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Πολιτικά Ισοζύγια
λογαριασμών
Κορωναϊού, μεταναστευτικού,
ελληνοτουρκικών
Όπως λέγαμε και στο προηγούμενο άρθρο μας,
κάθε τι έχει τα καλά του και τα κακά του. Το θέμα
όμως είναι... λογιστικό· ποσοτικά και ποιοτικά!
Πόσο και τι καλό, πόσο και τι κακό. Είναι θέμα ισοζυγίου λοιπόν, για να δούμε το καθαρό «υπόλοιπο». Το αποτέλεσμα!
Στο προηγούμενο άρθρο μας,
στην ηλεκτρονική μας έκδοση –
και τα λέω αυτά για ‘κείνους που
για τον Α ή Β λόγο δεν τα πάνε
καλά με τα «ηλεκτρονικά», το internet και τα sites – λέγαμε λοιπόν ότι στο ενεργητικό της
κυβέρνησης, με βαθμό «λίαν
καλώς», είχαμε εγγράψει τη σχετική ταχύτητα,
έναντι άλλων κρατών, και την αποφασιστικότητα
των μέτρων που έχει πάρει. Στο «παθητικό» του
ισυζυγίου της είχε εγγραφεί ο τρόπος εφαρμογής
και η γραφειοκρατική αντίληψη και των «οργάνων»,
και των σχεδιαστών.
Το αποτέλεσμα όμως ήταν θετικό: Περιορισμένη
σχετικά εμφάνιση κρουσμάτων και θνητότητας από
τον Κορωναϊό, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, όχι
μόνο σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και αναλογικά.
Από τον Φλεβάρη ήδη, η κυβέρνηση, δεν επέτρεψε το καρναβάλι της Πάτρας (ορθώς), όταν
άλλες χώρες έπαιζαν ποδόσφαιρο ή πραγματοποιούσαν συναυλίες (για να μη χαθούν τα λεφτά)
- και περίμεναν ν’ αποκτήσουν την «ανοσία της
αγέλης», γιατί έτσι προφανώς έχουν εκτιμήσει τις
αντιδράσεις των λαών τους. Συνέχεια στη σελ. 2

Μέτρα αποκλιμάκωσης της
καραντίνας βήμα - βήμα
σελίδα 10

€

ANATΡΟΠΕΣ
Σε 23 Δήμους “Σταθμοί
Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων”
Μάσκες από το Δήμο
ΒΒΒ στο Ασκληπιείο
σελίδα 13

Προσθήκες πάρκινγκ
στην οδό Παναγούλη
Βουλιαγμένη σελίδα 7
Αγαπάμε τις
γάτες στην
πόλη μας
Θεόδωρος Γεωργίου

σελίδα 8

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Όχι ανεμογεννήτριες
στο Πάνειο Όρος
σελίδα 7

Aκόμη στον αέρα οι
ιδιοκτήτες Σαρωνίδας
σελίδα 6

Θεοδωρικάκος:
“Η Ε.Ε. να ανταποκριθεί στις γενεσιουργές της
ιδέες” σελίδα 16

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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Πολιτικά Ισοζύγια
Συνέχεια από τη σελ. 1

Ούτε ευτυχώς συνέστησε ο Μητσοτάκης, ενέσεις με
...χλωρίνη όπως έκανε «σαρκαστικά» ο «περίεργος»
Πρόεδρος Τραμπ! Απ’ την άλλη, ο τρόπος που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται τα μέτρα, καταδεικνύει
την αυταρχικότητα του χαρακτήρα του λαού μας και,
φυσικά, της ηγεσίας του. («Αυταρχικός χαρακτήρας»
είναι εκείνος που φέρεται δεσποτικά, στους, έστω και
περιστασιακά, κατωτέρους του, και δουλοπρεπώς
στους, έστω και περιστασιακά, «ανωτέρους» του).
Άνθρωποι, που πρέπει να τους «θαυμάσουμε», με
«συμπλέγματα πατροκεντρικά», όπου είναι εμφανή τα
«χαρακτηριστικά της εξάρτησης από την πατρική αυθεντία, με την έννοια ενός μίγματος φόβου, αγάπης
και μίσους, ή ταυτοποίησης με την πατρική αυθεντία
έναντι των αδυνάτων. Αυστηρό υπέρ-Εγώ, που θεωρεί
το (προτεσταντικό) καθήκον σπουδαιότερο από την
ευτυχία...»1.
Ο τρόπος εφαρμογής των κυβερνητικών αποφάσεων
καθώς και κάποια οικονομικά μέτρα, εγγράφονται στο
παθητικό του κυβερνητικού ισοζυγίου, όπως και άλλα
μέτρα π.χ. την δια τηλέ και δια περιφοράς «διαβουλεύσεων» και εγκρίσεων γκρίζων αποφάσεων κυβερνητικών και αποκεντρωμένης τοπικής διοίκησης. Ο
λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται.

Διαβάστε ακόμη
Προσλήψεις στο Κέντρο Υγείας ΚεΣελ. 6
ρατέας
Απορρίφθηκε,
προσφυγή
των
Δήμων από το ΣτΕ, για τα ταμειακά
διαθέσιμα
Σελ. 7
Απορριμματοφόρα από Περιφέρεια
σε Κορωπί και Μαρκόπουλο Σελ. 8
Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός και η έμπρακτη μετάνοια
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σελ. 9

Εξ Ομηροαληθογνωσίας άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελ. 14

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

Τα ΕΛΛΗΝΟ-Τουρκικά και
το Μεταναστευτικό
Ένας δεύτερος «λογαριασμός», ο σημαντικότερος ίσως
τομέας της κυβερνητικής πολιτικής, είναι ένας «ιός» που
ενδημεί, υποθαλπτόμενος, στην ανατολική γειτονιά μας
και μας ενοχλεί και μας απειλεί μονίμως: Η Τουρκία:
Δεν ενστερνίζομαι την άποψη ότι πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε και μάλιστα συνεργαζόμενοι, μ’ έναν άρπαγα, απειλητικό και ενοχλητικό γείτονα, συζητώντας
αενάως, πράγμα που τον συμφέρει και του αποφέρει
οφέλη, εις βάρος του ελληνισμού και των δικαίων του
και εις βάρος της παγκόσμιας ειρήνης. Αρκετά οι παραχωρήσεις καλής διάθεσης. Εναντι του casus belli που
έχει προτάξει η τουρκική βουλή, η ελληνική Βουλή με
ψήφισμά της πρέπει ν’ αντιτάξει την προειδοποίηση ότι
κάθε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, μετά
από μία και μοναδική προειδοποίηση, θα πλήττεται! Αυτό
χάρη της ειρήνης και της οικονομίας.

Ο “πετροπόλεμος” στον Έβρο
Και πάλι σχετικά, αλλά λιγότερο καλά, τα έχει πάει η κυβέρνηση, στην αρχή της χρονιάς ιδιαίτερα, με την «εισβολή» που αποπειράθηκε να πραγματοποιήσει η
Τουρκία, με πολιορκητικό κριό κεντρασιάτες και Αφρικανούς μουσουλμάνους, απαιτητικούς και μαχητικούς παράνομους μετανάστες και ελάχιστους, ως πρόσχημα και
προμετωπίδα, πρόσφυγες.
Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε το εγχείρημα ήταν εν
μέρει και φαινομενικά αποτελεσματικός, αλλά όχι αποφασιστικός. Η Τουρκία κέρδισε «στα σημεία», και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις προσβλητικά και μειωτικά
για την Ελλάδα, όπως στην περίπτωση της σύσκεψης για
τη Λιβύη, όπου η χώρα μας δεν προσεκλήθη, παρόντος
του Ερντογάν, ως πρωταγωνιστή!
Το ότι «καταδικάστηκε» στα λόγια η Τουρκία, ΔΕΝ ΛΕΕΙ,
σχεδόν, ΤΙΠΟΤΑ. Έχει «καταδικαστεί» πολλές φορές,
ακόμα κι από τη διεθνή κοινότητα, όπως με την εισβολή
του Αττίλα, το 1974, στην Κύπρο – ψηφίσματα, εμπάργκο κ.ά. (Και «χωροφύλακας», δραγάτης των ΗΠΑ,
τότε στην περιοχή υπήρχε ισχυρότερος, ο Σάχης Παχλεβή της Περσίας), αλλά η Τουρκία κατέχει το 40% περίπου της Κύπρου και αλωνίζει στα «οικόπεδα» της, με
τα γεωτρύπανά της.
Σιγά – σιγά και σταδιακά και μεθοδικά αρπάζει και κερδίζει.
Ευθύνες έχουν ΟΛΕΣ οι ελληνικές κυβερνήσεις από τον
Ράλλη και δώθε. Και η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα του
Σημίτη, Πάγκαλου και Σια, και πρόσφατα του ΣΥΡΙΖΑ.
Αιτία, η λαθεμένη συνταγή «δεδομένης» προσκόλλησης
στη «Δύση», στις ΗΠΑ, την Ε.Ε. αυτήν του γερμανικού
κεφαλαίου, και το ΝΑΤΟ.
Ας διερωτηθούμε: Ποιος είναι ο ρόλος της Βορειο-Ατλαντικής Συμμαχίας; Ποιος είναι ο «κοινός» εχθρός;
Εάν για τους Αμερικανούς και τα οικονομικά τους μεγαλοσυμφέροντα εχθρός τους είναι η Ρωσία, η Κίνα και το
Ιράν, ΔΕΝ είναι εχθροί για την Ελλάδα! Διερωτηθείτε
επιτέλους, ποιές είναι οι «επιθετικές ενέργειες», έναντι
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της Ελλάδος, της Κίνας, της Ρωσίας – τώρα, που δεν
είναι και «κομμουνιστική», και ποιες του Ιράν; Κι όμως,
συμμετέχουμε στις επιθετικές ενέργειες του ΝΑΤΟ και
των χωρών της Ε.Ε. με τα εμπάργκο κι.λπ., έναντι της
Ρωσίας και της Περσίας. Γιατί;
Και συζητάμε, και υπερακοντίζουμε, μάλιστα, για την
εισδοχή της ασιατικής Τουρκίας, στην «μεγάλη αγκαλιά
της Ευρωπαϊκής Ενωσης», για να την κατακτήσει και να
την διαλύσει. Κι εμείς συναινούμε και υπερθεματίζουμε
ομιλούντες για τις «αξίες» της Ευρώπης!
Τίς «αξίες» των αποικιοκρατών: Τις «αξίες» της Ε.Ε. που
δέχεται να κατέχεται τμήμα κράτους – μέλους της, από
την Τουρκία, επί μισό αιώνα, την Κύπρο, και να παρενοχλεί προκλητικά και επικίνδυνα, επί μισό αιώνα («ξεχνάω» τα προηγούμενα), άλλο κράτος - μέλος, την
Ελλάδα, και να συζητάει με την Τουρκία με τον άρπαγα,
τον ταραξία, τον νταή, που περιφρονεί τη διεθνή νομιμότητα, που την περιπαίζει και αδιαφορεί για το Διεθνές
Δίκαιο και την ειρήνη, ενώ εμείς παραμένουμε σχεδόν
μαζοχιστικά πιστοί και δεδομένοι! Φοβούμενοι παράλληλα ν’ ασκήσουμε νόμιμα δικαιώματά μας, γιατί έχουμε
ν’ αντιμετωπίσουμε ψήφισμα της τουρκικής Βουλής ως
casus belli!...

…και τί πρέπει να κάνουμε;
Αναλογιστείτε τι έχουμε χάσει, για να δείτε τι πρέπει να
κάνουμε: Αυτό που έλεγαν Αυτοί που ετοιμαζόμαστε να
«τιμήσουμε», ντροπιασμένοι, (αν έχουμε τσίπα.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ!
- Κάνουμε ξεκάθαρο σε συμμάχους και εταίρους ότι τα
ψέματα τελειώσανε. Φτάνει το κοροϊδιλίκι. Φτάνει πια.
Όχι παχιά λόγια.
Ή θ’ αποφασίσουν να υποστηρίξουν το ΔΙΚΑΙΟ και τη
Διεθνή νομιμότητα αποφασιστικά και απερίφραστα, ή να
τα μαζεύουν. ΣΥΜΜΑΧΟΥΜΕ μ’ όποιον συνταυτίζονται
τα συμφέροντά μας.
Φίλοι μας, είναι οι εχθροί των εχθρών μας!
Οι Ιρανοί, οι Ρώσοι, οι Κούρδοι, οι Κινέζοι, οι...Αρειανοί.
Κι αφού δεν έχουμε ατομική βόμβα και πυραύλους, όπως
οι βορειοκορεάτες, ΝΑΙ, σταματάμε τους εξοπλισμούς,
που τους αποδίδουν πολλαπλά κέρδη και μίζες σε κάποιους γνωστούς και μη εξαιρετέους και μετατρέπουμε
τους πολίτες σε ειρηνικούς δια βίου οπλίτες, καλά γυμνασμένους και αποφασισμένους! Όποιος φοβάται
μπορεί να σκύψει και να περιμένει να πεθάνει, από έμφραγμα, από καρκίνο ή κάποιον ΚΟΡΩΝΑΪΟ ή, αν είναι
«τυχερός», από γηρατειά στα εκατό του, ντροπιασμένος
ραγιάς, ανάξιος απόγονος ενδόξων προγόνων. Εαυτούλης μου – idiot και οπαδός δήθεν μιας πολιτικής Π.Α.Ε.!
(Πολιτικής Ανώνυμης Εταιρείας) κάθε άλλο παρά «μη
κερδοσκοπικής».
Ως προς την Τουρκία, τους εισβολείς μετανάστες, την
ΟΝΕ και τα οικονομικά τα γράφω εδώ και δέκα χρόνια
και θα τα ξαναγράφω όσο ζω, και θα τα φωνάζω έστω
«σε ώτα μη ακουόντων». Ίσως κάποιοι ακούνε..

―――――――
1. Εριχ Φρομ: “Αναλυτική Κοινωνική Ψυχολογία”, εκδ. “Αρίων”, κεφ.
ΙΙ, σελ. 106.
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“Φεστιβαλ Αθηνών
& Επιδαύρου”
ΑΝΑ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Επιλεγμένες διαδικτυακές προβολές
Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, που συμπληρώνει
φέτος 65 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, έχει πλουτίσει
τα καλοκαίρια μας με πολλές εξαιρετικές παραστάσεις
και συναυλίες. Αρκετές από αυτές είναι βιντεοσκοπημένες, για λόγους αρχειακούς, συγκροτώντας ένα σύνολο πολύτιμο που, ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του
δεν είναι ψηφιοποιημένο.
Mε την κίνηση “Mένουμε σπίτι”, μοιραζόμαστε ορισμένες μοναδικές στιγμές από τη μακρόχρονη πορεία του
Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, έστω και ψηφιακά.

“Insenso” - Όπερα
Μετά την “Αντιγόνη” του Σοφοκλή την περασμένη
εβδομάδα, παρουσιάζει το Insenso / Όπερα του Δημήτρη Δημητριάδη, που σκηνοθέτησε ο Μιχαήλ Μαρμαρινός.
Το Insenso/Όπερα θα προβληθεί το Σάββατο 2 Μαΐου
2020, στις 19:00, στο διαδικτυακό κανάλι στο YouTube και
θα παραμείνει διαθέσιμο για 24 ώρες.
Η ιστορία του έργου είναι εμπνευσμένη από τη γνωστή
ταινία του Βισκόντι Senso (1954). Κατά τα τέλη της αυστριακής κατοχής της Ιταλίας, γύρω στο 1860, και ενώ μαίνεται το αντιστασιακό κίνημα της Βενετίας, η Κόμισσα
Λίβια Σερπιέρι ερωτεύεται έναν υπαξιωματικό του αυστριακού στρατού, τον Φραντς Μάλερ. Τυφλωμένη από
την απελπισία όταν την εγκαταλείπει, τον καταδίδει ως λιποτάκτη. Εκείνος συλλαμβάνεται αμέσως και εκτελείται.
Ιστορία μιας διπλής προδοσίας: αρχικά, προδοσία της πατρίδας από έρωτα˙ ύστερα, προδοσία του αγαπημένου
στην απόγνωση της εγκατάλειψης από αυτόν. Ιστορία του
ανθρώπου που «παραφρονεί» από έρωτα πέραν της λογικής, πέραν του μέτρου, πέραν κάθε αποδεκτού ορίου: Insenso, ολοσχερής ήττα της φρόνησης – εξουθενωτικός
θρίαμβος των αισθήσεων.

Θα ακολουθήσει, σταδιακά, η προβολή και άλλων
παραστάσεων του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.
YouTube: Greek Festival και καλή θέαση!
www.greekfestival.gr

ΕΒΔΟΜΗ

...“Bγαίνουμε”, μέσα από το ψηφιακό κανάλι
του Ιδρύματος Ωνάση
Tο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος
Ωνάση. μας ταξιδεύει στην Αθήνα,
στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες,
σε όλο τον κόσμο, ανεβάζοντας
και μοιράζονταςστο κανάλι του
στο YouTube στιγμές, εικόνες, συζητήσεις, ήχους, συναισθήματα.
Sold-out παραστάσεις, podcasts,
εκπαιδευτικά προγράμματα, virtual
κινηματογραφικές πρεμιέρες, online μαθήματα, secret συναυλίες.
Η πραγματικότητα του Ιδρύματος
Ωνάση γίνεται ψηφιακή. Μια
Στέγη σε κάθε σπίτι, σε ένα σημείο
που δεν υπάρχει στον χάρτη.
Με το “On Stage”, το Ίδρυμα
Ωνάση φέρνει ξανά στην επιφάνεια παραστάσεις και συναυλίες
που έχουν μείνει αξέχαστες, που
ήταν sold-out ή που δεν προλάβατε
να δείτε. Μέσα από μια ανασκόπηση των δέκα χρόνων λειτουργίας της Στέγης, αλλά και υλικό
από το Onassis USA στη Νέα
Υόρκη που δεν έχει δει το ελληνικό κοινό, η νέα ψηφιακή πλατ-

φόρμα του Ιδρύματος Ωνάση ανεβάζει (ξανά) στη σκηνή θρυλικές
παραστάσεις θεάτρου και χορού,
καθώς και συναυλίες.

Στη μουσική μπορείτε να λικνιστείτε
στο σαλόνι σας υπό τους ήχους του
secret concert του Blaine Reininger
https://www.onassis.org
Μπορείτε, να απολαύσετε συζητήσεις με τις Guerilla Girls (2017), τον
Δημήτρη Νανόπουλο (2016), τον
Paul Giamatti και τη Vanessa Grigoriadis (2015)
Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν
ποτέ.

“Θεία Κωμωδία” του Δάντη
Ένα πνευματικό road trip. Μια
υπαρξιακή φαντασμαγορία. Τρεις
οριακοί σταθμοί: Κόλαση, Καθαρτήριο, Παράδεισος. Για πρώτη
φορά Έλληνες δημιουργοί καταπιάνονται με το κορυφαίο έργο της
μεσαιωνικής Ευρώπης. Η σκηνοθέτις Αργυρώ Χιώτη και η ομάδα VASISTAS παρουσιάζουν τη «Θεία
Κωμωδία», αυτή τη μνημειώδη
«οραματική αυτοβιογραφία» του
Δάντη, στο φανταστικό ταξίδι του
στο βασίλειο των νεκρών. Η παράσταση
ανέβηκε
22.04.201707.05.2017 στην Κεντρική Σκηνή
της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.
Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.
Μείνετε συντονισμένοι:
https://www.youtube.com/onassisfoundationchannel
Περισσότερες πληροφορίες στο
www.onassis.org

“Μένουμε σπίτι - Βλέπουμε Μέγαρο”
Στην ιστοσελίδα του Μεγάρου Μουσικής, προσφέρεται σε όλους η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια
σειρά από επιλεγμένες εκδηλώσεις του Megaron
Plus που αναμεταδίδονται σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Μποδοσάκη. Συμμετέχουν καταξιωμένοι επιστήμονες, διανοητές και λογοτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Valer Sabadus κόντρα τενόρος, Terry Wey κόντρα τενόρος,
Philipp Mathmann κόντρα τενόρος

Στο Facebook του Μεγάρου, κάθε βράδυ, μουσική
από τις μεγάλες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης.
Kάθε Τετάρτη και Σάββατο, παραγωγές που σας ενθουσίασαν και θέλατε να ξαναδείτε ή που δεν προλάβατε να δείτε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ορχήστρα Γκουλμπενκιάν
Menahem Pressler πιάνο
Leo Hussain μουσική διεύθυνση

Richard Strauss: Η Γυναίκα
Σάββατο 2 Μαϊου 2020/21:30

Λέοναρντ Μπέρνσταϊν: Candide, West Side Story (Prologue,
Somewhere, The Rumble)
Τζωρτζ Γκέρσουιν: Κουβανική Εισαγωγή
Π.Ι. Τσαϊκόφσκι: Καρυοθραύστης (Βαλς των Λουλουδιών)
Συμφωνική Ορχήστρα Βαρκελώνης (OBC)
Álvaro Albiach μουσική διεύθυνση

δίχως Σκιά

Δευτέρα 4.5.2020 - 21:00
Αίθουσα Φιλαρμονικής της Κολωνίας
Γκαλά κόντρα τενόρων
Συναυλία με έργα, μεταξύ άλλων, Χαίντελ και Βιβάλντι,

Ορχήστρα Μπαρόκ του Φράιμπουργκ
Gottfried von der Goltz μουσική διεύθυνση
Τρίτη 5.5.2020 21:00
Ίδρυμα Καλούστ Γκουλμπενκιάν, Λισαβόνα
B.A. Μότσαρτ: Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 23

Πέμπτη 7.5.2020 21:00
L’Auditori, Βαρκελώνη

http://www.megaron.gr

ΕΒΔΟΜΗ
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“Μένουμε σπίτι” με τον
Εθνικό θέατρο στο “σαλόνι” μας
Με πρωτοβουλία των Υπουργών Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Λίνας Μενδώνη και Κυριάκου Πιερρακάκη αντιστοίχως, και με την τεχνική υποστήριξη του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθίσταται δυνατή η προβολή των παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου οι οποίες διακόπηκαν βιαίως λόγω των μέτρων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.
Οι προβολές είναι δωρεάν διαθέσιμες για το κοινό,
από τις σελίδες:
www.n-t.gr
www.culture.gr του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού
www.mindigital.gr του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το πρόγραμμα:
Χίλιες και μία Ιστορίες (παιδικό θέατρο):
κάθε Σάββατο, 17.00 και Κυριακή, 12.00

Ακόμα μία μεγάλη καλλιτεχνική στιγμή θα απολαύσετε διαδικτυακά από το κανάλι του Μεγάρου Μουσικής στο Youtube (www.youtube.com/user/Tchgreece)
από την Κυριακή 3 Μαΐου στις 19 00 και για 48 ώρες.

