

άρχισε ο κακός χαμός…. Μπάτε σκύλοι αλέστε…. μπάχαλο…

. από τους ανεξέλεγκτους κατά συρροή διορισμούς των ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΩΝ… Από τοτε μέχρι σήμερα ας βγει υπεύθυνα κά-

ποιος…. αν υπάρχει …. να μας πει τι έχει προσφέρει η ΓΓΑ

στον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ… Μπροστά σε αυτά που θα μπορούσε… 
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και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία

Ποίηση και ποιητέςΠοίηση και ποιητές

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