Βοssa Nova του Κωνσταντίνου Ρήγου.
Στη Βραζιλία στα τέλη της δεκαετίας του 50, ένα νέο μουσικό κύμα γεννιέται καθώς η «λαϊκή» σάμπα δίνει τη θέση
της στη Bossa Nova - στο νέο κύμα - στη μουσική των εύπορων παραλιακών προαστίων. Οι Βραζιλιάνοι αστοί χορεύουν και η λατινοαμερικάνικη μουσική σκηνή
απογειώνεται. Το έργο παρουσιάστηκε το 2008 στο Θέατρο
Rex Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου.

Σάββατο 2, από τις 13:00 το μεσημέρι, έως την ίδια
ώρα της Κυριακής, 3 Μαΐου.

Σημειώνεται ότι οι ψηφιακές προβολές ακολουθούν
τους πραγματικούς χρόνους των παραστάσεων του
Εθνικού Θεάτρου.
Ακόμη, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέλαβε τη δημιουργία πλατφόρμας διαδικτυακής προβολής του πολιτιστικού υλικού το οποίο έχει
παραχθεί και παράγεται από τους εποπτευομένους
φορέων του ΥΠΠΟΑ, τις εφορείες αρχαιοτήτων και
τα μουσεία του.

#snfccAtHome
Live συναυλία, Αναγνώσεις, Θεατρικό
Αναλόγιο, Jazz Chronicles, Αθλητισμός
& Παιδικές Δραστηριότητες

“Σταύρος Λάντσιας”
Με τον Σταύρο Λάντσια, το Σάββατο 2 Μαΐου στις
21.00, συνεχίζεται η νέα διαδικτυακή σειρά συναυλιών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) #snfccAtHome: music, στην οποία
καταξιωμένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν solo συναυλίες σε ζωντανή αναμετάδοση από εμβληματικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ χωρίς την παρουσία
κοινού.
Ο κορυφαίος πιανίστας και διακεκριμένος συνθέτης
Σταύρος Λάντσιας παρουσιάζει, σε απευθείας μετάδοση από τον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, συνθέσεις του,
όπως το Βαλς των Ματιών και ο Θάνατος του Ταύρου, καθώς και διασκευές έργων του Σοπέν και του
Χατζιδάκι.

«Τα Κύματα»
Ακούστε την ηχογραφημένη σκηνική ανάγνωση του
έργου «Τα Κύματα» της Βιρτζίνια Γουλφ, στο πλαίσιο της σειράς «Παραβάσεις: Το θεατρικό αναλόγιο
του ΚΠΙΣΝ», την Κυριακή 3 Μαΐου στις 19.00

«Εικόνες από μια έκθεση»
του Modest Mussorgsky
μια ξεκαρδιστική κωμωδία του κρητικού θεάτρου που
αφορά στους μηχανισμούς που στήνει η Τύχη και κινεί
με εύθυμη διάθεση τα νήματα της ανθρώπινης ζωής.
Το έργο παρουσιάστηκε το 2009 στη Σκηνή «Νίκος
Κούρκουλος», σε σκηνοθεσία Μάρθας Φριντζήλα.
Kυριακή 3, από τις 14:00 το μεσημέρι, έως και την
ίδια ώρα της Δευτέρας, 4 Μαΐου.

Το αριστούργημα της Βιρτζίνια Γουλφ είναι ένας
χείμαρρος από σκέψεις, αισθήματα, τραύματα και
λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Η πεζογράφος
παρακολουθεί στενά τη σχέση έξι προσώπων, από
την παιδική ηλικία μέχρι τον θάνατό τους, ενώ παράλληλα, ξεδιπλώνει μια ελεγεία για τη φύση, παρακολουθώντας μια ολόκληρη ημέρα από την
ανατολή έως τη δύση του ηλίου. Ένα θραυσματικό
κείμενο για τον θάνατο, την ύπαρξη, τη φιλία και
τον έρωτα.

“Μένουμε σπίτι” με το Δήμο ΒΒΒ

“Fit Kids”

και τα προγράμματα του Ο.Α.Π.Π.Α.

Όσο μένουμε σπίτι, αναζητούμε τρόπους για να βάλουμε την άσκηση στην καθημερινότητά μας. Nέα
διαδικτυακά προγράμματα άθλησης για να παραμείνετε δραστήριοι.
Μένουμε σπίτι, αλλά παραμένουμε δραστήριοι! Tο
νέο διαδικτυακό αθλητικό πρόγραμμα “Fit Kids”.
Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα ασκήσεων με
δυναμικό χαρακτήρα και με την καθοδήγηση εξειδικευμένων προπονητών, τα παιδιά ενισχύουν την ευκινησία και ενδυναμώνουν το σώμα τους.
Τρίτη 05 Μαΐου - 10:00, Πέμπτη 07 Μαΐου - 10:00,
Σάββατο 09 Μαΐου 2020 10:00

Φορτουνάτος του Μάρκου Αντώνιου Φόσκολου,
Ο Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης ερμηνεύει το έργο
«Εικόνες από μια έκθεση» του Modest Mussorgsky.
Ο διεθνούς φήμης πιανίστας Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης ερμηνεύει το έργο «Εικόνες από μια έκθεση»
του Modest Mussorgsky, γραμμένο το 1874. Πρόκειται
για την πιο γνωστή
πιανιστική σύνθεση
του μεγάλου Ρώσου
δημιουργού, η οποία
μάλιστα είναι τόσο
απαιτητική δεξιοτεχνικά, ώστε περιλαμβάνεται
στο
ρεπερτόριο
των
σπουδαίων βιρτουόζων του πιάνου. Ο
Mussorgsky εμπνεύστηκε το έργο του
από σχέδια και πίνακες
του
επίσης
Ρώσου αρχιτέκτονα
και ζωγράφου Viktor Hartmann. Δεν υπήρχε επομένως
πιο κατάλληλος χώρος για τη βιντεοσκόπηση αυτού
του ρεσιτάλ από τους χώρους του MOMus και συγκεκριμένα του πρώην Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης (νυν Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές
Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης).

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ

Μένουμε σπίτι ενεργοί, παρακολουθώντας τα
αθλητικά και καλλιτεχνικά προγράμματα ενηλίκων του ΟΑΠΠΑ του Δήμου ΒΒΒ (μαθήματα κιθάρας και πιάνου, παραδοσιακών χορών, pilates,
κ.α), καθώς και τα καλλιτεχνικά προγράμματα
των παιδιών μέσω τηλεδιάσκεψης (viber, messenger), μέσω βίντεο, βιντεοκλήσεων και με προσωπικές τεχνικές συμβουλές από τους υπεύθυνους
εκπαιδευτές των τμημάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα (ενήλικες και παιδιά) μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτές του
Ο.Α.Π.Π.Α. ή στο e-mail oappa@vvv.gov.gr.

Το #snfccAtHome σας προσκαλεί να ανακαλύψετε
το πρόγραμμά του #snfccAtHome
Τηλέφωνο: 21 6809 1000
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Σε νέα αναμονή
η νομοθετική ρύθμιση για
20.000 ιδιοκτήτες
Σαρωνίδας & Λαυρεωτικής
για εγγραφή τους
στο Κτηματολόγιο!
Οπως γράφαμε στo φύλλο 1109/ 16/11/19, η Κτηματική
Υπηρεσία του Δημοσίου, διεκδικεί ακίνητα στη Σαρωνίδα και στη Λαυρεωτική, από ιδιοκτήτες που τα κατέχουν με συμβόλαια. Να θυμίσουμε ότι οι ιδιοκτήτες
άρχισαν να λαμβάνουν συστημένες επιστολές από την
εταιρεία “Κτηματολόγιο”, ότι δεν μπορεί να καταχωρηθεί το ακίνητό τους, γιατί ανήκει στο δημόσιο, βάσει
μιας δικαστικής απόφασης Εφετείου, την 1151/1872.
Εγιναν κινητοποιήσεις, τότε, και από τους δύο ενδιαφερόμενους Δήμους, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής και η
υπόθεση ετέθη σε αναστολή, έως ότου γίνει νομοθετική
ρύθμιση, με την υπόσχεση ότι θα τακτοποιηθεί μέσα σε
4 μήνες περίπου.
Μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει και εξ αυτού του
λόγου ο Δήμος Σαρωνικού με επιστολή του υπενθύμισε
στον αρμόδιο υφυπουργό Απ. Βεσυρόπουλο το θέμα.
Έτσι την Πέμπτη 30 Απριλίου, ο δήμαρχος Σαρωνικού
Πέτρος Φιλίππου, όπως μας ενημέρωσε, πήρε την υπόσχεση, ότι θα δοθεί νέα αναστολή εκδίκασης των ενστάσεων, με έκδοση νομοθετικής ρύθμισης, η οποία
αναμένεται άμεσα και θα έχει διάρκεια μέχρι το φθινόπωρο.

Συνδέσεις αποχέτευσης
ιδιοκτησιών με ίδια έξοδα
και συνεργεία
αποφάσισε ο Δήμος Σαρωνικού
Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Αποχέτευσης Ακαθάρτων
του Δήμου Σαρωνικού για τις Κοινότητες Καλυβίων και
Κουβαρά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους πολίτες να εκτελέσουν τη σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης, με ίδια
έξοδα και με εξωτερικά συνεργεία.

ΕΒΔΟΜΗ

Απέρριψαν τις προτάσεις των συμβούλων
τηλεδιασκεπτόμενοι στο Δήμο Παλλήνης
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24
Απριλίου 2020, η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Παλλήνης με τηλεδιάσκεψη.
Η συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα την
«ενημέρωση, ανταλλαγή
απόψεων και λήψη απόφασης για ένα σχέδιο
δράσης αντιμετώπισης
της διάδοσης του Κορονοϊού στην πόλη μας»,
πραγματοποιήθηκε μετά
από κοινό αίτημα 13 συμβούλων της μειοψηφίας
και την κοινή υποβολή προτάσεων
11 εξ αυτών.
Στην εισήγηση του, ο Δήμαρχος
Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος ενημέρωσε αναλυτικά για τα μέτρα που
έλαβε ο Δήμος μέχρι την ημέρα της
συνεδρίασης και απάντησε ότι οι
προτάσεις των συμβούλων είναι
«άνευ αντικειμένου γιατί είτε έχουν
ήδη υλοποιηθεί από τον Δήμο, είτε
δεν έχουν έρεισμα σε καμία διάταξη νόμου και γι’ αυτό είναι νομικώς ανεφάρμοστες».
Επιπλέον, κατά την συνεδρίαση τέθηκαν ερωτήματα διαδικαστικού χαρακτήρα σχετικά με τις έως τώρα

συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την περίοδο της πανδημίας.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, Κωστής Σμέρος απάντησε
ότι «ο Δήμος Παλλήνης είναι από
τους πρώτους Δήμους της χώρας
που έκανε αίτηση εγγραφής στην
ειδική πλατφόρμα που ετοίμασε η
ΚΕΔΕ και είναι πλέον διαθέσιμη για
όλους τους ΟΤΑ.
... το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε πέντε φορές δια περιφοράς,
όπως προβλέπεται από τον νόμο,
με σχολαστική τήρηση εκ μέρος
του Προεδρείου, όλων των κανόνων, προκειμένου να διασφαλιστεί
απόλυτα η δημοκρατική λειτουργία
του θεσμού. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε με πρωτοβουλία μας υπήρξε

Από την «Δημοτική Παράταξη,
ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας», μετά τη
συνεδρίαση εκδόθηκε ανακοίνωση, στην οποία σημειώνουν
μεταξύ άλλων ότι:
«...γίναμε μάρτυρες της απέραντης αλαζονείας του Δημάρχου, αλλά και του απόλυτου
ευτελισμού των θεσμών.
Ως νέος Καίσαρ καθήμενος στο
θρόνο του, αγνόησε με ειρωνική
διάθεση, τις προτάσεις των συμβούλων.
...Προφανώς πιστεύει ότι ως απόλυτος άρχων, όχι μόνο κατέχει την
απόλυτη αλήθεια, αλλά βρίσκεται
και πάνω από τους θεσμούς της δημοκρατίας».
Οι προτάσεις καταψηφίστηκαν από
δεκαεννέα (19) δημοτικούς συμβούλους. Υπερψήφισαν έντεκα
(11). Απουσίαζαν τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι.

Προσλήψεις στο Κέντρο Υγείας - Αποθεραπείας
Αποκατάστασης Κερατέας
Ο Δήμος Λαυρεωτικής μετά από συνεργασία όλων των παρατάξεων του
Δήμου και το Υπουργείο Υγείας, εγκρίθηκαν νέες προσλήψεις στο Κέν-

με διάρκεια ενός έτους, και αφορά
πέντε άτομα:
– ενδοκρινολόγος (1), νευρολόγος (1),
δερματολόγος (1), ουρολόγος (1),

τρο Υγείας - Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κερατέας - Κ. Πρίφτης. (Κ.Υ.Α.Α.). Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται
μέσα
από
την
πλατφόρμα επικουρικού προσωπικού,

καρδιολόγος (1) και πνευμονολόγος
(1).
Όπως ενημέρωσε το Δήμαρχο ο
Υπουργός Υγείας B. Κικίλιας, έως την
επόμενη εβδομάδα υπολογίζεται ότι

Με την απόφαση αυτή, επισημαίνει ο Δήμος Σαρωνικού,
αξιοποιείται μεγάλο μέρος του δικτύου, το οποίο σήμερα είναι ανενεργό, επιταχύνεται η διαδικασία σύνδεσης και μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Η προτεινόμενη διαδικασία έχει ως εξής:
1) O ιδιώτης αιτείται στην αρμόδια υπηρεσία ότι θέλει
να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας.
2) Η Υπηρεσία ενημερώνει τον ιδιώτη για τις τεχνικές
προδιαγραφές εγγράφως.
3) Ο ιδιώτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τις τομές,
τα πεζοδρόμια και το οδόστρωμα.
4) Η έναρξη των εργασιών γίνεται παρουσία της υπηρεσίας. Η υπηρεσία υποχρεούται πριν την αποκατάσταση των τομών να επιβλέψει την κατασκευή της
σύνδεσης και μετά το πέρας των εργασιών και υπό την
προϋπόθεση τήρησης των προδιαγραφών και απενεργοποίησης του βόθρου, εκδίδει πιστοποιητικό καλής
εκτέλεσης.

συνεννόηση όλων των μελών του
Προεδρείου για συγκεκριμένα
μέτρα λειτουργίας, τα οποία τέθηκαν υπ’ όψη των Δημοτικών Παρατάξεων, κι έγιναν απόλυτα
δεκτά και εφαρμόζονται απαρέγκλιτα».

θα έχουν ολοκληρωθεί οι προσλήψεις
και θα στελεχώνουν το Κέντρο
Υγείας.
Ο δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα πολύ θετικό
πρώτο βήμα, το οποίο πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την πλήρη και ολοκληρωμένη λειτουργία του Κέντρου
Υγείας: «Διεκδικούμε και πιέζουμε
σθεναρά την Κεντρική Διοίκηση, προκειμένου ο Δήμος μας και ειδικότερα
οι δημότες της Κερατέας να αποκτήσουν υψηλές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Είναι τέτοια άλλωστε η
συγκυρία που αποδεικνύεται καθημερινά ο απαραίτητος και σημαντικός
ρόλος των υπηρεσιών αυτών.
Ευχαριστούμε το Υπουργείο Υγείας
για τη στήριξη που παρέχει στις προσπάθειές μας με τη μερική στελέχωση
του Κέντρου Υγείας, συνεχίζουμε
όμως με ισχυρή βούληση και πίεση,
έχοντας ως πάγιο και διαρκή στόχο
την πλήρη λειτουργία όλων των μονάδων του Κέντρου Υγείας Κερατέας.»

ΕΒΔΟΜΗ
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Oχι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών από το Δήμο Σαρωνικού
Άμεση παύση εργασιών στο Πάνειο Όρος
Γράφαμε πριν ένα μήνα, ότι λόγω κορωνοϊού και ελαστικότητας των μέτρων σε αποφάσεις των Δήμων και
των Δημάρχων θα γίνει “πάρτι” αυθαιρεσίας και εκμετάλλευσης του θέματος, γιατί κατά πως λέει ο λαός
“ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται...”. Και η καραντίνα λόγω του κορωναϊού, “άνοιξε” πολλά παράθυρα για παρατυπίες, οφελιμιστικές εξυπηρετήσεις
και πολλά άλλα. Τα παραδείγματα πολλά. Έρχονται
το ένα πίσω από το άλλο, τα οποία σιγά σιγά θα αναδεικνύουμε.

Βέβαια δεν είναι μόνο οι Δήμοι που ενεργούν με παρατυρίες “μέσ’ την τρελή χαρά”, αλλά και πολλές
άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
Έτσι, εν μέσω καραντίνας (24 Απριλίου 2020), η Υπηρεσία Δόμησης Μαρκοπούλου (ΥΔΟΜ) έβγαλε άδεια
για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος
στο Δήμο Σαρωνικού.
Προσέξτε, 24/4 πήραν την άδεια και την μία ημέρα
μετά άρχισαν οι εργασίες εγκατάστασής τους, μια
που ο κόσμος είναι κλεισμένος στα σπίτια τους. Ο κόσμος όμως του Δήμου το αντελήφθη καθώς και ο Δήμαρχος και κινητοποιήθηκαν.

Τροποποίηση μελέτης της
οδού Παναγούλη για θέση
στάθμευσης
Για κάποιες θέσεις (δύο;) στάθμευσης στην οδό Παναγούλη, ο δήμαρχος του Δήμου ΒΒΒ, άλλαξε τη μελέτη διαμόρφωσης της οδού.
Γράφαμε τον Φεβρουάριο (29.2.20), ότι σταμάτησε
το έργο στην οδό Παναγούλη, ενώ είχαν ήδη ρίξει
και τα κράσπεδα για τη δημιουργία πεζοδρομίου, με
το αιτιολογικό ότι πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις
στάθμευσης. Αυτό είχε απαντήσει ο δήμαρχος στη
συνεδρίαση του Δ.Σ. (24.2.20) μετά από ερώτηση
του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δημ.
Δαβάκη.
Έτσι προχώρησαν σε τροποποίηση της μελέτης,
παρά τις διαμαρτυρίες της ιδιοκτήτριας, όπου αλλάζει το σχέδιο μπροστά στο σπίτι της αφαιρώντας δύο
φοίνικες. Ήδη έχει ψηφιστεί η τροποποίηση, ομόφωνα, από το Τοπικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης στην
δια περιφοράς συνεδρίαση (3.4.20) και στη συνέχεια
από την “Επιτροπή Ποιόητας Ζωής” στις 27.4.20.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου ενήργησε
άμεσα μαζί με τον πρόεδρο της Κοινότητας Καλυβίων,
δημοτικούς συμβούλους και πολίτες και με παρέμβασή τους διέκοψαν την εγκατάσταση, με απόφαση,
του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 28.4.20.
Η κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής και η αυθόρμητη ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμά της, σταμάτησαν το έργο με παρουσία της Αστυνομίας για
αποφυγή επεισοδίων, αλλά το πιο σημαντικό ήταν η
ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
της ίδιας ημέρας, το οποίο εξέφρασε την αντίθεσή
του για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος και ενέκρινε να ληφθούν οι όποιες νομικές
διαδικασίες και εάν χρειαστεί να οργανωθούν ευρύτερες κινητοποιήσεις με την άρση των μέτρων του κο-

ρωνοϊού.
Μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτημα
διακοπής εργασιών στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου, το Ειρηνοδικείο αποφάσισε την προσωρινή διακοπή εργασιών μέχρι να ληφθεί η οριστική τους απόφαση στην
εκδίκαση του θέματος.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου δήλωσε:
“Είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα, επαγρύπνηση και
ομοθυμία, ώστε να αποτραπεί η οποιαδήποτε ενέργεια που θα καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον του
Πάνειου Όρους, ενός βουνού που αναδασώθηκε μετά
τις τελευταίες πυρκαγιές στην περιοχή”.
Το έργο έχει “παιχθεί” πολλές φορές. Από το 2010
προσπαθούν να τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες στο
Πάνειο Όρος.

Tα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων
στην Τράπεζα της Ελλάδος
Απορρίφθηκε προσφυγή των Δήμων από το ΣτΕ
Με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) απορρίφθηκαν προσφυγές Δημάρχων και
της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος, κατά της απόφασης της κεντρικής κυβέρνησης, να καταθέσουν οι
Δήμοι τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε
ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της
Ελλάδος.
Το αιτιολογικό της απόφασης είναι ότι
δεν καταργείται η αυτοτέλεια των
ΟΤΑ, που επικαλέστηκαν οι Δήμοι
στην προσφυγή τους και δεν παραγιάζονται οι διατάξεις του Συντάγματος.
«Πρόκειται περί δημοσιονομικού μέτρου, το οποίο, κατά το μέρος που
εφαρμόζεται στους ΟΤΑ, ως φορείς
Γενικής Κυβερνήσεως, εμποδίζει μεν
την ελεύθερη εκ μέρους τους διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τους,
πλην, δεν προκαλεί περιουσιακή τους
βλάβη και δεν εμποδίζει την εκτέλεση
του προϋπολογισμού τους, όπως αναλυτικά εκτίθεται στις ανωτέρω αποφάσεις».
Το σκεπτικό της απόφασης των συμβούλων όπως είδαμε στο διαδίκτυο,
είναι ότι «η υποχρεωτική συγκέντρωση και διαχείριση των ταμειακών
διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβερνήσεως στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως η βασική μεταξύ των
αμφισβητούμενων εν προκειμένω ρυθμίσεων, επιλέχθηκε από τον νομοθέτη
ως το κατάλληλο μέτρο προκειμένου
ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος

έχει εκ του Συντάγματος και του
νόμου την ευθύνη για την παρακολούθηση του ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, να
αποκτά πλήρη και σαφή εικόνα της
ρευστότητας και των ταμειακών αναγκών του συνόλου των Φορέων Γενικής
Κυβερνήσεως, τα οικονομικά στοιχεία
των οποίων λαμβάνονται υπ’ όψη -

κατά τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου - για τον καθορισμό του ύψους
του δημοσίου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας ως
προς την χρήση της διαθέσιμης ρευστότητας, την επίτευξη αξιόπιστων
προβλέψεων σχετικώς προς τις ταμειακές ροές του συνόλου της Γενικής
Κυβερνήσεως και την αποφυγή άσκοπου δανεισμού».
Να θυμίσουμε ότι η απόφαση αυτή
είχε αρχικά ληφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2019 και είχε σηκώσει θύελα
αντιδράσεων από τους δημάρχους,
αλλά και την ΚΕΔΕ.
Παρ’ όλα αυτά και παρά τις προεκλο-

γικές υποσχέσεις, η Νέα Δημοκρατία,
ως κυβέρνηση προχώρησε στην ίδια
κατεύθυνση, με διάταξη η οποία περιελήφθη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου
Οικονομικών
το
οποίο
κατατέθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019,
όπου σημειώνεται ότι οι ΟΤΑ υποχρεούνται να ανοίγουν λογαριασμό στην
Τράπεζα της Ελλάδας για τα ταμειακά
διαθέσιμά τους, ποινικοποιώντας δια
νόμου την μη συμμόρφωσή τους.
σ.σ. Μένει να δούμε τι θα κάνουν οι
“αντάρτες” δήμαρχοι. Δεν θα ακολουθήσουν την απόφαση του ΣτΕ;
Μία απόφαση, που θεωρούμε, άδικη
και “κατευθυνόμενη” από το “ενωσιακό
δίκαιο”· δηλαδή υπερταμείο και Ε.Ε...
Απ’ την άλλη, η Τοπική Αυτοδιοίκηση
έχει αποδείξει στη συντριπτική της
πλειοψηφία, πως οι δήμαρχοι και μεγάλες πλειοψηφίες διαχειρίζονται το
δημοτικό χρήμα σαν να είναι κληρονομιά του πατέρα τους και ο Δήμος τσιφλίκι τους. Ενώ θα έπρεπε να
σέβονται το δημοτικό χρήμα και να το
διαχειρίζονται και αυτό, και τη δημοτική περιουσία (όλων των δημοτών)
με ουσιαστική νομιμότητα.
Οσον αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος, μάλλον κατ’ όνομα υπάρχει για
την Ελλάδα, αφού ούτε χρήμα εκδίδει
και ο χρυσός που υπήρχε ως κρατικό
απόθεμα σ’ αυτήν δεν γνωρίζουμε που
βρίσκεται...
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Αγαπάμε τις γάτες
στην πόλη μας
(στον Δήμο 3Β);
Στον Δήμο μας (στη διοικητική ενότητα των 3Β, όπως
έχει επικρατήσει να ονομάζεται ο τόπος μας, η πόλη
μας) ως οικιστική οντότητα κατοικούν και άνθρωποι
και ζώα. Δεν σκοπεύω να κάνω κάποια βαθυστόχαστη
ανάλυση για την οικιστική κατάσταση στην πόλη μας,
ούτε να μιλήσω αναλυτικά για την πανίδα και την
χλωρίδα, δηλαδή να εξετάσω την πόλη μας ως οικολογικό σύστημα. Στο σύντομο αυτό κείμενό μου, το
θεωρητικό-πολιτικό ενδιαφέρον μου, αναφέρεται στις
γάτες, οι οποίες κατοικούν μαζί μας στην πόλη.

ΕΒΔΟΜΗ

κτήρα κατά το πρότυπο της αποκομιδής των σκουπιδιών. Και επαναδιατυπώνω το ερώτημα: Τί γίνεται με
όλα αυτά τα ζώα που εμείς οι «φιλόζωοι» δεν τα δεχόμαστε στο σπίτι μας;
Επειδή αναφέρομαι στο Δήμο μας, θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα για το σχετικό ζήτημα: πρώτον,
ότι χρειάζεται το διοικητικό σύστημα επιμέλειας
φροντίδας και περίθαλψης των αδέσποτων ζώων να
ενισχυθεί και δεύτερον, το άτυπο δίκτυο των εθελοντών να διευρυνθεί. Διευκρινίζω, ότι ανάμεσα στις δύο
αυτές «επιχειρήσεις», δηλαδή τη δημοτική αρχή και
την παρέμβαση των εθελοντών δημοτών που έχουν
αναλάβει την φροντίδα των ζώων, πρέπει να καθιερωθεί ένας μηχανισμός συνεννόησης και συνεργατικής
επαφής. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν μεταξύ
τους τριβές ή ακόμη και συγκρούσεις. Από την άλλη,
όλοι οι δημότες θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τους εθελοντές που φροντίζουν τις γάτες μας και τους σκύλους μας.

Είναι γνωστή η διάκριση ανάμεσα στα κατοικίδια και
τα αδέσποτα ζώα. Το κριτήριο αυτής της διάκρισης
είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς που ισχύει για τα ζώα.
Έχω ένα φίλο που κατοικεί στην πόλη μας και περιστοιχίζεται και από κατοικίδια και από αδέσποτα και
από σκύλους και από γάτες. Γι’ αυτόν δεν ισχύει η
διάκριση κατοικίδιου και αδέσποτου ζώου. Ενώ φροντίζει με την ίδια και περισσή επιμέλεια και τα «δικά»
του και τα «ξένα» ζώα, αυτά τα άλλα ζώα (γάτες και
σκύλοι) δεν μπορούν να ενταχθούν κατά ισότιμο
τρόπο στην καθημερινή ζωή του, στον προσωπικό,
κοινωνικό βιόκοσμό του.
Τί συμβαίνει, λοιπόν, με όλες αυτές τις γάτες και τους
γάτους που βρίσκονται έξω από τα σπίτια μας, στους
δρόμους και τις γειτονιές μας; Ποιός φροντίζει και
ποιός έχει αναλάβει την επιμέλεια όλων αυτών των
ζώων; Υφίστανται οπωσδήποτε και λειτουργούν διοικητικές υπηρεσίες και στο δικό μας Δήμο, όπως συμβαίνει και σε κάθε άλλο Δήμο. Αλλά η δημοτική
υποχρέωση για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων
δεν έχει αποκτήσει τυπικό-γραφειοκρατικό χαρα-

Όσα αναφέρω «μεταφράζονται» στη θεωρητική
γλώσσα μου, από τις εμπειρικές καταστάσεις που ζω
και από τις μαρτυρίες μίας εθελοντικής ομάδας στην
περιοχή της Ευρυάλης. Η ομάδα αυτή αποτελείται
από τέσσερις κυρίες: την Πόπη, την Έφη, την Λένα,
την Ανέτα και τον φίλο μου Jordan και όλοι τους
αγόγγυστα και σε καθημερινή βάση, έχουν αναλάβει
να εξασφαλίζουν τροφή για εκατοντάδες γάτες στην

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*
περιοχή μας. Και δεν πρόκειται μόνον για την τροφή.
Πρόκειται για την «αναδοχή» ολόκληρου του βιοτικού
συστήματος για την γάτα. Εργάζονται εξαντλητικά
καθημερινά για να εξασφαλίσουν στις γάτες μας, ένα
επίπεδο διαβίωσης, για το οποίο όλοι εμείς, ο Δήμος
και οι δημότες, αισθανόμαστε υπερήφανοι.
Τέλος, κάνω μία προσωπική εξομολόγηση και μία θεσμική πρόταση: όταν πρωτο-συναντήθηκα με τη γειτόνισσά μου κυρία Ανέτα Κρητικού, η οποία «δίνει τη ζωή
της» για τις γάτες, αντέδρασα με σκαιότητα (στη συμπεριφορά μου) και με δυσφορία (στον συναισθηματικό
κόσμο μου). Πάνε χρόνια τώρα που κατανόησα, ότι η
εργασία για την φροντίδα των αδέσποτων δεν είναι
ένα πάρεργο ή διασκέδαση γι’ αυτόν που αναλαμβάνει
κάτι τέτοιο. Είναι «έργο ζωής». Και η θεσμική πρότασή
μου είναι η εξής: να καθιερώσουμε ως δημοτική αρχή
μία τιμητική διάκριση για όλους αυτούς τους εθελοντές. Εννοείται πως δεν θα πριμοδοτηθούν κλίμακες
«φιλοζωίας», αλλά αντιθέτως θα ενισχυθούν οι συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των δημοτών, πράγμα που θα
διαμορφώσει τις συνθήκες για μία «κοινωνία των πολιτών» που τόσο ανάγκη έχει η πόλη μας, δηλαδή ο
Δήμος των 3Β.
――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Απορριμματοφόρα σύγχρονης τεχνολογίας και καφέ κάδους παρέδωσε
η Περιφέρεια στους Δήμους Κρωπίας και Μαρκοπούλου
Στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί η Περιφέρεια
με στόχο τη διάδοση και ενίσχυση της ανακύκλωσης σε όλη
την Αττική, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης παρέδωσε (29.4) απορριμματοφόρα υψηλής τεχνολογίας και
καφέ κάδους για τη συλλογή οργανικών αποβλήτων στους
Δήμους Κρωπίας και Μαρκοπούλου.
«Αυτή είναι μόνο η αρχή» διαμήνυσε ο Γ. Πατούλης, επισημαίνοντας πως θα ακολουθήσει και δεύτερος κύκλος.
Ετσι δια χειρός Πατούλη παρέλαβε ο Δήμαρχος Κρωπίας
Δ. Κιούσης και ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Κ. Αλλαγιάννης
από ένα ειδικό απορριμματοφόρο σύγχρονης τεχνολογίας
και από 110 καφέ κάδους. Σταδιακά το επόμενο διάστημα
θα διατεθεί ανάλογος εξοπλισμός στο σύνολο των Δήμων
της Αττικής.
Ο Γ. Πατούλης επισήμανε πως η χώρα μας και ειδικότερα η
Αττική είχε μείνει πίσω στο ζήτημα της σωστής διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων, γεγονός που, όπως επεσήμανε,
κόστισε ακριβά στους πολίτες και στο περιβάλλον. «Αφήνουμε πίσω μας τις παθογένειες και την κακοδιαχείριση του

Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος
και Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού
Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Β. Κόκκαλης, οι Αντιδήμαρχοι Θ. Γρίβας,
Α. Ντούνης και Ε. Αδάμ και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχαιρινά Δήμητρα.
Ο δήμαρχος Κρωπίας δήλωσε μεταξύ άλλων: «ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη για τις δράσεις του υπέρ
της διάδοσης της ανακύκλωσης αλλά και το πρόγραμμά του
για μία αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων,
όπως και για το ζήτημα της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, το
οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για εμάς».

χθες και εργαζόμαστε για να γίνει η Αττική, ΠεριφέρειαΠρότυπο στο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στην παράδοση, έξω από το Δημαρχείο Κρωπίας, παραβρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Θαν. Αυγερινός και ο αρμόδιος

Επίσης στο Δήμο Μαρκοπόλου στην παράδοση - παραλαβή
παρόντος του δημάρχου Κ. Αλλαγιάννη παραβρέθηκαν ο
Θαν. Αυγερινός, ο Β. Κόκκαλης και ο αντιδήμαρχος Ι. Αιδινιώτης.
Ο Δημάρχος Μαρκοπούλου Κ. Αλλαγιάννης ευχαρίστησε
τον Περιφερειάρχη και «προσωπικά τον κ. Πατούλη ο
οποίος είναι δίπλα μας και μας στηρίζει σε κάθε μας
ανάγκη».

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Ουδέν κακόν αμιγές καλού!
Πολλά καλά, κακά και πιπεράτα συνέβησαν αυτό τον
καιρό της καραντίνας, που βιώνουμε εδώ και πάνω
από ένα μήνα και μέσα στα σπίτια μας αλλά και έξω.
Η καραντίνα εγκλώβισε πολλούς “παιχνιδιάρηδες”
που λόγω του ότι απαγορευόταν η κυκλοφορία, δεν
μπορούσαν να συναντηθούν με τις δεύτερες και τρίτες “αγάπες” τους, εξωσυζυγικά. Θα μου πείτε μόνο

οι άντρες είναι παιχνιδιάρηδες. Οχι βέβαια· είναι και
οι γυναίκες, αλλά με διαφορετικό τόπο και τρόπο.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αιτία της απομάκρυνσης.
Είναι και ο φόβος του κορωναϊού, που “επανέφερε”
πολλές σχέσεις στα συζυγικά τους καθήκοντα και
μόνο, ανακαθερμαίνοντάς τες ή βγάζοντας ...μαχαίρια για μονομαχίες.
Η άλλη περίπτωση είναι ότι οικογένειες με παιδιά στα
σχολεία, που και οι δύο γονείς ήταν εργαζόμενοι,
“ξανασυστήθηκαν”, αφού όντας στις δουλειές και
στα σχολεία ο χρόνος που περνούσαν μαζί ήταν εξαιρετικά μικρός και περιορισμένος στις τυπικές υποχρεώσεις: φάε, διάβασε, πλύσου, κοιμήσου. Είδαμε
λοιπόν στους δρόμους ολόκληρες οικογένειες με γονείς και παιδιά μαζί με τα ποδήλατά τους και χαρούμενα πρόσωπα να κόβουν βόλτες, στους ελεύθερους

σχεδόν δρόμους, αφού τα αυτοκίνητα ήταν καθηλωμένα στα γκαράζ και στους δρόμους.
Στο πλαίσιο της καραντίνας επίσης μειώθηκε η παραβατικότητα, γιατί πολλοί απ’ τους παραβάτες είναι αλλοδαποί χωρίς χαρτιά, άλλοι είναι φυγόδικοι και η
κυκλοφορία τους στους δρόμους δεν ήταν εύκολη.
Εδιναν αμέσως στόχο.
Η καραντίνα όμως έγινε ευρηματική και για επιχειρηματίες που ανέπτυξαν δραστηριότητες σχετικές. Ντελίβερι,
ας πούμε, για όλα τα γούστα. Από φαγητό μέχρι
...χόρτο. Ετσι συνέλαβαν μηχανόβιο ντελιβερά που μαζί
με τον καφέ “πρόσφερε” και κοκτέιλ κοκκαΐνης.
Παρ’ όλα αυτά, νιώθουμε φυλακισμένοι... Σπουδαίο
“αγαθό”, το αίσθημα της ελευθερίας!
Παρ’ όλα αυτά, να δείτε που πολλοί θα νοσταλγήσουν την καραντίνα του κορωνοϊού!

Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός και η έμπρακτη μετάνοια!!
Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Χριστιανική εκκλησία, η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη έχει θεμελιωθεί πάνω σε αυστηρά,
αμετάβλητα και ιερά κριτήρια και αδιαπραγμάτευτες αλήθειες, από εκκλησιαστικούς αξιωματούχους και θεολογικούς εμπειρογνώμονες, που είχαν πλήρη γνώση των
εκκλησιαστικών και θεολογικών θεμάτων!!
Οι πεφωτισμένοι εκείνοι άνθρωποι, που αποτέλεσαν τους
Πατέρες της Εκκλησίας, εσυγκαλούντο από ανώτερους
πολιτικούς και θρησκευτικούς άρχοντες, σε μεγάλες Συνόδους, οι οποίες ονομάστηκαν «Οικουμενικές Σύνοδοι»,
οι οποίες ήταν επτά στον αριθμό. Πραγματοποιήθηκαν
δε μεταξύ του 4ου και 8ου αιώνα μ.Χ. και μέσα από επίπονες και μακροχρόνιες προσπάθειες και μετά πολλών σκέψεων,
συζητήσεων, διαφωνιών και δυσκολιών,
συναποφάσισαν με την βοήθεια της Θείας φώτισης, να
ακολουθήσουν τις σωστές λύσεις στα θρησκευτικά προβλήματα, που ταλάνιζαν κατά καιρούς την εκκλησία, δημιουργώντας έτσι τους ιερούς και απαράβατους κανόνες
του Ορθόδοξου Χριστιανισμού!!
Κάθε σκόπιμη ή άσκοπη παρερμηνεία, παραχάραξη, μετάλλαξη, αλλοίωση, παραλλαγή ή οτιδήποτε άλλο δεν
ακολουθεί κατά γράμμα τους ιερούς θρησκευτικούς κανόνες, θεωρείται «αιρετική πράξη» και όσοι πρεσβεύουν αιρετικές αντιλήψεις, περιλαμβάνονται στους αιρετικούς,
που θεωρούνται πολέμιοι της Ορθοδοξίας και πρέπει να
απομονώνονται, να καταδικάζονται και να αποβάλλονται
καθ’ ολοκληρίαν και δια παντός από την Ορθόδοξο Εκκλησία του Χριστού, σύμφωνα πάντοτε με τους εκκλησιαστικούς κανόνες!
Και εκείνοι όμως που παρευρίσκονται, με μια φαινομενικά
σεβάσμια συμπεριφορά, στις ιερές τελετές και στα Άγια
Μυστήρια της Ορθοδοξίας και ακούνε το λόγο του Κυρίου,
αλλά δεν τον εφαρμόζουν πιστά στη ζωή τους, κάνουν
λάθος επιλογή, η οποία στη θεολογική ορολογία λέγεται
«αμαρτία» και έτσι δεν γίνονται κοινωνοί της Θείας
Χάρης, αλλά θα την λάβουν μόνον αν μετανοήσουν πραγματικά και ακολουθήσουν με ακρίβεια το δρόμο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης, ο οποίος θα τους οδηγήσει
προς την σωτηρία τους και κατ’ επέκταση στην Θέωση
τους!!
Θέωση ή Θεοποίηση, στην Ανατολική Χριστιανική Ορθοδοξία, σημαίνει το μετασχηματισμό, που έχει σαν στόχο
ο πιστός, να ομοιάσει με τον Πατέρα Θεό και να ενωθεί
μαζί του και προκαλείται από την συνεχή κάθαρση του σώματος και του πνεύματος, η οποία στηρίζεται στην έμπρακτη μετάνοια του πιστού σύμφωνα με την θεολογική
άποψη!!
Αυτή την άποψη την αντλούμε από την Ευαγγελική περι-

κοπή του κατά Λουκά Αγίου Ευαγγελίου (Λουκ. Ιθ 1-10),
κατά την οποία η σωτηρία του ανθρώπου επέρχεται, μόνον
από την έμπρακτη μετάνοια του!!!
Η ακριβής απόδοση ενός τμήματος του ιερού κειμένου,
από τους καθηγ. Β. Βέλλα, Αρχιμ. Ευ. Αντωνιάδη, Αμ.
Αλεβιζάτο και Γερ. Κονιδάρη, από τις εκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ, έχει ως εξής:
---«Εκείνο τον καιρό περνούσε ο Ιησούς δια μέσου της
πόλης Ιεριχώ. Εκεί ήταν κάποιος που ονομαζόταν Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος και ζητούσε να δει
ποιος είναι ο Ιησούς, αλλά δεν μπορούσε από το πλήθος
διότι ήταν κοντός στο ανάστημα. Έτρεξε λοιπόν εμπρός
και ανέβηκε επάνω σε μια μουριά, για να τον δει, γιατί από
εκεί επρόκειτο να περάσει. Όταν έφθασε ο Ιησούς στο
μέρος αυτό, σήκωσε τα μάτια του και τον είδε και του είπε:
Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί πρέπει να μείνω στο σπίτι
σου σήμερα!!
Και κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχθηκε με χαρά. Όταν
είδαν αυτό όλοι παραπονούνταν και έλεγαν: Στο σπίτι
αμαρτωλού ανθρώπου πηγαίνει να μείνει;
Ο Ζακχαίος στάθηκε και είπε στο Κύριο: Το μισό της περιουσίας μου δίνω Κύριε στους πτωχούς και αν με δόλιο
τρόπο πήρα από κάποιον τίποτα, θα του το αποδώσω τέσσερις φορές περισσότερο!!
Ο Κύριος του είπε: Σήμερα έγινε σωτηρία σε τούτο το
σπίτι, γιατί και ο άνθρωπος αυτός είναι απόγονος του
Αβραάμ και ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να αναζητήσει και
να σώσει το απολωλός»!!!--Μέσα από το ιερό αυτό κείμενο αναζητάμε και αντλούμε
το νόημα, το οποίο λέει ότι ο Χριστός είναι ο κομιστής
της ελπίδας!!!
Ο Ζακχαίος ήταν ένας πολύ πλούσιος κοσμικός άνθρωπος
εκείνης της εποχής και ήταν σε όλους γνωστό ότι τα μεγάλα πλούτη του προερχόταν από εκβιασμούς, καταπιέσεις και αρπαγές περιουσιών αθώων ανθρώπων, τους
οποίους άσπλαχνα τους έκανε ακόμα πιο φτωχούς ή τους
πέταγε και στο δρόμο γυμνούς και νηστικούς, χωρίς να
νοιάζεται καθόλου γι’ αυτούς, αλλά μονάχα για τον δικό
του πλουτισμό, που του πρόσφερε πλούσια τα αγαθά και
τις απολαύσεις της ζωής, αφού τα αφαιρούσε με δόλο από
τους κατόχους τους!!!
Θα έπρεπε όμως ο Ζακχαίος να είχε καταλάβει «τις λάθος
επιλογές του» και θέλησε πρώτον να δει τον Ιησού, δεύτερον ανέβηκε στο δένδρο για να τον δει καλύτερα και
τρίτον ανταποκρίθηκε στην επιθυμία του Ιησού να φιλοξενηθεί στο σπίτι του!!
Δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για τα σχόλια των παρευρισκομένων, που είχαν ενοχληθεί τόσο από την επιθυμία

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

του Ζακχαίου να δει τον Ιησού, αλλά και από την επιθυμία
του Ιησού να φιλοξενηθεί στο σπίτι ενός αμαρτωλού, καθ’
όσον εκείνοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους ενάρετους,
γιατί ζούσαν καθώς έλεγαν βάσει των νόμων του Μωυσή
και απορούσαν λέγοντες, πως ένας Θεός να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο, που να ανατρέπει το νόμο που ο
ίδιος είχε δώσει;
Το να κρίνει κάποιος δυσμενώς τους συνανθρώπους του,
ανυψώνοντας τον εαυτό του σαν σωστό, δίκαιο και αναμάρτητο, είναι συχνό φαινόμενο ανάμεσα στους ανθρώπους!!
Ο Ιησούς είχε εισέλθει στο σπίτι του αμαρτωλού, γιατί
είχε δει κάτι που οι άλλοι δεν μπορούσαν να δουν και φυσικά να το εκτιμήσουν σωστά και αυτό ήταν η έμπρακτη
μετάνοια του Ζακχαίου!!
Ο Ιησούς ήρθε στο κόσμο με σκοπό να αναζητήσει και να
σώσει όλους όσους έχουν χάσει τον δρόμο και τον προσανατολισμό τους προς τον Θεό και το θέλημά του και
όπως η έμπρακτη μετάνοια του Ζακχαίου έσωσε τον ίδιο
και την οικογένειά του από την αμαρτία, μέσα στην οποία
ζούσε, το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και ο καθένας και να μη
υπερηφανεύεται για τον εαυτό του, κατηγορώντας τους
άλλους!!!
Ο Ιησούς δεν ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε έναν κοινωνικό και ηθικό μετασχηματισμό,
καθιστάμενος ο ηγέτης μιας αλλαγής, αλλά ήρθε για να
αναζητήσει και να σώσει τον κάθε αμαρτωλό, που νιώθει
ότι έχει χάσει τον δρόμο του και θέτει νόημα και σκοπό
στη ζωή του την σωτηρία του, μέσα από την έμπρακτη μετάνοια!!
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός ήταν ενάντιος σε κάθε
μορφή ρατσισμού, υποκρισίας, φανατισμού, ψεύδους, αδικίας, ζηλοφθονίας και μισαλλοδοξίας και αυτό πρέπει να
ακολουθούν όλοι, όσοι θέλουν να λέγονται Ορθόδοξοι
Χριστιανοί, χωρίς να κρίνουν τους άλλους, γιατί αυτό ανήκει μόνο στη δικαιοδοσία του Υψίστου Δημιουργού, αλλά
να κρίνουν μόνο τους εαυτούς τους!
Και εδώ έγκειται η μεγίστη ελπίδα, μέσα από το Αναστάσιμο μήνυμα του Θεανθρώπου Χριστού, ότι τελικά όποιος
επιθυμεί να σωθεί, μπορεί να οδηγηθεί στη σωτηρία, χωρίς
υποκρισίες, φαρισαϊσμούς και θεατρινισμούς, αλλά ακολουθώντας πιστά τα λόγια και τα έργα του Χριστού και
Λόγου του Θεού!!
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ɀɳɿʉʎ- Ȱʌʖɿʃɼʔɳʍɻʍʖɸɷʀʉʐʍʏɲɷɿɲʃɼʎɲʋʉʃʄɿʅɳʃʘʍɻʎ
 ɀɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ - Ȱʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸʘʆɸʆʏʊʎʆʉʅʉʑ͕ʅɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɸʇɲɿʌɹʍɸɿʎ;ɲʋɲɶʉʌɸʑʉʆʏɲɿʅɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɸʇɲɿʌɹʍɸɿʎʉɿ
ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎʍɸʆɻʍɿɳɸʆʏʊʎʏɻʎɿɷʀɲʎʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎɸʆʊʏɻʏɲʎͿʹ ʍʐʆɸʖɼʎɸʋɲʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʅɸʉʌʀɺʉʆʏɲʏɻʆʉʄɿʃɼɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ

ȳɸʆɿʃʊʎʋʄɻɽʐʍʅʊʎ
(1ʉ ʍʏɳɷɿʉͿ
ȴɸʐʏɹʌɲ

ɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼʃɲɿȾʉɿʆʘʆɿʃɼ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
(1ʉ ʍʏɳɷɿʉͿ

ϭϭɀɲʂʉʐ

ȴɸʐʏɹʌɲ
ϭϴɀɲʂʉʐ

 ɇʐʆɲɽʌʉʀʍɸɿʎ - ɇʑʍʏɲʍɻʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑɷɻʅʊʍɿʘʆʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆ ɹʘʎϭϬɳʏʉʅɲ
 ɍʙʌʉɿȺʌɻʍʃɸʐʏɿʃɼʎʄɲʏʌɸʀɲʎ - Ȱʏʉʅɿʃɼʄɲʏʌɸʀɲʅɸʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆ ɹʘʎϭϬɳʏʉʅɲ

ϰɀɲʂʉʐ

ȴɸʐʏɹʌɲ

 Ȱʆɲʗʐʖɼ- Ȱʏʉʅɿʃɼɳɽʄɻʍɻʍɸɲʆʉɿʖʏʉʑʎʖʙʌʉʐʎʃɲɿʋɲʌɲʄʀɸʎ;ʅɻʉʌɶɲʆʘʅɹʆɸʎͿ

 ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ- ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐ ʖɲʅɻʄɼʎʊʖʄɻʍɻʎ;ɴɿɴʄʀɲͬʖɲʌʏɿʃɳ͕ʉʋʏɿʃɳ͕ɲɽʄɻʏɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ͕ʔʐʏɳͬʄɿʋɳʍʅɲʏɲͿ

 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʹ Ⱦʉʅʅʘʏɼʌɿɲ͕ʃʉʐʌɸʀɲʃɲɿʃɹʆʏʌɲɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ;ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʅɸʌɲʆʏɸɴʉʑͿ͕ʐʋɻʌɸʍʀɸʎɲʏʉʅɿʃɼʎɳɽʄɻʍɻʎʍɸ
ɲʆʉɿʖʏʉʑʎʖʙʌʉʐʎʃɲɿɸʋɿɷɿʉʌɽʙʍɸɿʎʌʉʑʖʘʆͬʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ
 ȾɈȵɃ

ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
(1ʉ ʍʏɳɷɿʉͿ

 ȳȿʐʃɸʀʉʐʃɲɿʔʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿɲ ȳȿʐʃɸʀʉʐ;ɿʍʖʐʌɼʍʑʍʏɲʍɻɶɿɲʏɻʄɸ-ɸɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ)

ɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼʃɲɿȾʉɿʆʘʆɿʃɼ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
(2ʉ ʍʏɳɷɿʉͿ

 ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ- ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐ;ʊʄɸʎʉɿʐʋʊʄʉɿʋɸʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎͿ͕ɸʃʏʊʎɸʅʋʉʌɿʃʙʆʃɹʆʏʌʘʆ;malls)

ȳɸʆɿʃʊʎʋʄɻɽʐʍʅʊʎ
(2ʉ ʍʏɳɷɿʉͿ

 ɍʙʌʉɿȺʌɻʍʃɸʐʏɿʃɼʎʄɲʏʌɸʀɲʎ - Ⱥɸʀɲȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʃɲɿɳʄʄɸʎɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɹʎɲʃʉʄʉʐɽʀɸʎʅɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʎʃɲʆʊʆɸʎɲʋʊϭϳ͘ϱ͘ϮϬϮϬ

ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
(2ʉ ʍʏɳɷɿʉͿ

 ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ- ȰʃɲɿȲȿʐʃɸʀʉʐ- ʃɲɿȰ͕Ȳʃɲɿȳȳʐʅʆɲʍʀʉʐ

ȳɸʆɿʃʊʎʋʄɻɽʐʍʅʊʎ
(3ʉ ʍʏɳɷɿʉͿ

 ɀɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ - Ʌɿɽɲʆɼʉʄɿʃɼɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ ʅɸɴɳʍɻʏɻʆʋʉʌɸʀɲʏɻʎɸʋɿɷɻʅʀɲʎ

ɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼʃɲɿȾʉɿʆʘʆɿʃɼ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
(3ʉ ʍʏɳɷɿʉͿ

 Ʌʉʄɿʏɿʍʅʊʎ - Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʀʖʙʌʉɿ͕ɺʘʉʄʉɶɿʃɳʋɳʌʃɲʃɲɿɴʉʏɲʆɿʃʉʀʃɼʋʉɿ

 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ - ɇʖʉʄɹʎɸʃʅɳɽɻʍɻʎ ʉɷɼɶɻʍɻʎ- Ⱦɲʏɳʍʏɻʅɲʏʐʖɸʌʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʉʐʏʘʆɃɅȰɅplay ;ʖʘʌʀʎʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ ʅʊʆʉ
ɶɿɲʊʌɽɿʉʐʎͿ

 Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿɲʅɹʍɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʃɲɿʇɹʆʘʆɶʄʘʍʍʙʆ ;ɿʍʖʐʌɼʍʑʍʏɲʍɻɶɿɲʏɻʄɸ-ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻͿ

ȳɸʆɿʃɹʎʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ
Ȱʍʔɳʄɸɿɲ

ɍʌɼʍɻʅɳʍʃɲʎ

 ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʖʌɼʍɻʅɳʍʃɲʎɲʋʊɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎʃɲɿʋɸʄɳʏɸʎʍɸʃʉʐʌɸʀɲ͕ʃʉʅʅʘʏɼʌɿɲ͕ʃɹʆʏʌɲɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎʃɲɿʄʉɿʋɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎʋʉʐʋʌʉʒʋʉɽɹʏʉʐʆʍʘʅɲʏɿʃɼɸʋɲʔɼ͘Ⱦɲɿɲʋʊɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎʍɸʍʉʑʋɸʌʅɳʌʃɸʏʃɲɿʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʏʌʉʔʀʅʘʆ
 Ȱʐʍʏɻʌɼʍʑʍʏɲʍɻɶɿɲʖʌɼʍɻʅɳʍʃɲʎ;ʐʔɲʍʅɳʏɿʆɻʎɼɳʄʄɻʎͿʍɸʊʄʉʐʎʏʉʐʎʃʄɸɿʍʏʉʑʎʖʙʌʉʐʎɲʋʊɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎʃɲɿ
ʋɸʄɳʏɸʎʃɲɿʍʏɲɀɀɀ
 ȱʏʉʅɲϯɻʎ ɻʄɿʃʀɲʎ;ɿʍʖʐʌɼʍʑʍʏɲʍɻɶɿɲʍʐʆɹʖɿʍɻʏʉʐͨɀɹʆʉʐʅɸɇʋʀʏɿͩͿ

ɍʌʉʆɿʃʊʎʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ

 ȰʐʍʏɻʌɼʍʑʍʏɲʍɻɶɿɲʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʍɸɲʆʉɿʖʏʉʑʎɷɻʅʊʍɿʉʐʎʖʙʌʉʐʎɲʋʊʏɿʎϭϮʋʅɹʘʎʏɿʎϲʋʅ.

Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ
ɀɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ

 ɇʑʍʏɲʍɻɶɿɲʖʌɼʍɻȻɍ͕ɲʆɲʍʏʉʄɼɷɲʃʏʐʄʀʉʐɶɿɲʏɿʎʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎʏʉʐʋʄɻɽʐʍʅʉʑʍʏɻʆȰɽɼʆɲʃɲɿɸʄɸʑɽɸʌʉʋɳʌʃɿʆɶʃ
ʍʏɲʅɻʏʌʉʋʉʄɿʏɿʃɳʃɹʆʏʌɲ͕ʅɸʍʏʊʖʉʏɻʆɲʋʉʍʐʅʔʊʌɻʍɻʏʘʆɀɀɀʃɲʏɳʏʉʋʌʙʏʉʃʌʀʍɿʅʉɷʀʅɻʆʉ
 Ʌʌʊɴʄɸʗɻɶɿɲʖʌɼʍɻʏʘʆɀɀɀʃɲʏɳʏɿʎʙʌɸʎɲɿʖʅɼʎ(7-ϭϭϬʋʅʃɲɿϮ-ϱʅʅͿʅʊʆʉɲʋʊɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎɶɿɲʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻʃɲɿ
ɲʋʉʖʙʌɻʍɻɲʋʊɸʌɶɲʍʀɲ
 ȴɻʅʊʍɿʉɿʐʋɳʄʄɻʄʉɿʍɸʏʌʀɲʃʑʅɲʏɲɲʋʊʏɿʎϳʋʅɹʘʎʏɿʎϵʋʅ

ɏʌɳʌɿʉʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻʎ
;ȰɽɼʆɲͬȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻͿ

 ɉʋɳʄʄɻʄʉɿɿɷɿʘʏɿʃʉʑʏʉʅɹɲ;ʋʄɻʆʏʌɲʋɸɺʙʆ͕ʍʉʑʋɸʌʅɳʌʃɸʏʃɲɿʔʉʑʌʆʘʆͿʍɸɷʑʉ ʃʑʅɲʏɲ ɲʋʊʏɿʎϵʋʅɹʘʎʏɿʎϭϬʋʅ
 ɐʌɲɹʆɲʌʇɻʎɸʅʋʉʌɿʃʙʆʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆϭϬʋʅ

ȵʌɶɲʍʀɲ

ȵʌɶɲʍʀɲɸʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ

 ɇʑʍʏɲʍɻɶɿɲʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲ ʍʏʉɷɻʅʊʍɿʉ;ʋʄɻʆɇʘʅɳʏʘʆȰʍʔɲʄɸʀɲʎ͕ȵʆʊʋʄʘʆȴʐʆɳʅɸʘʆ͕ȵɽʆɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɉɶɸʀɲʎͿʃɲɿ
ʏʉʆɿɷɿʘʏɿʃʊʏʉʅɹɲɶɿɲʏʉϳϬйʏʘʆɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆʃɲʏɳʏʉʆʅɼʆɲɀɳɿʉ
 ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲɲʆɲʍʏʉʄɼʎɸʌɶɲʍʀɲʎɶɿɲʏʉʐʎɶʉʆɸʀʎʅɸʋɲɿɷɿɳɹʘʎϭϱɸʏʙʆ

ȵɿɷɿʃɳɽɹʅɲʏɲ

 ȵʋɿɴʉʄɼʉʌʀʉʐʍʏɿʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʋʉʐɲʆʉʀɶʉʐʆʆɲɸʋɲʆɲʔɹʌʉʐʆʃɲʏ͛ɸʄɳʖɿʍʏʉʆʍɸɸʆɸʌɶɼɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʏʉϱϬйʏʘʆ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʏʉʐʎ
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Ανοιχτή Επιστολή Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στον Πρωθυπουργό Άμεσος καθαρισμός ακινήτων
για να μην καούμε ξανά
για το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας»
στην Παιανία

Σχεδόν στο σύνολό τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα, αντιδρούν στο νομοσχέδιο με
τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται και
οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
Οι παρακάτω οργανώσεις με επιστολή τους στον Πρωθυπουργό γράφουν:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Από τους πρώτους κιόλας μήνες της
θητείας σας σηκώσατε ψηλά στην
ατζέντα σας τα θέματα της περιβαλλοντικής και κλιματικής προστασίας.
Απευθυνόμαστε λοιπόν σε εσάς,
καθώς το νομοσχέδιο που πριν από
λίγες μέρες κατατέθηκε στη Βουλή
και συζητιέται στις επιτροπές, το
πρώτο ουσιαστικά στίγμα περιβαλλοντικής πολιτικής της κυβέρνησής
σας, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα
και σε αρκετά σημεία επιφυλάσσει
υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου
προστασίας του περιβάλλοντος και

της ποιότητας ζωής.
Το περιβαλλοντικό πολυνομοσχέδιο
που προωθείται στην Βουλή με το
χαρακτήρα του κατεπείγοντος, είναι
εξαιρετικά προβληματικό και χρήζει
ουσιαστικών μεταβολών, ιδιαίτερα
διότι σε πολλά σημεία του αγνοείται
η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όλες οι
οργανώσεις επισημάναμε τα προβλήματα κατά τη διαβούλευση.
Ελάχιστα από τα προβλήματα που εντοπίσαμε ήδη ελήφθησαν υπ’ όψιν, παρόλο που όλοι μαζί εκπροσωπούμε
ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας των
πολιτών, και τα στελέχη μας έχουν
βαθιά γνώση του αντικειμένου, κάτι
που μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε
βελτιωτικές προτάσεις.
Εκ των υστέρων, μετά τη λήξη της
διαβούλευσης, προστέθηκαν επιπλέον, νέα άκρως προβληματικά
άρθρα, για τα οποία εξ ορισμού δεν
έχει γίνει καμία διαβούλευση.
Η διαδικασία προώθησης ως κατεπείγοντος ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου, σε εποχή πανδημίας

κορονοϊού, όταν η Βουλή εργάζεται
με λίαν περιορισμένη σύνθεση, είναι
κατά την γνώμη μας εντελώς αδόκιμη από πλευράς κοινοβουλευτικών
διαδικασιών.
Κατά συνέπεια παρακαλούμε να
αναβληθεί η συζήτηση έως ότου η
Βουλή λειτουργήσει ξανά σε πλήρη
σύνθεση, ώστε να μπορέσουν να τοποθετηθούν οι βουλευτές επί ενός
τόσο σοβαρού θέματος, με τόσο μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Αποκλειστική μας πρόθεση, Κύριε
Πρωθυπουργέ, αποτελεί η ριζική
αναμόρφωση του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Υπογράφουν οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις:
ΑΝΙΜΑ, Αρκτούρος, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού,
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της
Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών,
Καλλιστώ, Greenpeace, MEDASSET,
MΟm, WWF Ελλάς.

διαδικασία ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιούλιο του 2013. Το
αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας ήταν
3 έτη, μέχρι τις 25-07-2016.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΙΟΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Ε.Σ.Π.Α
Έχουμε φτάσει ήδη στο Μάιο του 2020 και όλοι οι κάτοικοι
στο Κορωπί αναρωτιούνται πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί
και λειτουργήσει το έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων.
Η κατάσταση στην πόλη μας παραμένει τριτοκοσμική. Πολλές φορές οι «μυρωδιές» είναι έντονες και το κόστος της
εκκένωσης βόθρων από ιδιωτικά συνεργεία παραμένει δυσβάσταχτο. Η πιθανότατα μόλυνσης από το νέο κορωνοϊό
εντείνει ακόμα περισσότερο τις ανησυχίες.
Το έργο μετά από έντονες προσπάθειες των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών δημοπρατήθηκε το Νοέμβριο του
2010 και μετά από μεγάλη καθυστέρηση στη διαγωνιστική

Σήμερα μετά από διαδοχικές παρατάσεις το χρονοδιάγραμμα έχει πέσει τελείως έξω. Σχεδόν τριπλασιάστηκε
καθώς έχει επιμηκυνθεί κατά τουλάχιστον 5 έτη. Σύμφωνα
με την τελευταία παράταση (ΑΔΑ: ΩΚΣΠ7Λ7-0ΑΛ) η κατασκευή θα ολοκληρωθεί στις 31-10-2020 και η δοκιμαστική
λειτουργία στις 31-10-2021 αλλά υπάρχουν πολλές αμφιβολίες αν και αυτά τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν.
Μετά τις πανηγυρικές τελετές για την έναρξη των εργασιών το Νοέμβριο του 2013 η Δημοτική Αρχή στο Κορωπί
αποφεύγει επιμελώς να ενημερώσει για τη μεγάλη καθυστέρηση τη στιγμή μάλιστα που τρέχουν και μεγάλα πρόστιμα που έχει επιβάλλει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Έχει μάλιστα αγνοήσει επιδεικτικά επανειλημμένα αιτήματα της παράταξής μας για ενημέρωση του Δημοτικού
Συμβουλίου από τεχνικές υπηρεσίες Δήμου & Περιφέρειας
και αναδόχου για την πρόοδο του έργου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και τώρα στις αρχές του
2020 δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου ενώ
έχουν γίνει ελάχιστες συνδέσεις με τις προσόψεις των οικιών. Η εργολαβία των συνδέσεων ξεκίνησε πολύ δειλά
μόλις στα τέλη του 2019 μόνο για τη Β. Κωνσταντίνου, την
Όλγας και τον πεζόδρομο (Παπασιδέρη) στην κεντρική πλατεία χωρίς να παρουσιαστεί σχεδιασμός για το υπόλοιπο

H Δημοτική παράταξη μειοψηφίας του Δήμου Παιανίας
«Ενεργοί Πολίτες Παιανίας”, ζητούν από τη Δημοτική
πλειοψηφία να προχωρήσει στην αποψίλωση των δημοσίων και δημοτικών χώρων, αλλά και να επισημάνει και
στους ιδιοκτήτες να αποψιλώσουν ιδιοκτησίες τους, για
να μην καούν όπως συνέβη την περασμένη χρονιά.
Γράφουν μεταξύ άλλων, οι υπογράφοντες Ισ. Σιδέρης και
Μ. Θηραίος:
Στις 12-8-2019 ξέσπασε πυρκαγιά στους πρόποδες του
Υμηττού, στην Δημοτική Ενότητα Παιανίας, η οποία έκαψε
δύο οικίες, ένα μεγάλο μέρος της χλωρίδας της ανατολικής πλευράς του Υμηττού, καθώς και κεραίες των ραδιοφωνικών σταθμών, προκλήθηκε από σπινθήρα καλωδίου
της ΔΕΗ, η επέκτασή της όμως οφείλεται στο γεγονός ότι
η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν εφάρμοζε όσα προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.
Από 1-5-2020 αρχίζει η νέα αντιπυρική περίοδος και η σημερινή Δημοτική Αρχή ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ την ίδια αμέλεια
που έδειχνε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ΔΕΝ έχει
προβεί σε αποψίλωση και καθαρισμό των δημόσιων και δημοτικών χώρων.
Έστω και τώρα ΚΑΛΟΥΜΕ την Δημοτική Αρχή να προβεί
σε αποψίλωση και καθαρισμό των δημοτικών και δημόσιων
ακινήτων και να καλέσει εγγράφως τους ιδιοκτήτες των
ακινήτων να καθαρίσουν τα ακίνητά τους από τα ξερόχορτα και τα εύφλεκτα υλικά.

Κορωπί. Πρόσφατα μάλιστα έγινε διακοπή των εργασιών(!!!) (ΑΔΑ: 6Γ4ΛΩΛ6-8ΦΙ) και επαγγελματίες/επιχειρήσεις καταστρέφονται οικονομικά καθώς ο κεντρικός
δρόμος παραμένει κλειστός επ’ αόριστον.
Είναι πολύ πιθανό όταν η κατασκευή του υπόλοιπου έργου
ολοκληρωθεί να μην ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία
λόγω μη ικανού αριθμού συνδέσεων.
Επίσης η τιμολογιακή πολιτική των συνδέσεων δεν έχει
ακόμα καθοριστεί και προκαλεί έντονη ανησυχία το γεγονός ότι για τις μόλις 373 συνδέσεις της υπάρχουσας εργολαβίας το κόστος θα είναι 977.412,30€.
Εντυπωσιακό μάλιστα είναι, ότι ενώ υπάρχει απόφαση της
Κυβέρνησης για χρηματοδότηση των συνδέσεων από κρατικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ήδη συζητείται σχετική διάταξη στη Βουλή)
πρόσφατα η Δημοτική Αρχή εντελώς αδικαιολόγητα αποφάσισε τη σύναψη δανείου ύψους ~ 977.412,30 € επιβαρύνοντας αδικαιολόγητα την οικονομική κατάσταση του
Δήμου τη στιγμή που θα υπάρχει δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ
χρηματοδότησης από το κράτος.
Τιμώντας την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι Δημότες θα
συνεχίσουμε να πιέζουμε για πλήρη ενημέρωση και εξηγήσεις. Οι κάτοικοι του Κορωπίου που τόσο έχουν περιμένει και ταλαιπωρηθεί τη δικαιούνται και την απαιτούν.
Δεν ανέχονται το 2020 δίπλα στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο
της χώρας να υπομένουν τριτοκοσμικές καταστάσεις και
επιβαρύνσεις χωρίς κανείς να δίνει εξηγήσεις και να αναλαμβάνει ευθύνες.
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ΕΒΔΟΜΗ

Ανατροπές στη διαχείριση Απορριμμάτων
Σε 23 Δήμους, Σταθμοί Μεταφόρτωσης
Ανάμεσά τους οι Δήμοι BBB, Mαρκόπουλο, Ραφήνα, Σπάτα
Με Νομοσχέδιο που κατατέθηκε τη Δευτέρα καν το νομοσχέδιο στη σωστή κατεύθυνση γιατί επι27 Απριλίου στη Βουλή, ο Υπουργός Περι- λύει προβλήματα που ταλανίζουν χρόνια την Τ.Α.
Ο Δήμαρχος ΒΒΒ Γρ. Κωνσταντέλλος μίλησε με θεβάλλοντος και Ενέργειας προχωράει σε αλλαγές στη διαχείριση των Σταθμών
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), που
θα αναπτυχθούν σε Δήμου και Περιφέρειες
της χώρας.
Το Νομοσχέδιο και ιδιαίτερα το άρθρο 92 αναφέρεται
σε 23 Δήμους στους οποίους εγκρίνονται θέσεις για
την προσωρινή(;;;) λειτουργία (μέχρι 5 χρόνια) εγκατάστασης Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(ΣΜΑ), και αφορά τους παρακάτω Δήμους:
1) Αγίων Αναργύρων - Καματερού, 2) Αλίμου, 3)
Ασπρόπυργου, 4) Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,
5) Βριλησσίων, 6) Βύρωνος, 7) Γλυφάδας, 8) Ερμιονίδας, 9) Ζωγράφου, 10) Ηλιούπολης, 11) Κηφισιάς,
12) Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 13) Νέας Σμύρνης,
14) Παλαιού Φαλήρου, 15) Παπάγου - Χολαργού, 16)
Πειραιά, 17) Περάματος, 18) Περιστεριού, 19) Πετρούπολης, 20) Ραφήνας – Πικερμίου, 21) Σαλαμίνος, 22)
Σπάτων – Αρτέμιδος, 23) Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας
Χαλκηδόνας.

Τι λέει όμως, μεταξύ άλλων, το άρθρο 92;
Στην 1η παράγραφο περιγράφει τις θέσεις
ανά Δήμο για τη δημιουργία ΣΜΑ.
Άρθρο 92

Προσωρινή Λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
1. Εγκρίνονται οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας και ειδικότερα Σταθμών Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) όπως εμφαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα.
[...]
δ) Στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης το γήπεδο πέριξ του κοιμητηρίου Βούλας, της Δ.E.
Bούλας, επιφανείας 4.807,78 τ.μ. που εμφαίνεται με
στοιχεία (Κ1, Κ2, Κ3, ..., Κ18, Κ1) στο τοπογραφικό
διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από
την Προϊσταμένη του τμήματος Πολεοδομικών
Εφαρμογών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
σ.σ. Στην εικόνα δεξιά βλέπετε το Τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από τον Οκτώβριο 2019!
Στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ (29.4.20), η οποία έγινε με
τηλεδιάσκεψη, εκφράστηκαν και συναινέσεις και αντιρρήσεις από την πλευρά των Δημάρχων, κυρίως
γιατί στη διαβούλευση που προηγήθηκε, εμφανίζονταν τα μισά θέματα από τα 130 που κατατέθηκαν προς
συζήτηση στη Βουλή. Γενικά όμως οι δήμαρχοι βρή-

τακτοποίησε το θέμα για μια πενταετία.
[,,]
ζ) Στον Δήμο Γλυφάδας, το εδαφικό τμήμα επί της
οδού Αλ. Παναγούλη, επιφανείας 18.925,78 τ.μ. που
εμφαίνεται με στοιχεία (Α1, Α2, Α3, ...,
Α25, Α1) στο τοπογραφικό διάγραμμα
κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από την
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας. [...]
β) Στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή του
Δ. Μαρκοπούλου, επιφανείας 7.931,89
τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία (Α,
Β, Γ, ..., Ο, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε
από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Μαρκοπούλου. [...]
κ) Στον Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου το
τμήμα εντός εδαφικής έκτασης στη θέση
«Πλατύ χωράφι», επιφανείας 2.718,87 τ.μ.
που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β,
Γ,...., Ζ, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα
κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από την
Δευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου. [...]
κβ) Στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, το γήπεδο, στη θέση «Ασύρματος» της Δ.Ε. ΑρΟ Σταθμός Μεταφόρτωσης στη Βούλα, που είχε κλείσει γιατί είχε κρι- τέμιδος, επιφανείας 18.836,53 τ.μ. που
θεί παράνομος.
εμφαίνεται με στοιχεία (Α1, Α2, Β1, ..., Α19,
Α1) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας
τικά λόγια για τη δράση του Γενικού Γραμματέα του 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικής
Υπουργείου Περιβάλλοντος Μανώλη Γραφάκου, γιατί Υπηρεσίας του Δήμου.
πήγε “δήμο – δήμο” και εξασφάλισε την προσωρινή
νόμιμη λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης 23
δήμων σε 26 σημεία κατά κύριο λόγο της Αττικής και

Στη 2η παράγραφο σημειώνεται:
...- η προσωρινή λειτουργία επιτρέπεται από τη δημοσίευση του νέου νόμου “έως τον καθορισμό χώρου
προοριζόμενου για τη χρήση αυτή είτε με έγκριση ή
τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, είτε με τροποποίηση ΓΠΣ ή με έγκριση ΤΧΣ και μέχρι πέντε (5) έτη.
- μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής παύει η προσωρινή λειτουργία του ΣΜΑ.
Συνέχεια στη σελ. 15

δημοτική παράταξη του Δήμου ΒΒΒ “Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών”, με ανακοίνωσή της μιλάει για «αντιπεριβαλλοντικό σχέδιο νόμου, με
διάταξη που αφορά και το Δήμο ΒΒΒ.
Στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), περιλαμβάνονται διατάξεις που
ανατρέπουν την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
(με όσες ελλείψεις έχει) και την προστασία του περιβάλλοντος. Με ενσωμάτωση πληθώρας διατάξεων που
μπορούν να χαρακτηριστούν φωτογραφικές και εξυπηρετούν συγκεκριμένες επενδύσεις».

Η
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Εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο ΒΒΒ
10.000 μασκες από το Δήμο ΒΒΒ προς το Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας
10.000 μασκών υψηλής ποιότητας για την ενίσχυση των αναγκών του Γ.Ν. Ασκληπιείου
Βούλας παρέδωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Αναπληρωτή Διοικητή του
Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη,
Ο δήμαρχος δήλωσε πως ο Δήμος ενισχύει με τον τρόπο αυτό το υγειονομικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου προκειμένου να συμβάλει στην διευκόλυνση της εκτέλεσης του δύσκολου έργου που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτές τις μέρες.

Ο Αιμ. Βουγιουκλάκης ευχαρίστησε το Δήμο ΒΒΒ, για τη σημαντική δωρεά και τη μέχρι
τώρα στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Δήμου και του Νοσοκομείου προς
όφελος των πολιτών, ενώ επιβεβαίωσε ότι αυτό το υλικό διευκολύνει το δύσκολο έργο που
καλείται να επιτελέσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ασκληπιείου σ’ αυτή τη
δύσκολη συγκυρία. Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν για στενότερη συνεργασία στο μέλλον.

ε μεγάλη επιτυχία στέφθηκε και η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 27 και 29 Απριλίου. Συνολικά έχουν δήλωσαν συμμετοχή περίπου 130 πολίτες και με την εθελοντική προσφορά τους ενισχύονται σημαντικά
τα αποθέματα αίματος της χώρας.

Μ

Παρόντες για να στηρίξουν την αιμοδοσία, εκτός από τον Δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο και
τον αντιπρόεδρο του Ασκληπιείου Νοσοκομείου, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, ήταν και μεγάλοι
αθλητές, εκπρόσωποι του Ελληνικού Αθλητισμού, όπως ο Βουλιαγμενιώτης παλιός θαλητής πόλο και σημερινός ο ΓΓΑ, Γιώργος Μαυρωτάς και οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Γιώργος Καραγκούνης, Λεωνίδας Βόκολος και Τάκης Φύσσας.
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όσους παρευρέθηκαν και κυρίως όλους του εθελοντές αιμοδότες
για τη σημαντική προσφορά τους.

Aπό 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
BAΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 172 ΚΟΡΩΠΙ
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ὁµηροαληθογνωσίας
ἄρχεσθαι
&
Ὁµηροψευδογνωσίας
παύεσθαι
«Ἀληθόμυθον χρή εἶναι, οὐ πολυλόγον).
(Δημόκριτος, 460-370, Fragment 44, 1)

(= Έχουμε χρέος να λέμε την αλήθεια, όχι να λέμε
πολλά/να είμαστε φλύαροι, πολυλογάδες).

«Ἀληθομυθέειν χρεών, ὅ πολύ λώιον».
(Δημόκριτος, 460-370, Fragment 125)

(= Είναι πρέπον και ορθό να λέμε την αλήθεια, πράγμα
που είναι πολύ ανώτερο).

ΑΞΙΩΜΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ
«Πάντα δέ γράφων ἀληθοποιοῦμαι* τήν γραφήν» (ιδίου)
Ο ΟΜΗΡΟΣ: Η ΚΟΡΩΝΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ: Η ΚΟΡΩΝΙΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΩΝ
ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟΣ και ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ο ΟΜΗΡΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: «Τί οὖν ποτέ περί μέν “Ομήρου δεινός εἶ, περί
δέ Ἡσιόδου οὐ, οὐδέ τῶν ἄλλων ποιητῶν; ἤ Ὁµηρος
περί ἄλλων τινῶν λέγει ἤ ὧνπερ σύµπαντες οἱ
ἄλλοι ποιηταί; οὐ περί πολέµου τε τά πολλά διελήλυθεν καί περί ὁµιλιῶν πρός ἀλλήλους ἀνθρώπων ἀγαθῶν τε καί κακῶν καί ἰδιωτῶν καί
δηµιουργῶν, καί περί θεῶν πρός ἀλλήλους καί
πρός ἀνθρώπους ὁµιλούντων, ὡς ὁµιλοῦσι, καί
περί τῶν οὐρανίων παθηµάτων καί περί τῶν ἐν
Ἅιδου, καί γενέσεις καί θεῶν καί ἡρώων; οὐ ταῦτά
ἐστι περί ὧν Ὅµηρος τήν ποίησιν πεποίηκεν;».

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: (= Γιατί, λοιπόν, τέλος πάντων, είσαι ικανός
στον Όμηρο, όχι όμως στον Ησίοδο ούτε στους άλλους ποιητές; ή μήπως ο Όμηρος ομιλεί για πράγματα διαφορετικά
απ’ ό,τι οι άλλοι ποιητές; δεν έχει πραγματευθεί ως επί το
πλείστον περί πολέμου και περί ιδιωτών και τεχνιτών και
περί θεών επικοινωνούντων μεταξύ τους και με τους ανθρώπους πώς επικοινωνούν, και περί των συμβαινόντων
στον Όλυμπο και τον Άδη και περί της καταγωγής και θεών
και ηρώων; αυτά δεν είναι τα θέματα στα οποία αναφέρονται τα ποιήματα που έχει συνθέσει ο Όμηρος;).

ΙΩΝ: «Ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες». (= Έχεις δίκιο, Σωκράτη).
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: «Τί δέ οἱ ἄλλοι ποιηταί; οὐ περί τῶν αὐτῶν
τούτων;».
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: (= Και οι άλλοι ποιητές τι κάνουν; ακριβώς αυτά
τα ίδια ή όχι;).
ΙΩΝ: «Ναί, ἀλλ᾽, ὦ Σώκρατες, οὐχ ὁμοίως πεποιήκασι καί
Ὅμηρος».
ΙΩΝ: (= Ναι, Σωκράτη, αλλά δεν έγραψαν με τον ίδιο τρόπο,
καθώς ο Όμηρος).
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: «Τί μήν; κάκιον;».
ΣΩΚΡΑΤΗΣ (= Πώς δηλαδή; χειρότερα;).
ΙΩΝ: «Και πολύ γε». (= Και μάλιστα/βέβαια, πάρα πολύ).
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: «Ὅμηρος δε άμεινον;».
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: (= Επομένως ο Όμηρος καλύτερα;).
ΙΩΝ: «Ἄμεινον μέντοι νή Δία».
ΙΩΝ: (= Και βέβαια καλύτερα, μα τον Δία).

ΕΒΔΟΜΗ

Απόσπασμα από το διάλογο του Πλάτωνα, 427-347, «ΙΩΝ
ή ΠΕΡΙ ΙΛΙΑΔΟΣ ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ», 531c-d. Ο Ίων γράφτηκε
μετά το 405 και πριν από το 395. Στην ερώτηση του Σωκράτη προς τον Ίωνα τον Εφέσιο, τον ραψωδό γιατί, ενώ
ερμηνεύει άριστα τον Όμηρο, δεν μπορεί να κάνει το ίδιο
με τους στίχους άλλων ποιητών (Ησιόδου, Αρχιλόχου
κ.ά.) παρά τη συχνά κοινή θεματική των ποιημάτων τους,
ο Ίων απαντά πως ο Όμηρος χρησιμοποιεί δικό του τρόπο
και είναι ο καλύτερος ποιητής όλων.
Ενδιαφέρουσα είναι η σχέση που παρουσιάζεται μεταξύ του
πλατωνικού διαλόγου “Ίων” και του “Συμποσίου” του Ξενοφώντα. Μεταξύ των εκλεκτών προσκεκλημένων του Καλλία,
του γιου του Ιππονίκου, πλουσίου Αθηναίου αριστοκράτη, ο
οποίος παρέθετε δείπνα περίφημα για την πολυτέλειά τους,
βρίσκεται και ο Νικήρατος, ο γιος του στρατηγού Νικία, που
φονεύθηκε το 403 από τους Τριάκοντα τυράννους και ο
οποίος ήταν φανατικός/ένθερμος θαυμαστής του Ομήρου.
Αυτός, όταν ήρθε η σειρά του να αναπτύξει εκείνο το θέμα
για το οποίο ήταν υπερήφανος, είπε ότι γνώριζε από στήθους ολόκληρη την Ιλιάδα και την Οδύσσεια και δικαιολογώντας τον ισχυρισμό του υποστήριξε ότι διδάχθηκε από τον
Όμηρο όλες τις επιστήμες. Και για να αποδείξει τι είχε μάθει,
ανέφερε δύο ομηρικά χωρία, τα ίδια που αναφέρονται και
στον “Ίωνα”, 537α και 538c. Η σχέση με τον Πλατωνικό διάλογο είναι πασιφανής, όχι για την ταυτότητα των ομηρικών
χωρίων, αλλά διότι τα όμοια αυτά ομηρικά χωρία αναφέρονται στη συζήτηση, και στα δύο έργα, του ιδίου θέματος, ως
απόδειξη στον Ξενοφώντα, και ως έλεγχος του ιδίου ισχυρισμού στον Πλάτωνα.
«Ἀλλά σύ αὖ, ἔφη, λέγε, ὦ Νικήρατε, ἐπί ποίᾳ ἐπιστήμῃ
μέγα φρονεῖς. Καί ὅς εἶπεν, ὁ πατήρ ἐπιµελούµενος
ὅπως ἀνήρ ἀγαθός γενοίµην ἠνάγκασέ µε πάντα
τά Ὁµήρου ἔπη µαθεῖν· καί νῦν δυναίµην ἄν
Ἰλιάδα ὅλην καί Ὀδύσσειαν ἀπό στόµατος εἰπεῖν».
(Ξενοφών, 430-355, “ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ”, Γ΄, 5-6)

(= Αλλά εσύ εξάλλου/εξεναντίας, είπε, λέγε ποια επιστήμη υπερηφανεύεσαι ότι κατέχεις. Κι αυτός απάντησε,
ο πατέρας μου, φροντίζοντας να γίνω τίμιος άνθρωπος,
με υποχρέωσε να μάθω όλα τα έπη του Ομήρου· ώστε
τώρα θα μπορούσα να απαγγείλω από μνήμης όλη την
Ιλιάδα και την Οδύσσεια).
«’Εκ τούτου δέ ὁ Νικήρατος, ἀκούοιτ᾽ἄν, ἔφη καί ἐμοῦ ἅ
ἔσεσθε βελτίονες, ἤν ἐμοί συνῆτε. Ἴστε γάρ δήπου ὅτι
Ὅµηρος ὁ σοφώτατος πεποίηκε σχεδόν περί πάντων τῶν ἀνθρωπίνων ὅστις ἄν οὖν ὑµῶν βούληται
ἤ οἰκονοµικός ἤ δηµηγορικός ἤ στρατηγικός γενέσθαι ἤ ὅµοιος Ἀχιλλεῖ ἤ Αἴαντι ἤ Νέστορι ἤ Ὀδυσσεῖ ἐµέ θεραπευέτω. Ἐγώ γάρ ταῦτα πάντα
ἐπίσταµαι».
(Ξενοφών, 430-355, “ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ”, Δ΄, 6)

(= Ύστερα απ’ αυτόν, ο Νικήρατος είπε, θα μαθαίνατε από
μένα πώς να γίνετε καλύτεροι, αν με συναναστρεφόσαστε. Γιατί γνωρίζετε βέβαια ότι ο σοφώτατος Όμηρος
πραγματεύθηκε στα ποιήματά του όλα τα ανθρώπινα
πράγματα. Όποιος λοιπόν από σας επιθυμεί να γίνει ή οικονομολόγος ή ρητορικός/δικηγόρος ή στρατιωτικός ή
όμοιος με τον Αχιλλέα ή τον Αίαντα ή το Νέστορα ή τον
Οδυσσέα, ας ακολουθήσει εμένα. Γιατί εγώ γνωρίζω να
τα διδάξω όλα αυτά).
ΟΜΗΡΟΣ “Ο ΠΑΝΤΑ ΕΙΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΙΓΗΣΑΣ”
«Οὕτω γάρ καί ὁ Ὅμηρος διά μύθων τήν ίδίαν φιλοσοφίαν
ἐδίδαξε· τούτου δέ πρός τήν φράσιν προσέχων τις οὐ
δύναται τά βάθη τῆς διανοίας καταλαβεῖν· ἄλλα γάρ
τα φρασθέντα καί ἄλλα τα µεθερµηνευόµενα κατά
ἀλληγορίαν. Περί τούτου δέ Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεύς
ἔφη “ὁ πάντα εἰπών καί πάντα σιγήσας”».
(Δαυίδ, φιλόσοφος, 470-550/560, «Σχόλια εἰς τήν Είσαγωγήν τοῦ
Πορφυρίου», σελ. 106, 9)

(= Γιατί έτσι και ο Όμηρος με μύθους δίδαξε την ίδια τη φιλοσοφία· και δεν μπορεί κάποιος προσέχοντας την έκφραση

να καταλάβει/κατανοήσει το βάθος των νοημάτων του· γιατί
άλλα είναι αυτά που εκφράζονται και άλλα αυτά που ερμηνεύονται/εξηγούνται/εννοούνται με αλληγορικό τρόπο/αναγυριστικό. Γι’ αυτόν λοιπόν ο Απολλώνιος ο Τυανεύς είπε:
«Αυτός ο οποίος είπε τα πάντα αλλά και ο οποίος αποσιώπησε τα πάντα». Ο Όμηρος έγραψε κρυπτογραφικά, ήτοι τα
κείμενά του έχουν συντεθεί με μυστική συνθηματική γραφή
και χρειάζονται αποκρυπτογράφηση. Ο Όμηρος κωδικοποίησε τα έπη του κι εμείς οφείλουμε να τον αποκωδικοποιήσουμε για να τον καταλάβουμε τι πραγματικά εννοεί. Το
κῶδιξ λατινικά codex παράγεται από το κῶας - κῶς = προβειά/πληθ. κώεα και υποκοριστικό το κῴδιον = προβειά, σκέπασμα, στρώμα, πάπλωμα, γούνα, δέρμα των προβάτων, από
το ότι κοιμάται κάποιος πάνω σε αυτά. Ρήμα κῶ = κοιμάμαι.
Επομένως κώδικας είναι η συλλογή ή το σύνολο σελίδων
από περγαμηνή ή πάπυρο που είναι συγκροτημένες σ’ ένα
σώμα. Σ’ αυτόν γράφονταν οι νόμοι, οι κανόνες, οι αρχές, οι
διατάξεις που αναφέρονταν σε συγκεκριμένα ζητήματα ή
ρύθμιζαν τις σχέσεις ομάδας ανθρώπων λόγω του ανθεκτικού υλικού του.
Ο ΟΜΗΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΝΗΤΟΡΑΣ/ΓΕΝΕΤΩΡ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ποια διδάγματα - διαχρονικά μηνύματα μας παραδίδουν τα
ομηρικά έπη;
Η ΙΛΙΑΣ μας διδάσκει να μη φοβόμαστε το φόβο που μας κυριεύει κατά τη διάρκεια της μάχης ή σε μια κρίσιμη κατάσταση, πώς να διαχειριζόμαστε σωστά το αίσθημα του
φόβου, να το αποβάλλουμε και να το μετατρέπουμε σε θάρρος, τόλμη, αφοβία, γενναιότητα.
Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ μας διδάσκει να έχουμε θάρρος για να ανταπεξερχόμαστε στις μύριες αντιξοότητες, δυσκολίες, εμπόδια
που παρουσιάζονται στη ζωή μας. Είναι ένας ύμνος στο ανθρώπινο κουράγιο, στην υπομονή, στην καρτερία. Καρτερία
όχι με την έννοια της υποταγής αλλά της αντοχής, της αντίστασης στη φθορά, στις αναποδιές, στις ατυχίες της ζωής.
Ένα σημαντικό επίθετο που συνοδεύει τον Οδυσσέα και στα
δύο έπη είναι το: ὁ πολύτλας -αντος = ο καρτερικός, ο υπομονετικός, ο γενναιόψυχος. Από τη ρίζα ταλ- εξ ου τλάω =
βαστάζω, υπομένω, αντέχω, ανέχομαι αλλά και τολμάω. Από
αυτά παράγονται τα: ὁ τάλαρος - καλάθι/πανέρι που σηκώνει
βάρος, το κοινώς τελάρο, ὁ Τάνταλος, ἡ Ἀταλάντη, ὁ τελαμών -ῶνος (= ιμάντας, λουρί ξίφους ή ασπίδας), Τελαμώνιος
ο Αίας, ταλανίζω, τόλμη, ταλαίπωρος ή ταλαπείριος κ.ά. εξ
ου και τα tolero, toleratio, tolerance.
Γιατί ο Όμηρος χρησιμοποιεί αυτό το επίθετο για τον Οδυσσέα; Υπάρχει ένα είδος ευφυίας σ’ αυτή την καρτερία. Να
μπορεί δηλαδή κάποιος να κρατά το φρόνημά του, να παραμένει νηφάλιος ενώ όλα γύρω του καταρρέουν. Γι' αυτό ο
Οδυσσέας είναι και πολύμητις -ιος < πολύς/πολλή + μῆτις ιος = φρόνηση, σκέψη, άρα πολύσοφος. Αλλά και πολύτροπος = πολυμήχανος, πολύστροφος, εφευρετικός και
πολύτολμος = παράτολμος, θαρραλέος.
Γι’ αυτό, το μέτρο του χαρακτήρα ενός ανθρώπου είναι η αντίσταση που χρειάζεται ο ίδιος να προβάλει, ώστε να διατηρήσει αλώβητο και άκαμπτο το φρόνημά του.
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΥΦΕΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΟ ΕΥΨΗΧΟΝ)
ΑΠΟ-ΚΟΡΩΝΟΪΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑ-ΚΟΡΩΣΗ!
Η ύψιστη παρακαταθήκη που μας κληροδότησε ο Όμηρος
είναι: Να αποτελούμε με τη στάση μας παράδειγμα/ πρότυπο
προς μίμηση για τους άλλους.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!!!
―――――

* ἀληθοποιοῦμαι = αποδεικνύομαι αληθής, επαληθεύομαι, επιβεβαιώνομαι.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος
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Ρε μανία που εχουν οι πινακιδες της τροχαιας,
να φυτρωνουν πισω απο δεντρα!!!
Καλα..μυαλο δεν εχουν? Αμ θα μου πεις. Oι αλλοι εχουν μυαλο??

Ανατροπές στη διαχείριση
Απορριμμάτων στους ΟΤΑ
Σταθμοί Μεταφόρτωσης
Συνέχεια από τη σελ. 12

Υ.Γ. Πριν λιγο καιρο κλαδεψαν τον φοινικα.....
Χριστος Ανεστη
Ιωαννης Τσοβολος

- καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας
του ΣΜΑ επιβάλλεται η λήψη όλων των
απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή
της όχλησης, την οπτική απομόνωση με
περιμετρικές φυτεύσεις ή περιφράξεις
και τη χρήση των βέλτιστων τεχνικών
για τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων.
- για τις ανάγκες της προσωρινής λειτουργίας των ΣΜΑ στους ανωτέρω χώρους, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος αυτών και του τρόπου κτήσης τους, επιτρέπονται οι προσωρινές
κατασκευές του άρθρου 21 του
ν.4067/2012.
- μετά τη λήξη της προθεσμίας ή την με
οποιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας του ΣΜΑ, ο Δήμος οφείλει

εντός ενός (1) έτους να αποκαταστήσει
τον χώρο στην αρχική του μορφή.
- ειδικά, για τις περιπτώσεις παρόδου
του χρονικού διαστήματος των πέντε
(5) ετών, δεν επιτρέπεται παράταση
της προσωρινής λειτουργίας των
ΣΜΑ.”
...
Στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρει,
μεταξύ άλλων, ότι “oι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) περιλαμβάνονται στις Αστικές Υποδομές
Κοινής Ωφέλειας, που είναι αναγκαίες
για την ομαλή λειτουργία των πόλεων.
(…) Με γνώμονα την εύρυθμη αποκομιδή των απορριμμάτων των παραπάνω
Δήμων και τη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας κρίνεται ως πλέον κατάλληλη η
προσωρινή λειτουργία των ΣΜΑ στις
θέσεις όπου ήδη λειτουργούν (...)”.

Αντιδράσεις από 23
περιβαλλοντικές οργανώσεις
23 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας ζητούν, με επιστολή τους, την αναβολή κατάθεσης του νομοσχεδίου υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο «όχι μόνο
δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά
αντίθετα θα οδηγήσει στην υποβάθμιση και ελαστικοποίηση των όρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας».
Όπως σημειώνουν, ακόμη, στην επιστολή τους προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) θεωρούν απαράδεκτη την κατάθεση προς ψήφιση νομοσχεδίων που αλλάζουν άρδην την περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας με
τη Βουλή σε υπολειτουργία λόγω υγειονομικής κρίσης.
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Θεοδωρικάκος: Η ΕΕ να ανταποκριθεί
στις γενεσιουργές της ιδέες, με πρώτιστη
αυτήν της αλληλεγγύης.
Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας και θα
αγωνιστούμε για να το κάνουμε καλύτερο
«Οι τεράστιες συνέπειες σε όλα τα επίπεδα της δημόσια ζωής υποχρεώνουν την Ευρώπη να αποδείξει
ότι ανταποκρίνεται στις γενεσιουργές της ιδέες, με
πρώτιστη αυτήν της αλληλεγγύης», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού,
σε χαιρετισμό του προς τους φοιτητές του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ), σε διάλεξη που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης
με κεντρικό ομιλητή τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν και
Επίτροπο της Ελλάδος Μαργαρίτη Σχοινά.
Ο T. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι ως Έλληνας που πιστεύει βαθιά στην ευρωπαϊκή ιδέα, περίμενε περισσότερα από την Ευρώπη. «Περιμέναμε ένα ισχυρό
συνεκτικό σχέδιο με όρους αληθινής αλληλεγγύης»,
είπε. Σημείωσε με έμφαση όμως ότι «η Ευρώπη είναι
το σπίτι μας και όλοι οφείλουμε να προσπαθούμε να
κάνουμε καλύτερο το σπίτι και την οικογένειά μας.
Γι’ αυτό οι δυσκολίες δεν μας απογοητεύουν, ίσα- ίσα
μας ενώνουν και μας χαλυβδώνουν ώστε το αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ θετικό».
Eπανέλαβε ότι η Ελλάδα χάρις στις έγκαιρες αποφάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά
και την επιλογή του να θέσει ως πρώτη αξία την προ-

στασία της ανθρώπινης ζωής, έγινε το φωτεινό παράδειγμα σε όλο τον κόσμο και κέρδισε ένα πλεόνασμα
εμπιστοσύνης στις σχέσεις κράτους - πολίτη, που
είναι κρίσιμο στοιχείο για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και την επόμενη πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
Στην εισήγησή του ο T. Θεοδωρικάκος τόνισε τα εξής:

«Θέλω να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν
κ. Μαργαρίτη Σχοινά στη σημερινή πρωτοβουλία,
έναν εξαίρετο πολιτικό και τεχνοκράτη, με πολύ σημαντικό ρόλο στα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα, κι εσάς κ.
Πρόεδρε του ΕΚΔΔΑ κ. Διον. Κυριακόπουλε για την
πρωτοβουλία της διάλεξης.
Διανύουμε μια εξαιρετικά δύσκολη και ιδιόμορφη περίοδο με την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού. Η
πατρίδα μας μέχρι τώρα έχει αποτελέσει ένα πάρα
πολύ θετικό παράδειγμα για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο.
Η Ελλάδα που αποτέλεσε για μια δεκαετία το «μαύρο
πρόβατο» των διεθνών γεγονότων, σήμερα είναι ένα
ισχυρό, θετικό, φωτεινό παράδειγμα. Η βασική αιτία
γι’ αυτό είναι ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πολύ έγκαιρα, απέδειξε στην πράξη ότι βάζει

Τέλος οι “ουρές” για ΑΜΚΑ
Το Μητρώο ΑΜΚΑ θα ενημερώνεται αυτόματα
από τα Ληξιαρχεία
Τέλος στην ανάγκη να προσκομίζουν οι ίδιοι οι πολίτες τρεις ληξιαρχικές πράξεις (γέννησης,
γάμου και θανάτου) προκειμένου
να ενημερώνεται το Μητρώο
ΑΜΚΑ, φέρνει μια νέα διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε συστήματα
του Ελληνικού Δημοσίου. Μετά
από συνεργασία του Υπουργού
Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη
και του Υπουργού Εσωτερικών
Τάκη Θεοδωρικάκου εκδόθηκαν
υπουργικές αποφάσεις με τις
οποίες παρέχεται πρόσβαση στην
ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ,
Υπηρεσία που διατηρεί το Μητρώο

ΑΜΚΑ) σε όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα των πολιτών που τηρούνται
στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Το Μητρώο ΑΜΚΑ θα επικαιροποιείται αυτομάτως για τις αλλαγές
στα «γεγονότα ζωής» μόλις οι πολίτες τα δηλώνουν στο Ληξιαρχείο, μέσω της συγκεκριμένης
διαλειτουργικότητας των συστημάτων του Δημοσίου. Η προσκόμιση των ληξιαρχικών πράξεων
ήταν απαραίτητη για μια σειρά από
λόγους, όπως η δήλωσης μιας
απώλειας συγγενούς στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αίτηση για ένα κοινωνικό επίδομα ή

για αιτήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, όπως το σύστημα
συνταγογράφησης ή το σύστημα
Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου
Υγείας. Έτσι, μια διαδικασία που
απαιτούσε συνήθως ολόκληρες
εβδομάδες για την διεκπεραίωση
ενός αιτήματος, πλέον θα ολοκληρώνεται εντός μιας ημέρας, μέσω
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της ΓΓΠΣΔΔ.
Το παράδειγμα της δήλωσης απώλειας προσώπου είναι χαρακτηριστικό: έως τώρα, οι συγγενείς
έπρεπε εν μέσω πένθους να προσκομίζουν πρώτα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης την ληξιαρχική
πράξη προκειμένου να δηλωθεί η
απώλεια. Mια επίπονη διαδικασία και
πολύωρη ταλαιπωρία των συγγενών
και τουλάχιστον 30 ημέρες για την
ολοκλήρωση του αιτήματος. Πλέον,
το Μητρώο ΑΜΚΑ θα ενημερώνεται
αυτομάτως, εντός μιας ημέρας.

πάνω απ’ όλα, ως πρώτη αξία, την ανθρώπινη ζωή και
έτσι η χώρα έδωσε μια πολύ σκληρή μάχη με συντεταγμένο τρόπο, έχοντας κερδίσει ένα νέο πλεόνασμα
εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και στους πολίτες,
το οποίο είναι ένα κρίσιμο και χαρακτηριστικό στοιχείο για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και στην
επόμενη πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
Δυστυχώς, βέβαια, η Ευρώπη, μαζί με τις ΗΠΑ, έχει
αποδειχθεί ότι βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της
κρίσης με πολλές χιλιάδες ανθρώπινα θύματα. Διπλανές, φιλικές χώρες, βρίσκονται σε κατάσταση τραγωδίας, από τις πάρα πολλές ανθρώπινες απώλειες που
έχουν. Είναι υποχρέωση για όλους μας να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση ενωμένοι
και σε συνθήκες αλληλεγγύης. Η αλήθεια είναι ότι το
πρώτο διάστημα κάθε χώρα αντιμετώπισε τελείως
μόνη της και ξεχωριστά την κατάσταση, αλλά οι τεράστιες συνέπειες σε όλα τα επίπεδα της δημόσια
ζωής υποχρεώνουν την Ευρώπη να αποδείξει ότι ανταποκρίνεται στις γενεσιουργές της ιδέες, με πρώτιστη αυτήν της αλληλεγγύης.
Δεν σας κρύβω, ως Έλληνας πολίτης, που πιστεύει
βαθύτατα στην ευρωπαϊκή ιδέα και στη συμμετοχή
της Ελλάδας στην οικοδόμηση και ανάπτυξη στην
πράξη αυτής της ιδέας, ότι θα περίμενα πολύ περισσότερα πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Περιμέναμε
ένα ισχυρό συνεκτικό σχέδιο με όρους αληθινής αλληλεγγύης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
δίνει σκληρές μάχες σε όλα τα διεθνή fora μαζί με άλλους ηγέτες προκειμένου αυτό να διαμορφωθεί. Και
είναι βέβαιο ότι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο αγαπητός μας συμπατριώτης κ. Σχοινάς, έχει τη δική του
ξεχωριστή συμβολή σε αυτόν τον αγώνα και αυτήν
την προσπάθεια.
Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας και όλοι οφείλουμε να
προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερο το σπίτι και την
οικογένειά μας. Γι’ αυτό οι δυσκολίες δεν μας απογοητεύουν, ίσα- ίσα μας ενώνουν και μας χαλυβδώνουν ώστε το αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ θετικό.
Με αυτές τις σκέψεις θέλω και πάλι να καλωσορίσω
τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά.
Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο διάλογο που θα ακολουθήσει και να ευχηθώ και να εκφράσω την βεβαιότητά μου ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να
συναντηθούμε από κοντά μαζί σας αγαπητοί φίλοι του
ΕΚΔΔΑ, με τους φοιτητές της Σχολής που κάνουν μια
πάρα πολύ σημαντική δουλειά και με εσάς κ. Αντιπρόεδρε, ελπίζω να μη μακρύνει ο χρόνος πού θα μπορέσουμε να κάνουμε τη συνάντησή μας.

ΕΒΔΟΜΗ

Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες, οφείλω να επανέλθω και να
εξηγήσω πάλι ορισμένα ζητήματα.
1. Για πρώτη φορά σε αυτή την θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) υπάρχει εβδομαδιαία ενημέρωση
σχετικά με την/τις επιτροπές, όπως και με τα δημοτικά
συμβούλια και αυτή η πρωτοβουλία που ελήφθη από
τη δική μας παράταξη και αποτελεί καινοτομία με
στόχο την δική σας πληροφόρηση.
2. Δεν είναι δόκιμο να δημοσιεύονται τα επίσημα έγγραφα του Δήμου γι' αυτό η προσπάθειά μας αφορά
στο να μην κουράζουμε παραθέτοντας τις εισηγήσεις
των θεμάτων, παρά δίνοντας το στίγμα μπαίνοντας
στην ουσία τους.
3. Εννοείται πως από τη θέση της αντιπολίτευσης, εξ ορισμού, είμαστε ιδιαίερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί.
4. Επίσης εννοείται ότι θα δεχόμαστε τα πυρά, όπως
έχει γίνει επανηλλειμένως, όχι όμως αδιαμαρτύρητα.
Κατόπιν τούτων περνάμε στην ενημέρωσή σας αρχικά
για την Επιτροπή Ποιότητας ζωής 27-4-2020. Το θέμα
αφορούσε χωροθέτηση δύο νεων θέσεων στάθμευσης
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στην οδό Αλ. Παναγούλη, στη Βουλιαγμενη, κάτι το
οποίο δεν υπήρχε στην αρχική μελέτη και ΔΕΝ εξυπηρετεί ούτε και την αιτούσα, η οποία βρίσκεται στην
απέναντι πλευρά του δρόμου. Ούτε καν δίπλα!
Με ποιό κριτήριο χωροθετούνται αυτές οι θέσεις εκεί;
Εξάλλου, όπως δημοσιεύθηκε σε τούτη την έγκριτη
εφημερίδα, ο αρχηγός μας, Δ. Δαβάκης, είχε ρωτήσει
για τα έργα της Παναγούλη στο από 24-2-2020 Δ.Σ.,
όπου είχε λάβει την δεδηλωμένη πρόθεση της διοίκησης. (Δημοσίευμα του 1.124 αρ.φύλλου της Εβδόμης,
29-4-2020). «Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δ. Δαβάκης κατέθεσε ερώτηση για την οδό Παναγούλη στη Βουλιαγμένη, που στενεύει για να
μειώσει ταχύτητες, καταργώντας τη στάθευση από την
αριστερή πλευρά του δρόμου στην άνοδο από τη Βουλιαγμένη προς τη Βάρκιζα. Από τη δεξιά πλευρά στην
αρχή περίπου της οδού Παναγούλη, ενώ είχαν ρίξει
κράσπεδα, σταμάτησαν το έργο και βρίσκεται σε
...αναμονή»(...). Ο δήμαρχος απάντησε ότι θα γίνει
τροποποίηση του σχεδίου(...). Η λογική να μη βάλουμε
πάρκινγκ και να φυτέψουμε δύο φοίνικες δεν μπορεί
να γίνει αποδεκτή».
Βεβαίως δεν γίνεται σε καμία περίπτωση αντιληπτό,
γιατί οι θέσεις χωροθετούνται απέναντι και κατά ποιό
τρόπο θα εξυπηρετηθεί το φαρμακείο!

προστασίας, λίπανσης και λοιπών υλικών πρασίνου".
Ενώ στην αίτηση εκ μέρους του φυτωρίου το χρονικό
διάστημα που ζητά είναι 4 μήνες, η υπηρεσία εισηγήθηκε παράταση 12 μήνες.
–"Εγκριση όρων διακήρυξης για την διενεργεια διαγωνισμού του έργου κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις
σχολικές μονάδες του δήμου με ανοικτή διαδικασία..."
Το υπερψηφίσαμε, αλλά κατάπληκτοι διαβάσαμε ότι
προβλέπεται κατασκευή ράμπας στο 6ο νηπιαγωγείο
Βούλας, το οποίο δεν υπάρχει ακόμη ούτε ως μακέτα!
Μα και διαφορετικά να το δει κανείς, υπάρχει περίπτωση σε νέο κτίριο, με σύγχρονες προδιαγραφές να
μην προβλέπεται κατασκευή ράμπας από το αρχικό
σχέδιο;
Εν όψει του mini Δ.Σ. της ερχόμενης Δευτέρας 4-52020, δια περιφοράς, σας αφήνουμε ν' απολαύσετε
τον νέο μήνα, για λίγο ακόμη από το σπίτι...
Κουράγιο και δύναμη δείχνουν να τελειώνουν τα βάσανά μας.

Από τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής, 30-4-2020,
επισημαίνουμε τα εξής:
– "Παράταση σύμβασης για την προμήθεια φυτών,
σπόρων έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος, ειδών φυτο-
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Εις το επανιδείν και επαναγράφειν (που πλέον μοιάζει
ευχή)
Δημοτική Σύμβουλος μείζονος παράταξης

Ι.Δόγκα

Μολύβι, σκἐψη και λύνουμε.

24ωρη η λειτουργία στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων
Είχαμε γράψει ότι το Κέντρο Υγείας Καλυβίων, λειτουργεί από τις αρχές Απριλίου, ως κέντρο αναφοράς
για κορωναϊό. Το νέο είναι ότι από την 1η Μαΐου ανοίγει μια καινούργια σελίδα για το Κέντρο Υγείας Καλυβίων, το οποίο στελεχώθηκε με επιπλέον ιατρικό
προσωπικό για τις ανάγκες της πανδημίας, καθώς λειτουργεί πλέον σε 24ωρη βάση.

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου σε δήλωσή του ανέφερε τα εξής: “Στεκόμαστε δίπλα στους γιατρούς, το
νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας, οι οποίοι από την πρώτη
στιγμή δίνουν τη μεγάλη μάχη κατά της διασποράς
του κορονοϊού. Ο Δήμος έχει μέχρι σήμερα ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα του Κέντρου Υγείας και θα
συνεχίσει να παρέχει όποια βοήθεια κριθεί απαραίτητη στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων του. Με την ελπίδα ότι βγαίνουμε από αυτή την
περιπέτεια νικητές και υγιείς, σας ευχόμαστε Καλό
Μήνα!”.

Δύο οχήματα προσφορά
στις κοινωνικές υπηρεσίες
του Δήμου Σαρωνικού
Δύο αυτοκινήτα διέθεσε η εταιρεία RENAULT – Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ για τις ανάγκες των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαρωνικού.
Ο Δήμαρχος ευχαριστεί θερμά την εταιρεία για την ευγενική προσφορά των δύο αυτοκινήτων σημειώνοντας:
«Ενέργειες προσφοράς προς το κοινό καλό αξίζουν τις
ευχαριστίες μας και την επιβράβευση μας».

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε προσωπικά τον Νικόλαο Πουλάκη που ευαισθητοποιήθηκε άμεσα και προέβη σ’ αυτή
τη γενναιόδωρη χειρονομία για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των εργαζομένων των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Η ενέργεια της εταιρείας (Renault - Ν.
Πουλάκης ΑΕΒΕ) έγινε μετά από σχετικό αίτημα του αρμόδιου Αντιδημάρχου Ηλία Πατσιαούρα, ο οποίος του
εξέθεσε τη δυσκολία μετακίνησης, που αντιμετωπίζουν
οι κοινωνικές υπηρεσίες προς εξυπηρέτηση και βοήθεια,
ειδικά σ’ αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύουμε όλοι λόγω κορωνοϊού.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μονομερώς ακυρώνω συμφωνία
2. Και έτσι χώρος εκδηλώσεων
3. Γράμματα από το όλο - Ένα ιδιαίτερο μήλο
4. Το παράγει η μέλισσα στην καθαρεύουσα
5. Όχι τμήμα του - Υπέσχετο
6. Κολοβή γάτα - Δείχνει αυτό - Διαβασμένα μαζί αναιδής
7. Συμπαθητικός υπέρβαρος από κόμικ - Σύμφωνα από το
τούβλο
8. Αεροπορική εταιρεία - Και έτσι η ύπαρξη
9. Λατινοαμερικανικός χορός με άρθρο
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πρέπει να δώσει εξηγήσεις
2. Λίγα από τα πολλά - Κατέστρεψε την Πομπηία στη γενική
3. .. Πατσίνο - Κάτοικοι... ορνιθοτροφείου
4. Πολύφερνη αυτή πολάκις
5. Και τέτοιες καλύβες υπάρχουν
6. Και με τις χρήσεις γης έχει να κάνει
7. Πρόσταξα ή ανέθεσα - Το σήμα της Ολλανδίας
8. Ο Έλβις Πρίσλεϊ αγαπημένος τραγουδιστής του - Αστυνομικός μοτοσικλετιστής
9. Ομόηχο με το ωσεί - Χαρακτηρισμός όντων
H λύση βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.

18 ΣΕΛΙΔΑ - 2 ΜΑΪΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Ν.Κελεπούρη
Λ. Μαραθώνος 104, (α΄ όροφος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη
Τηλ.22943-20572
Fax 22943-20535
Email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας 28/04/2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.6469
Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά
υλικά γραφείου του Δήμου Μαραθώνος και της Ε΄ Κατασκήνωσης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
με
σφραγισμένες προσφορές που θα
διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής
ύλης & λοιπά υλικά γραφείου του
Δήμου Μαραθώνος και της Ε΄ Κατασκήνωσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά,
βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 17.792,06 €. Η δαπάνη
της προμήθειας θα καλυφθεί από
ίδια έσοδα και χρηματοδότηση από
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφαλισης.
Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του
Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει
από τη δημοσίευση της διακήρυξης

ΑΔΑ: Ψ26ΛΩΛΝ-ΒΨ8
20PROC006642824 2020-04-30
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 24-4-2020
Αρ. Πρωτ. 5672
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των
παιδικών χαρών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
199999,60 € (με ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
τη
συμφερότερη
προσφορά, η «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας»
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 199999,60€ με ΦΠΑ 24%. Η
δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον
προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου με χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Μελ.: 20/2020
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 24/04/2020
Αρ. πρωτ.: 418
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-ΠολιτισμούΠεριβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας
με τίτλο: «Μίσθωση Τουριστικών
Λεωφορείων για την μεταφορά δημοτών απομακρυσμένων περιοχών
και προγραμμάτων καλοκαιρινής

ΕΒΔΟΜΗ

και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους είναι η 11/05/2020
ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00
π.µ. έως 10:30 π.µ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος,
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ως άνω ημερομηνία.
Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται
από την επιτροπή διαγωνισμού
μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
από την επιτροπή, την 10:00 π.µ. και
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο
τρόπους:
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη
κατάθεση της προσφοράς στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην συνέχεια στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά την ημέρα και
ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται
μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλλου). Η προθεσμία για την παραλαβή
των
προσφορών
που
αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
της ημερομηνίας διενέργειας του

διαγωνισμού δηλαδή την 8/05/2020
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.
Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν
ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά
δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δημοτικό
Κατάστημα, επιστρέφονται και
αυτές στους προσφέροντες, χωρίς
να αποσφραγιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της
εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ.
μέχρι το πέρας της διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση του έντυπου της υπηρεσίας (Οικονομικής Προσφοράς)
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.marathon.gr ή από
το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή
από τον πίνακα ανακοινώσεων ή
από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104, Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
6/2020 μελέτη προμήθειας η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής διακήρυξης με αρ πρωτ
5670/2020.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά
στη
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.
Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 19
Μαΐου 2020 και ώρα 15:00πμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει με την πάροδο
τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων
ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της

προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων ειδών και η οποία
εκδίδεται όπως ορίζεται στα άρθρα
του Ν. 4412/2016 και της σχετικής
διακήρυξης.
Η χρονική διάρκεια για την παραλαβή των ειδών είναι έξι (6) μήνες
από την ημερομηνία ανάρτησης της
σύμβασης στο ΚΗΜΔΣ.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει
η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης,
υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων, όπου παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση, στην
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.markopoulo.gr
Η επικοινωνία για περαιτέρω διευκρινήσεις πραγματοποιείται μόνο
μέσα από την ιστοσελίδα του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το διαγωνισμό με
α/α 91288 με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής.
Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

απασχόλησης 2020» , προϋπολογισμού 73.780,00ευρώ με το Φ.Π.Α
24%.
Η εργασία αφορά τα είδη:
CPV: [60130000-8]-Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
Ο συμβατικός χρόνος αφορά την
επoμένη της υπογραφής της σύμβασης για 260 ημέρες-δρομολόγια με
μέγιστη διάρκεια ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης, που βρίσκονται στην οδό Κλειτάρχου &
Αριστείδου στον 1ο όροφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, την 8η Μαΐου, ημέρα
Παρασκευή. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 11.00 και η
ώρα λήξης 11.30. Μετά τη λήξη της
παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης,
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που
αποδεδειγμένα
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο και
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σελίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://diavgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Τηλ: 210.6619937, και ώρες
9:00-14:00 μ.μ.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ: ΩΚΑ6Ω1Χ-ΜΚΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ.
ΠΑΥΛΟΥ,
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04
Πληροφ.: Βασιλική Αντωνοπούλου
Τηλ.: 213 2007394
Fax.: 210 6630163
e-mail: vantonopoulou@spata.gr
Σπάτα: 21/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 10413
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προκηρύσσει συνοπτικό δια-

γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος 2020 - 2021»
συνολικής δαπάνης 60.394,20 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού
Δημ. Χρ. Μπέκα και Βασ. Παύλου
στην αίθουσα διαγωνισμών (3ος
όροφος), την Πέμπτη 14-05-2020
και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών), ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

(Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) και του
Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/08-062006).
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο
ΚΗΜΔΗΣ και η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ενώ η διακήρυξη, η περίληψη της διακήρυξης και η μελέτη
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.spata-artemis.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με τους
όρους της Διακήρυξης και το διαγωνισμό μπορείτε να απευθύνεστε στο
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
στα τηλ. 2132007394-395 και fax.
2106630163.

άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
για τα είδη με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος
Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης, Περιφέρεια Αττικής για τα
είδη που διαμορφώνονται με μέση
ημερήσια τιμή.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά ομάδα
ή/και ανά υποομάδα σε κάθε περίπτωση για το σύνολο αυτών και για
όσες ομάδες-υποομάδες επιθυμούν. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr , του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η με
αριθ. 182/10358/21-04-2020 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016,
ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και την
Υπουργική
Απόφαση
αριθ.
56902/215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Α/Α συστήματος ηλεκτρονικού δια-

γωνισμού: 89396.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 03142500-3
«Αυγά», 15811100-7 «Ψωμί»,
15100000-9 «Ζωικά προϊόντα»,
15221000-3 «Καταψυγμένα ψάρια»,
15300000-1 «Φρούτα», 15500000-3
«Γαλακτοκομικά
προϊόντα»,
15982000-5
«Αναψυκτικά»,
15800000-6 «Διάφορα προϊόντα
διατροφής», 39220000-0 «Εξοπλισμός κουζίνας», 24452000-7 «Εντομοκτόνα», 15600000-4 «Προϊόντα
αλεσμένων
δημητριακών»,
03222400-7 «Ελιές», 03333000-4
«Νωπό
αγελαδινό
γάλα»,
03221200-8 «Οπωροκηπευτικά»,
15982100-6
«Φρουτοχυμοί»,
15894200-3 «Έτοιμα γεύματα».
Για τη στο διαγωνισμό απαιτείται
εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δυο τοις εκατό (2%) της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,
εκτός Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων, άλλως για ποσό
που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
για τη συγκεκριμένη ομάδα ή υποομάδα που θα συμμετέχει.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς
για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης
βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου,
www.spata-artemis.gr, στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr και στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Μελ.: 21/2020
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 24/04/2020
Αρ. πρωτ.: 423

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή «Υπηρεσίες καθαριότητας εγκαταστάσεων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.» σε
τρίτο για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών, η οποία θα περιλαμβάνει,
όλους τους εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους των αναφερομένων
στην Τεχνική έκθεση κτιρίων της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., κατά τις ημέρες και
ώρες λειτουργίας τους και κατά την
διάρκεια των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται. Ο ελάχιστος αριθμός
ατόμων που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος καθημερινά είναι πέντε (5).
Η εργασία αφορά τα CPV: [909100009]-Υπηρεσίες καθαρισμού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης, που βρίσκονται στην οδό Κλειτάρχου &
Αριστείδου στον 1ο όροφο, τη 11η
Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11.00 έως 11.30 π.μ.,, ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που
αποδεδειγμένα
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο και
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία
της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σελίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://diavgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Τηλ: 210.6619937, και ώρες
9:00-14:00 μ.μ.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ: ΩΚΑ6Ω1Χ-ΜΚΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ.
ΠΑΥΛΟΥ, ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04
Πληροφ.: Βασιλική Αντωνοπούλου
Τηλ.: 213 2007394
Fax.: 210 6630163
e-mail: vantonopoulou@spata.gr
Σπάτα: 21/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 10359
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος
διακηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των
ορίων για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια τροφίμων (ειδών παντοπωλείου- άρτου- ιχθυοπωλείουοπωροπωλείουκρεοπωλείου
κ.λ.π.) για τις ανάγκες λειτουργιάς:
α) των τριών (3) Παιδικών Σταθμών
του Δήμου, β) των τεσσάρων (4)
Κ.Α.Π.Η., γ) του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(Κ.Η.Φ.Η.), δ) του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και ε) της Παροχής
έτοιμων γευμάτων κατοίκων για
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για το έτος 2020» συνολικής
δαπάνης 425.444,58 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% ή 24%.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
16/04/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ 24/04/2020 ώρα 10:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
24/04/2020 ώρα 11:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ28/05/2020 ώρα 11:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου
Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας
με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαριότητας
εγκαταστάσεων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.»,
προϋπολογισμού 59.148,00 ευρώ με
το Φ.Π.Α 24%.

Η ΕΒΔΟΜΗ συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και
τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68) για δημοσιεύσεις του
Δημοσίου. ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης Α.Π.Ε./310/11/12/2019
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στα πεταχτά
Aπό τις αρχές Μαΐου
επιχειρηματικά δάνεια
έως 25% του τζίρου
Από τις αρχές Μαΐου θα έχουν τη δυνατότητα οι
πληττόμενες επιχειρήσεις να λαμβάνουν δάνεια
ύψους έως το 25% του τζίρου τους από τις τράπεζες,
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος,
μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι, έκανε λόγο για δάνεια ύψους 7 δισ. ευρώ με κρατική εγγύηση. Το εν
λόγω τραπεζικό προϊόν θα μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις που είναι ενήμερες τραπεζικά, δηλαδή όσες
πλήρωναν κανονικά τις δόσεις τους έως το τέλος του
2019. Επίσης, δικαίωμα δανειοδότησης θα έχουν και
οι επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους και
πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Για να λάβουν
τα δάνεια οι επιχειρήσεις θα προσκομίζουν τον τελευταίο ετήσιο τζίρο τους και η κάλυψη δεν θα γίνεται με

Αναβάλλεται το
8ο “Φεστιβάλ Bollywood και
Πολυπολιτισμικών Χορών”
Η Οργανωτική Επιτροπή του 8ου Φεστιβάλ “Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χορών” αποφάσισε την
αναβολή του, που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί από 26-28 Ιουνίου 2020 στο Ιστορικό
Θέατρο Δόρα Στράτου, στο κέντρο της Αθήνας.
Παράλληλα, αναβάλλεται και ο 7ος Διεθνής Διαγωνισμός Bollywood Dance που διοργανώνει το Oriental
Expression Awards.
To 8o Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών
Χορών θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2021
(πιθανές ημερομηνίες 2-4 Ιουλίου 2021).

H ΛΥΣΗ του σταυρολέξου,
από τη σελίδα 17

υποθήκες ακινήτων. Επίσης οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα για δανειοδότηση και άνω του 25%.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Επαναλειτουργία Ταμείων
του Δήμου Σαρωνικού

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών. Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόΟ Δήμος Σαρωνικού ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα
4 Μαΐου 2020 ανοίγει η Υπηρεσία Ταμείου προς το
κοινό. Θα λειτουργήσουν τα εξής ταμεία από τις 8:00
έως τις 13:30:
- Κεντρικό Ταμείο Δήμου (Δημαρχείο)
- Ταμείο Αναβύσσου, - Σαρωνίδας - Ταμείο Κουβαρά
Σε ό,τι αφορά το ταμείο της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας θα τηρηθεί το πρόγραμμα όπως ίσχυε πριν τη
λήψη μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό.
1. Σε κάθε ταμείο θα υπάρχει μόνο ένας ταμίας, ο
οποίος οφείλει καθ΄ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης
των δημοτών να φορά μάσκα.
2. Σε κάθε ταμείο θα βρίσκεται αντισηπτικό για να
χρησιμοποιείται από τους δημότες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο Κέντρο
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και
απευθύνεται σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών
άνω των 21 ετών και τις οικογένειές τους, στοχεύοντας στην απεξάρτηση, την εκπαίδευση και την
κοινωνική επανένταξη των μελών του.
Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής. Η προσέλευση στο
πρόγραμμα είναι εθελοντική και δεν χορηγούνται
φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας δημιουργήθηκε
από το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το
Δήμο Ραφήνας, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση
των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοξικοεξάρτησης και διαμένουν στην Ανατολική Αττική.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας παρέχει υπηρεσίες σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικογένειές τους. Παράλληλα υλοποιεί δράσεις πρόληψης
και ενημέρωσης.
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι:
- ατομικά ραντεβού
- ατομική και ομαδική συμβουλευτική
- ενημερωτικές συναντήσεις με εργαζομένους στο χώρο
υγείας (φαρμακεία, κέντρα υγείας, ιατροί)
- ενημερωτικές και συμβουλευτικές συναντήσεις με δασκάλους, καθηγητές, γονείς
- συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας στεγάζεται στη
Λεωφ. Μαραθώνος. Η λειτουργία του κέντρου είναι καθημερινή από 09:00 – 17:00, εκτός Σαββάτου & Κυριακής.
Επικοινωνία τηλέφωνα 22940 79900, 22940 75551 και
ssr@kethea-paremvasi.gr www. kethea-paremvasi.gr

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 σίδερο. 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 που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά 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, κάτοχος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας
για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε
μήνυμα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ μεταλλική δεξαμενή
πετρελαίου μέγεθος 1Χ1Χ2 σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 210 8955.763 ώρες 13:00 έως 15:00

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα
(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)
Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”
Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου)
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων
Συμβουλευτική Γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά
προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781
http://www.manolisathanasiadis.com

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως
την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ

213 2030.300
229 904 8340
2132030800
2295 052222
229 932 0511
2294320011
21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

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

O κορωναϊκός προκαλεί επιπεφυκίτιδα
Επιπεφυκίτιδα προκαλεί ο κοροναιός, είτε ως πρώιμο σημάδι
λοίμωξης, είτε κατά τη διάρκεια νοσηλείας του ασθενή, σύμφωνα με μελέτες και αρκετές δημοσιευμένες ιατρικές αναφορές! Tα πρώτα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν αναφέρουν
ότι η επιπεφυκίτιδα, αναπτύσσεται σε 1% έως 3% των ατόμων
που μολύνονται απόκοροναϊό.
Συγκεκριμένα:
- Σε μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο New England
Journal of Medicine, οι ερευνητές τεκμηρίωσαν την «συμφόρηση του επιπεφυκότα» σε 9 από 1.099 ασθενείς (0,8%) που
νοσηλεύτηκαν με εργαστηριακά επιβεβαιωμένο COVID-19
από 30 νοσοκομεία σε όλη την Κίνα.
- Σε μια άλλη αναδρομική σειρά περιπτώσεων που δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρτίου στο JAMA Ophthalmology, 12 από 38
«κλινικά επιβεβαιωμένες» νοσοκομειακές περιπτώσεις
COVID-19 στην επαρχία Hubei της Κίνας, είχαν οφθαλμικές
«ανωμαλίες» δηλ. χύμωση (οίδημα) και / ή εκκρίσεις. Δύο
ασθενείς είχαν θετικό επίχρισμα επιπεφυκότος για SARSCoV-2 RNA, ένας με σημάδια υπεραιμίας επιπεφυκότα και ο
άλλος με χύμωση και επιφορά (δακρύρροια).
- Δύο μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο MedRxiv δείχνουν επίσης σχετικά χαμηλή πιθανότητα μολυσματικού ιού στα δάκρυα των ασθενών με COVID-19. Η μία μελέτη των Zhang και
συν από 72 επιβεβαιωμένους ασθενείς με COVID-19, μόνο 2
ασθενείς είχαν επιπεφυκίτιδα.
- Στην εργασία των Zhou et al. από 63 επιβεβαιωμένους ασθενείς με COVID-19 στο Wuhan, μόνο ένας (1) είχε επιπεφυκίτιδα και αρνητικό επίχρισμα επιπεφυκότος για SARS-CoV-2
RNA. Η καλλιέργεια επιπεφυκότος ενός άλλου ασθενούς
ήταν θετικό και 2 ήταν «πιθανά» περιστατικά COVID-19.
«Επειδή η επιπεφυκίτιδα είναι μια κοινή πάθηση και οι ασθενείς συχνά επισκέπτονται τους οφθαλμίατρους χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή καθώς μέχρι σήμερα έχουν μολυνθεί και
πεθάνει δεκάδες συνάδελφοι» αναφέρει ο χειρουργός

οφθαλμίατρος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου και επιστημονικός υπεύθυνος του Οφθαλμολογικού Κέντρου Γλαυκώματος & Laser Αθηνών Βασίλειος
Κοζομπόλης.
Αξίζει να τονιστεί πως ο Kινέζος οφθαλμίατρος, Li Wenliang,
MD, ήταν ο πρώτος γιατρός που ενημέρωσε τις αρχές για
την υψηλή μεταδοτικότητα του κοροναϊού και αργότερα πέθανε από την ασθένεια. Ο ίδιος πίστευε ότι μολύνθηκε από
ασυμπτωματικό ασθενή με γλαύκωμα. Καταγράφηκαν επίσης
θάνατοι οφθαλμολόγων και ωτορινολαρυγγολόγων στην Κίνα
και την Ιταλία.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΧΛΩΡΟΚΙΝΗ;
Η Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας δεν έχει καταθέσει
συγκεκριμένη άποψη για τη χρήση χλωροκίνης ή υδροξυχλωροκίνης σε ασθενείς με COVID-19.
Ωστόσο, σε μια ανασκόπηση των δημοσιευμένων κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση αυτών των δυο φαρμάκων ως
θεραπεία για το COVID-19, μια ομάδα εργασίας της επιστημονικής οφθαλμολογικής εταιρείας Vitreo-Retina Society
Ασίας-Ειρηνικού διαπίστωσε ότι οι προτεινόμενες δόσεις σε
πολλές από τις τρέχουσες μελέτες παγκοσμίως ξεπέρασαν
την μέγιστη ημερήσια δόση που θεωρείται ασφαλής για μακροχρόνια θεραπεία για ρευματικές και άλλες χρόνιες ασθένειες ( <5mg / kg βάρους για υδροξυχλωροκίνη).
Ο κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης της ωχράς κηλίδας –
που είναι το σημείο του αμφιβληστροειδούς με την ευκρινέστερη όραση - σε αυτές τις υψηλότερες δόσεις για μικρό
χρονικό διάστημα είναι άγνωστος.
Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για την πιθανότητα
τοξικότητας και βλάβης της ωχράς κηλίδας πριν ξεκινήσουν
τη θεραπεία.
http://www.glaucoma-laser-eyecenter.gr.
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...για την υγειά μας

«Κατακτούμε» τις πολυπλοκότητες του Συνδρόμου Sjögren
Ο Απρίλιος είναι ο Μήνας ευαισθητοποίησης για το
Σύνδρομο Sjögren (Σγιόγκρεν) και με πολλούς ανθρώπους να πάσχουν από αυτό· άνδρες και γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και εθνοτήτων το
Σύνδρομο Sjögren είναι μία από τις διαδεδομένες,
αλλά λιγότερο γνωστές αυτοάνοσες ασθένειες.
Το Σύνδρομο Sjögren είναι μία αυτοάνοση νόσος,
στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Η νόσος δεν
έχει συγκεκριμένα συμπτώματα και επηρεάζει διαφορετικά τους ασθενείς. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι τα στεγνά μάτια (ο ιατρικός όρος
είναι «ξηροφθαλμία») ή το στεγνό στόμα (ο ιατρικός όρος είναι «ξηροστομία») ή ορισμένες φορές
και τα δύο μαζί. Εκτός από την εκτεταμένη ξηρότητα, άλλες σοβαρές επιπλοκές περιλαμβάνουν τη
μεγάλη κόπωση, τον χρόνιο πόνο, την εμπλοκή των
κύριων οργάνων, τις νευροπάθειες και τα λεμφώματα.
Η πάθηση δημιουργείται, όταν το ανοσοποιητικό
σύστημα του οργανισμού παράγει αντισώματα και
κύτταρα τα οποία επιτίθενται στα κύτταρα των εξωκρινών αδένων, όπως είναι οι δακρυϊκοί και οι σιελογόνοι αδένες. Αυτό έχει ως συνέπεια
μακροχρόνια φλεγμονή των αδένων αυτών που
οδηγεί σε δυσλειτουργία και καταστροφή των λειτουργικών τους κυττάρων. Η προσβολή των αδένων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
τηλεφωνικοί αριθμοί βοήθειας

& πληροφορίας

) 2142142000
Βιντεοσυνομιλία με γιατρούς
Kαταγγελίες και Eνημέρωση

) 1110
Γραμμή 24ωρης λειτουργίας

) 1135

γίνεται αντιληπτή από τον πάσχοντα ως μείωση της
παραγωγής σιέλου ή/και δακρύων, καθώς και από
τη διόγκωση –μερικές φορές- των σιελογόνων αδένων, χαρακτηριστικά των παρωτίδων, που δίνουν
την εικόνα σαν να πάσχει ο ασθενής από παρωτίτιδα (μαγουλάδες).

Ως συστηματική ασθένεια, που επηρεάζει ολόκληρο το σώμα, τα συμπτώματα μπορεί να παραμείνουν σταθερά ή να επιδεινωθούν σε συγκεκριμένα
χρονικά διαστήματα. Ενώ δηλαδή κάποιοι ασθενείς
βιώνουν ήπια δυσφορία, άλλοι πάσχουν από εξουθενωτικά συμπτώματα που επηρεάζουν σημαντικά
τη λειτουργικότητα και την καθημερινότητά τους.
Προσβάλλει δε κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας.
Στις περισσότερες ασθενείς η νόσος έχει μια μακρόχρονη, αλλά καλοήθη πορεία με συμπτώματα
που οφείλονται κυρίως στην ξηρότητα. Σπανιότερα
η ασθενής θα εκδηλώσει σοβαρότερα συμπτώματα
και θα πρέπει να λάβει ειδικές ανοσοκατασταλτικές
θεραπείες.
Σε περίπου 1/3 των ασθενών με το σύνδρομο Sjögren μπορούν να εμφανιστούν συμπτώματα από
άλλα όργανα και ιστούς. Σε αυτά περιλαμβάνονται
ο πόνος ή και η διόγκωση των αρθρώσεων (αρθρίτιδα), η κόπωση, οι αλλαγές στο χρώμα των χεριών,
όταν εκτεθούν στο κρύο (φαινόμενο Raynaud), η
εμφάνιση κόκκινων εξανθημάτων στα κάτω άκρα
και η εμφάνιση πόνου και καψίματος στα χέρια και
στα πόδια από βλάβη των μικρών νεύρων.
Η έγκαιρη διάγνωση και οι κατάλληλες θεραπείες
είναι σημαντικές, καθώς μπορούν να αποτρέψουν
σοβαρές επιπλοκές και να βελτιώσουν σημαντικά

την ποιότητα ζωής ενός ασθενούς. Μέχρι σήμερα
δεν υπάρχει θεραπεία, αλλά χορηγούνται διάφορες θεραπευτικές αγωγές για την ανακούφιση
των συμπτωμάτων.
Το Σύνδρομο Sjögren μπορεί να εμφανισθεί είτε ως
αυτοτελής νόσος (πρωτοπαθές) είτε στα πλαίσια
μιας άλλης αυτοάνοσης νόσου, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθηματώδης
λύκος, το συστηματικό σκληρόδερμα κ.ά. (δευτεροπαθές).
Tέλος, το Σύνδρομο Sjögren θεωρείται συχνά ως
μια σπάνια ασθένεια, ωστόσο εκτιμάται ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που ζουν με αυτήν την
ασθένεια, (περίπου το 1% του πληθυσμού) καθιστώντας τη νόσο μία από τις διαδεδομένες αυτοάνοσες ασθένειες. Δυστυχώς όμως υπάρχουν γι’
αυτό πολύ λιγότερες κλινικές μελέτες και ερευνητικό ενδιαφέρον, σε σύγκριση με άλλες
σχετικές παθήσεις. Η ενεργός συμμετοχή των
ασθενών, και η συνεργασία κλινικών ιατρών, ερευνητών και ασθενών είναι ζωτικής σημασίας για
την εξεύρεση στο μέλλον πιθανής θεραπείας και
την εκπλήρωση ανεκπλήρωτων αναγκών των ασθενών, επεσήμανε η Ευαγγελία Οικονομούλα, ασθενής με Sjögren,
Μέλος Δ.Σ. και Υπεύθυνη
Θεσσαλίας της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα.
Ο Μήνας ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Sjögren ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1998 με σκοπό
την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων και του κοινού, η οποία σήμερα, σε μια περίοδο αυξημένου στρες και άγχους λόγω του
coronavirus / COVID-19, είναι ακόμα πιο σημαντική.
Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)
είναι 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 Αυτοάνοσα Νοσήματα, Ρευματολόγοι και ιατροί που ενδιαφέρονται για τις ρευματικές παθήσεις και άτομα που
ενδιαφέρονται να συμπαρασταθούν σε αυτούς που πάσχουν ρευματικά από αυτοάνοσα νοσήματα. Όλα τα μέλη
εργάζονται εθελοντικά.
Περισσότερες πληροφορίες στο www. Arthritis.org.gr
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ 2020
Ο λογαριασμός της χασούρας και οι βλέψεις της επόμενης μέρας
Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων που επρόκειτο να
διεξαχθούν στο Τόκιο το προσεχές καλοκαίρι, λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού, ήταν η κορύφωση των συνεπειών στον παγκόσμιο αθλητισμό από τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή,
αν και με χαρακτηριστική καθυστέρηση, επισημοποίησε
τέλη Μάρτη τη συγκεκριμένη απόφαση και τη μετάθεση
της διοργάνωσης για το καλοκαίρι του 2021. Περίπου
ένα μήνα νωρίτερα η λήψη της απόφασης για την τύχη
της διοργάνωσης είχε προαναγγελθεί για τέλη Μάη, η
ραγδαία επιδείνωση όμως των κρουσμάτων σε όλο τον
κόσμο και κυρίως οι έντονες διαμαρτυρίες αθλητών, προπονητών και άλλων ανθρώπων του αθλητισμού υποχρέωσαν τη ΔΟΕ να αλλάξει ρότα.
Σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι σε εκείνο το σημείο οι Παγκόσμιες Ομοσπονδίες όλων σχεδόν των
αθλημάτων είχαν ήδη «κατεβάσει ρολά», αναστέλλοντας τη δραστηριότητά τους και δημιουργώντας σοβαρό
πρόβλημα όσον αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα. Από
την αρχή της επιδημίας ένα από τα βασικότερα ζητήματα
σε ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό, ήταν τι θα γίνει
με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήτοι το κορυφαίο σε διεθνές επίπεδο αθλητικό γεγονός - με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε βασικούς τομείς της βιομηχανίας του
εμπορευματοποιημένου αθλητισμού.

Είναι προφανές πως ο πακτωλός χρημάτων που συνοδεύουν τη διοργάνωση αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα για τη στάση της ΔΟΕ να «τραβήξει το σκοινί» της
αναμονής, ελπίζοντας μέχρι την ύστατη ώρα ότι θα μπορούσε να αποφύγει τη χασούρα. Και, βέβαια, να παίζει
ακόμα και με την υγεία και τη ζωή των ίδιων των αθλητών και των μελών των Ολυμπιακών αποστολών, όπως
εύστοχα είχε σχολιάσει η χρυσή Ολυμπιονίκης του επί
κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη, μιλώντας για τη στάση αναμονής της ΔΟΕ. Ανάλογες δηλώσεις έκαναν αρκετοί συναθλητές της απ' όλο τον κόσμο και όλα τα σπορ.

Το αστρονομικό κόστος της αναβολής...
Μετά την επισημοποίηση της αναβολής της διοργάνωσης, αποκαλύφθηκαν και τα νούμερα της χασούρας ΔΟΕ
και διοργανωτών, τα οποία αγγίζουν αστρονομικά επίπεδα. Για άλλη μια φορά έτσι αναδεικνύεται ότι στο σημερινό οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου
αθλητισμού μια αθλητική διοργάνωση αποτελεί μια πανάκριβη παράσταση, με τους εμπλεκόμενους σε αυτή να
αποβλέπουν σε τεράστιους τζίρους και κέρδη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τους μέχρι τώρα
υπολογισμούς οι απώλειες από την αναβολή της διοργάνωσης αναμένεται να αγγίξουν τα 38 δισ. ευρώ. Σε
αυτά συμπεριλαμβάνονται τα 11,5 δισ. του μέχρι τώρα
προϋπολογισμού των διοργανωτών και, όπως εκτιμούν
ειδικοί αναλυτές, κοντά στα 5 δισ. οι συνέπειες στην ιαπωνική οικονομία από τη μη τέλεση των Αγώνων στον
προγραμματισμένο χρόνο. Γύρω στα 5,5 δισ. υπολογίζονται οι απώλειες των πολυεθνικών που είχαν συμβόλαια για τη διοργάνωση, είτε με τη μορφή χορηγιών είτε
σε άλλους τομείς (τηλεοπτικά δικαιώματα, διαφημίσεις
κ.ο.κ.), ενώ οι ασφαλιστικές ρήτρες για ΔΟΕ και διοργανωτές εκτιμάται ότι αγγίζουν τα 2 δισ. Στο τελευταίο
νούμερο περιλαμβάνονται οι ιδιαίτερα υψηλές αποζημιώσεις που αναμένεται να ζητήσουν κυρίως διεθνή ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα που είχαν εξασφαλίσει τα
δικαιώματα μετάδοσης των Αγώνων.

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες
θα ακυρωθούν αν...»
Ο πρόεδρος του «Τόκιο 2020» Γιοσίρο Μόρι είπε ότι αν δεν
βρεθεί εμβόλιο, δεν θα υπάρξει άλλη μετάθεση των Αγώνων παρά μόνον ακύρωση.
Την επιμονή του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Αμπε
να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες εντός της θητείας
του θα «πληρώσει» η διοργάνωση του Τόκιο εάν μέσα στον
επόμενο χρόνο δεν βρεθεί το εμβόλιο που θα καταπολεμά
τον νέο κορωνοϊό. Ο πρόεδρος του «Τόκιο 2020» Γιοσίρο
Μόρι ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άλλη μετάθεση των
Αγώνων παρά μόνον ακύρωση.
«Εάν η πανδημία δεν τεθεί υπό έλεγχο μέχρι το 2021, οι
Ολυμπιακοί Αγώνες θα ακυρωθούν. Κατά το παρελθόν, οι
Ολυμπιακοί έχουν ακυρωθεί εξαιτίας πολέμων. Αυτή τη
φορά αγωνιζόμαστε απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό», δήλωσε ο Γιοσίρο Μόρι σε συνέντευξή του στη Nikkan Sports.

Από την άλλη, η ΔΟΕ φέρεται ότι έχει εξασφαλισμένα
τα περίπου 817 εκατ. ευρώ που αντλεί ως καθαρά δικά
της έσοδα από κάθε διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων.
Σχετικό δημοσίευμα, επικαλούμενο αγγλικές πηγές, ανέφερε ότι αυτό έγινε μέσω υπογραφής σχετικού ασφαλιστικού συμβολαίου της ΔΟΕ με πολυεθνική στο χώρο
των ασφαλίσεων, αξίας 21 εκατ. ευρώ.

Tηλεδιάσκεψη για την ασφαλή
επαναλειτουργία των αθλητικών
εγκαταστάσεων των Δήμων
Tηλεδιάσκεψη με τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, και τον ΓΓΑ Γιώργο Μαυρωτά είχαν
οι Δήμαρχοι της χώρας (24.4.) όπου συζητήθηκε των
θέμα της ασφαλούς επαναλειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
«Η νέα πραγματικότητα απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση διοίκησης και λειτουργίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απόλυτη προστασία της δημόσιας υγείας. Ο
αθλητισμός πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει ζωντανός και
ασφαλής», είπε ο Δήμαρχος Παλλήνης, υποβάλλοντας
συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο επαναλειτουργίας
των εγκαταστάσεων.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος, πρότεινε:
1. Τη θέσπιση ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (αθλητικής
ταυτότητας) για τη αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων, κάτι που αποτελεί ήδη δρομολογημένο σχέδιο του
Δήμου Παλλήνης
2. Τη θέσπιση από την ΓΓΑ ειδικού προγράμματος «Αθλούμαστε με ασφάλεια», με ειδικά προσαρμοσμένα προπονητικά προγράμματα για όλους
3. Το άνοιγμα των εγκαταστάσεων μόνο για ατομικές προπονήσεις καθώς και ομαδικές προπονήσεις έως 10 ατόμων
για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με ευθύνη των προπονητών και υπεύθυνων Γυμναστών
4. Τον περιορισμό στο 50% της δυναμικότητας των χώρων
άθλησης για αποφυγή συνωστισμού
5. Το άνοιγμα των Κολυμβητηρίων σε μεταγενέστερο
χρόνο με τήρηση αποστάσεων και ανά ώρα απολυμάνσεις
6. Οι μη οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να ανοίξουν σε μεταγενέστερο χρόνο μαζί με τις Παιδικές Χαρές
7. Την παράταση των συμβάσεων καθηγητών Φυσικής
Αγωγής που απασχολούνται στα συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα του Δήμου, από την Γ.Γ.Α έως 31 Ιουλίου με
δυνατότητα άρσης του κωλύματος οκτάμηνης απασχόλησης ώστε να είναι δυνατή η πρόσληψη του προσωπικού την
επομένη σχολική χρονιά.
8. Την απαγόρευση λειτουργίας προγραμμάτων Καλοκαιρινής Απασχόλησης
9. Την παράταση της αναστολής λειτουργίας των κλειστών εγκαταστάσεων έως τον Σεπτέμβριο.

Οι τελικές αποφάσεις για την επαναλειτουργία των
αθλητικών εγκαταστάσεων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από τις αρμόδιες Αρχές της Πολιτείας.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Προτάσεις για την επανεκκίνηση και τη στήριξη των
σωματείων
Mε επιστολή του προς τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, ο ΣΕΓΑΣ κατέθεσε τις προτάσεις του για
την επανεκκίνηση του ελληνικού στίβου σε προπονητικό
και αγωνιστικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια της περιόδου
αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων για τον
Covid-19.
Οι προτάσεις περιλαμβάνουν σταδιακή επάνοδο στο
προπονητικό και αγωνιστικό πλαίσιο, με βάση πάντοτε
τα υγειονομικά δεδομένα και τις υποδείξεις των ειδικών
επιστημόνων με στόχο τη διεξαγωγή όλων των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων το διάστημα Ιούλη - Αυγούστου
και τη διεξαγωγή διασυλλογικών και περιφερειακών
αγώνων από τα μέσα Ιούνη. Παράλληλα στην επιστολή,
ο ΣΕΓΑΣ για μια ακόμη φορά επισημαίνει την ανάγκη για
περαιτέρω στήριξη των αθλητικών σωματείων και των
Ομοσπονδιών, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, στα οικονομικά τους
μεγέθη.

Τόμας Μπαχ: η σημασία του αθλητισμού
στη γενική υγεία του πληθυσμού
Τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον παγκόσμιο
αθλητικό χάρτη, μετά την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, αλλά και τις προοπτικές και τα προβλήματα
που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού, περιγράφει ο
πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας
Μπαχ, σε ανοιχτή επιστολή του προς το Ολυμπιακό κίνημα.
Ο Μπαχ εκφράζει τις ευχαριστίες του στις εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις διεθνείς συνομοσπονδίες των Ολυμπιακών αθλημάτων και τις επιτροπές αθλητών, για τη
συναίνεσή τους στην απόφαση αναβολής των Αγώνων του
Τόκιο, ενώ τονίζει ότι η ΔΟΕ είναι έτοιμη να αναλάβει το
μερίδιο που της αναλογεί από το κόστος της αναβολής, μερίδιο το οποίο ο ίδιος υπολογίζει σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια (οι Ιάπωνες εκτιμούν ότι το συνολικό κόστος
της κατά ένα έτος μετάθεσης των Ολυμπιακών, θα αγγίξει
τα 3 δισ. δολάρια).
Τονίζει ότι τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία η
πλήρης συμμόρφωση με την λεγόμενη «Ολυμπιακή Ατζέντα
2020», που έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους και την
εν γένει βιωσιμότητα των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και η
μείωση του αριθμού των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, μέσω διαδικασιών ενοποίησής τους.
Ο Τόμας Μπαχ επισημαίνει τη σημασία του αθλητισμού στη
γενική υγεία του πληθυσμού και ζητά να συμπεριληφθεί στα
πλάνα των κυβερνήσεων για την αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας. Και καταλήγει υπενθυμίζοντας ότι
«…οι Αρχαίοι Έλληνες, στους οποίους οφείλουμε τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, ήξεραν ότι με κάθε η κρίση, έρχεται
και μια ευκαιρία.
Ας εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία με ενότητα και δημιουργικότητα για να βγούμε από αυτήν την κρίση ακόμη πιο
ισχυροί από πριν. Ο κόσμος μετά τον κορονοϊό θα χρειαστεί
τον αθλητισμό και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στη διαμόρφωσή του με τις Ολυμπιακές μας αξίες».

Πρώτα τα ατομικά αθλήματα
Με γνώμονα την προστασία της υγείας των αθλητών και
με αυστηρά μέτρα προστασίας της υγιεινής τους θα
πραγματοποιηθεί η επανέναρξη των προπονήσεων των
κορυφαίων πρωταθλητών, σε μια αθλητική επανεκκίνηση
με προσεκτικά βήματα.
Στις 4 Μαΐου, οι πρώτοι που θα φορέσουν τις φόρμες
τους θα είναι οι αθλητές των ατομικών αθλημάτων, ενώ
για τη διεξαγωγή διοργανώσεων, σύμφωνα με την τροπολογία, θα αποφασίσουν οι διοργανώτριες αρχές, με
τη σύμφωνη γνώμη της υγειονομικής επιτροπής που σύστησε το υφυπουργείο Αθλητισμού. Σε ό,τι αφορά τις
διοργανώσεις με θεατές, όπως είπε και ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του, «κρίνεται απίθανο να επιτραπούν μέσα στο καλοκαίρι αθλητικά γεγονότα με θεατές».
Οι πρώτοι που θα βρεθούν σε ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις για προπόνηση είναι 333 αθλητές. Αρκετές
ομοσπονδίες, παρά τις οχλήσεις των ιθυνόντων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, δεν έχουν στείλει τα
ονόματα των elite αθλητών τους.
Ετσι, στα αθλητικά κέντρα όλης της χώρας δικαίωμα εισόδου στις 4 Μαΐου θα έχουν μόνον όσοι δηλώθηκαν
από τις ομοσπονδίες τους αφού, όπως είπε κατά την τηλεδιάσκεψη ο πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος,
δεν πρέπει να «τιμωρηθούν» οι αθλητές των ευσυνείδητων ομοσπονδιών περιμένοντας να αρχίσουν τις προπονήσεις όταν θα ολοκληρωθεί η λίστα.

«H Ευρωλίγκα ζήτησε ενημέρωση
για τη διαθεσιμότητα ΟΑΚΑ & ΣΕΦ»
Η διοργανώτρια αρχή εξέφρασε επίσημα την επιθυμία
της να γίνει το Final 8 της στην Ελλάδα και ζητάει να
μάθει, εάν τα δύο γήπεδα είναι διαθέσιμα 4-26 Ιουλίου
Είχε ακουστεί ως φήμη και από ότι φαίνεται στην Ευρωλίγκα θέλουν να πάρει και «σάρκα και οστά».
Σύμφωνα με πληροφορίες του novasports.gr, η διοργανώτρια Αρχή σκέφτεται σοβαρά την Αθήνα για το Final
8 και γι’ αυτό απευθύνθηκε στις διοικήσεις του ΟΑΚΑ και
του ΣΕΦ. Το ρεπορτάζ λοιπόν αναφέρει ότι ζήτησε πληροφορίες για τη διαθεσιμότητά των δύο γηπέδων από τις
4 έως 26 Ιουλίου.
Παράλληλα η Ευρωλίγκα θέλησε να μάθει και την διαθεσιμότητα των γηπέδων του Αμαρουσίου και του Περιστερίου τα οποία υπολογίζει να τα χρησιμοποιήσει ως
προπονητήρια σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί κανονικά η τελική της φάση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά είναι σε πρώιμο στάδιο
και δεν είναι ουσιαστικά το τελικό πλάνο της διοργανώτριας αρχής.

«Λύγισε» στο τάι μπρέικ ο Τσιτσιπάς
Ο Ελληνας τενίστας δεν κατάφερε να περάσει στον μεγάλο τελικό του Madrid Open Virtual Pro, καθώς ηττήθηκε από τον Νταβίντ Γκοφέν με 7-6 γκέιμς
Στα ημιτελικά ολοκληρώθηκε η περιπέτεια του Στέφανου
Τσιτσιπά στο Madrid Open Virtual Pro, που πραγματοποι-

είται ηλεκτρονικά μέσω του Playstation 4, καθώς ο Ελληνας τενίστας ηττήθηκε από τον Νταβίντ Γκοφέν.
Οι δύο τενίστες τα έδωσαν όλα και πάλεψαν μέχρι τέλους για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, με τον Βέλγο
να αποδεικνύεται ψυχραιμότερος στο τάι μπρέικ και να
παίρνει την πολυπόθητη νίκη.
Πλέον, περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα
προκύψει από το ζευγάρι Μάρεϊ-Σβάρτσμαν.
Ο συμπατριώτης μας, παρότι ήταν εντυπωσιακός στα
παιχνίδια των ομίλων, όπου κέρδισε και τους τρεις αντιπάλους του με 3-0 γκέιμς, αλλά και στο ματς της προημιτελικής φάσης απέναντι στον Νταβίντ Φερέρ, δεν
κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντι στον Βέλγο, με τον Γκοφέν να παίρνει τελικά το
εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

ΓΑΛΛΙΑ: Τέλος και επίσημα η φετινή
σεζόν στη Λιγκ 1
Πρόωρο τέλος έλαβε πλέον και επίσημα η αγωνιστική σεζόν
για το πρωτάθλημα της Λιγκ 1 και Λιγκ 2 στη Γαλλία μετά
από σχετική απόφαση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της
χώρας Έντουαρντ Φιλίπ στο πλαίσιο της ενημέρωσης για
τη σταδιακή αποκλιμάκωση των απαγορευτικών μέτρων που
ίσχυαν στη χώρα με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο στη χώρα του πριν από τον Σεπτέμβριο,
σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος της φετινής σεζόν.
Αντίθετα από τα υπόλοιπα εξ αυτών με τα τωρινά δεδομένα
το γερμανικό, το αγγλικό και το ιταλικό φαίνεται να βρίσκονται στον δρόμο της επιστροφής, ενώ αν και τα πράγματα δείχνουν πιο ρευστά κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει και στο
ισπανικό.
Πλέον όσον αφορά τη γαλλική περίπτωση οι αρμόδιοι του
ποδοσφαίρου μέχρι τα τέλη Μάη θα πρέπει να αποφασίσουν
την κατανομή των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, το τι θα συμβεί
με τους υποβιβασμούς και τους προβιβασμούς των ομάδων
καθώς και εάν τελικά υπάρξει φετινός πρωταθλητής. Μέχρι
και πριν διακοπεί το πρωτάθλημα στη μεγάλη κατηγορία, η
Παρί ήταν πρώτη με 68 βαθμούς ύστερα από 27 αγωνιστικές,
ενώ η Μαρσέιγ δεύτερη με 56 βαθμούς σε 28 ματς.

Πρωταθλήτρια η Παρί Σεν Ζερμέν
Τελικά και σύμφωνα με την Equipe, η Παρί Σεν Ζερμέν θα

στεφθεί κανονικά πρωταθλήτρια στη Γαλλία. Οι Γάλλοι
αποφάσισαν το λογικό. Και δίνουν τον τίτλο του πρωταθλητή στην Παρί Σεν Ζερμέν.
Σε αντίθεση με την Ολλανδία, όπου Άγιαξ και Αλκμάαρ
ήταν ισόβαθμοι και θα ήταν άδικο να βγει πρωταθλητής,
οι Γάλλοι, σύμφωνα με την Equipe, αποφάσισαν πως το
δίκαιο και λογικό είναι να πάει η κούπα στην ομάδα που
έδειξε με την παρουσία της όλη τη χρονιά ότι την άξιζε.
Επιπλέον, και οι υπόλοιπες θέσεις θα ισχύσουν όπως
διαμορφώθηκε ο βαθμολογικός πίνακας μέχρι τη στιγμή
της διακοπής.

Ευχαριστήριο
H Διεύθυνση της Εφημερίδας, οι συνεργάτες της και οι συντελεστές παραγωγής, αισθάνονται
την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ της, για την κατανόησή τους, που τους στερήσαμε 3 εβδομάδες την έντυπη έκδοση, κι ακόμα για την αμέριστη
ηθική συμπαράστασή τους!
– Οφείλουμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε δημόσια τους ελάχιστους αναγνώστες μας,
που θεώρησαν αναγκαίο να εκφράσουν την ηθική τους στήριξη και με υλική μορφή
τόσο αναγκαία για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της εφημερίδας.
(Δεν είναι Εφοπλιστές ή Πολιτευτές. Συνταξιούχοι και μισθωτοί είναι)!...
Και μόνον γι’ αυτούς, τους ελάχιστους, θα όφειλε η εφημερίδα να κυκλοφορήσει
και πάλι αυτήν την εβδομάδα και σε έντυπη μορφή, όπως και για όλους εσάς
που τη στηρίζετε με την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας, 23 συναπτά έτη!

ΕΙΣ ΕΜΟΙ ΜΥΡΙΟΙ, ΕΑΝ ΑΡΙΣΤΟΣ ΗΙ
(Για εμένα, ένας ισοδυναμεί με 10.000 εάν είναι άριστος) Ηράκλειτος

Ούτε κανένας ΚΟΡΩΝΑϊός, ούτε κανένας κορωνοστεφής θα κάμψει την αγωνιστικότητά μας.
Στους κορωνοστεφείς της κάθε εξουσίας – Τοπικής, Περιφερειακής ή Κεντρικής, Ευρωπαϊκής
και Πλανητικής - θυμίζουμε ότι ΕΚΕΙΝΗ που πρωτίστως κρίνεται είναι η ΕΞΟΥΣΙΑ.
Κι εμείς, την κρίνουμε αυστηρά, αλλά καλόπιστα. Λάθη, είναι ανθρώπινο να κάνουμε.
Αλλά δεν ανήκουμε σε κανέναν: Κόμμα, πολιτικό ή παράγοντα.
Κατά περίπτωση, ενίοτε συνταυτιζόμαστε ή προσκείμεθα, κατά την κρίση μας, με κάποιον.
Ηγέτη – Κόμμα ή πολιτική επιλογή. Αλλά δεν φιμώνουμε κανέναν. Επιζητούμε
τον αντίλογο, αλλά απαντάμε· κόσμια και τεκμηριωμένα. Γνωρίζουμε, βέβαια,
ότι στενοχωρούμε τους “απόλυτους”, αλλά δεν λιβανίζουμε κανέναν.
Και πάλι σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε ΥΓΕΙΑ!

Να είμαστε σχολαστικά προσεκτικοί, αλλά κοινωνικοί!...

