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«...δίκτυο 100 εργαστηρίων ...για να κατασκευά-
σουμε ιούς, που θα χρησιμοποιηθούν για να κα-

τασκευασθούν αποτελεσματικά εμβόλια»
Σωτ. Τσιόδρας

ΟΧΙ «σκωτσέζικο ντους» επί ένα χρόνο και...

ΟΧΙ «φυσαρμόνικα» μέτρων.

Μια κι έξω, να τελειώνουμε επιτυχώς

Μια σκέψη, μια ιδέα, μια έμπνευση δεν γεννιέ-

ται με την επιφοίτηση κάποιου πνεύματος. Είναι

αποτέλεσμα μιας διεργασίας εγ-

κεφαλικής όπου, πολλές φορές

ασυνειδήτως, ο εγκέφαλος επε-

ξεργάζεται, αναλύει και συσχετί-

ζει διάφορα συναφή δεδομένα

(εμπειρίες –γνώσεις – εικασίες)

και συνθέτει συγκεκριμένο επα-

γωγικό συμπέρασμα.

Η συγκεκριμένη συμπερασματική

σκέψη δεν είναι «επιφοίτηση» ή

ενόραση. Είναι συνθετική εργασία δεδομένων,

όπως τα λέμε τώρα, για τους άλλους «εγκεφά-

λους», τους ηλεκτρονικούς· data!...

Στις διανοητικές λειτουργίες, το πλήθος, ο

όγκος των δεδομένων (γνώσεις - εμπειρίες)

παίζουν σημαντικό, αλλά δευτερεύοντα ρόλο.

Τον πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει η δυνατό-

τητα ανάλυσης, συσχετισμών, δεδομένων και η

επεξεργασία τους. Αυτά γενικά και εισαγωγικά. 

Στο συγκεκριμένο τώρα θέμα μας, «η πανδημία

και η αντιμετώπισή της», παραμερίζουμε όσα

κατά καιρούς έχω γράψει, για την προέλευση

του ιού, την εκμετάλλευσή του κ.λπ. και περιο-

ρίζομαι αποκλειστικά στην αντιμετώπισή του.

Δεν είμαι ειδικός για τις λοιμώξεις, βεβαίως, αλλά

η λήψη των αποφάσεων δεν είναι της αρμοδιότη-

τας των λοιμωξιολόγων ιατρών! Είναι γνωστή η

παροιμιώδης φράση του Κλεμανσό1: «Ο πόλεμος

είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να τον εμπιστευ-

θούμε στους στρατιωτικούς»! Συνέχεια στη σελ. 2

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
και η αντιμετώπισή της

του Κώστα 
Βενετσάνου

Θεόδωρος  Γεωργίου                                 

σελίδα 8

Τιμητική διάκριση 

Κυρ. Μητσοτάκης
και  Markus Söder.
Τί κοινό έχουν;

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Eνοποίηση - Αναβάθμιση

Αναβύσσου - Π. Φώκαιας  
σελίδα 6

Ενα σχολείο “κόσμημα” στη Γλυφάδα! Σελίδα 13

Δωρεάν τεστ covid-19
στο Κέντρο Υγείας Βάρης

και στη Σχολή Ευελπίδων
σελίδα 21

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

«Επιλέγω επάγγελμα “χτίζω” τον
κόσμο του αύριο… από σήμερα»

Σελίδα 13

Σε ετοιμότητα για τον χιονιά 
Περιφέρεια Αττικής & Δήμοι

Σε επιφυλακή 

η Πολιτική 

Προστασία της

Περιφέρειας, και

των Δήμων.

Ανοιχτή 24ωρη

γραμμή βοήθειας

σε Δήμους

σελίδα 7
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Σας διαβεβαιώ πως αν η ρήση του Κλεμανσό δεν

έχει καθολική εφαρμογή, έχει πάντως, στο πλεί-

στον των περιπτώσεων και των ειδικοτήτων.
Όσο μεγαλύτερο είναι το «βάθος» των εξειδικευ-

μένων γνώσεων, τόσο στενεύει το εύρος. Και, πώς

να το κάνουμε, ο κόσμος μας είναι πολυδιάστατος!

Η συμβολή των ειδικών είναι αναγκαία προϋπόθεση

για τη λήψη ορθών αποφάσεων, αλλά η αρμοδιό-

τητα λήψης των αποφάσεων είναι των πολιτικών.

Αν δεν είναι έτσι, ή οι πολιτικοί δεν είναι ικανοί ν’

ανταποκριθούν στις περιστάσεις και ανατρέχουμε,

κάθε φορά και κατά περίπτωση, στους ειδικούς τε-

χνοκράτες (νομικούς, οικονομολόγους, στρατιωτι-

κούς, μηχανικούς και κάθε ειδικότητας τεχνικούς)

τότε δεν έχουμε πολιτική, δεν έχουμε δημοκρατία·

έχουμε τεχνοκρατία...

Οι ειδικοί συμβουλεύουν· παρουσιάζον τα δεδο-

μένα·  οι πολιτικοί τα επεξεργάζονται και αποφασί-

ζουν.

Εάν τα δεδομένα δεν είναι επαρκή και ακριβή ή η

επεξεργασία τους είναι εσφαλμένη, τότε και οι απο-

φάσεις θα είναι λανθασμένες.

Ο οποιοσδήποτε τεχνοκράτης κρίνεται από την

αξιοπιστία του. Η αξιοπιστία θεμελιώνεται εκ του

αποτελέσματος των υποδείξεων και των χειρισμών.

Ο δικηγόρος, από τις δίκες που έχει κερδίσει, ο λο-

γιστής, από τα πόσα έχεις νόμιμα πληρώσει και γλι-

τώσει από την εφορία. Από τα κέρδη σου και τα

διαφυγόντα, τις ζημίες και τα «φέσια» σου!

Ο γιατρός από το αν ζεις, γιατί σε γλίτωσε «απ’ του

χάρου τα δόντια», ή από το εάν «ο μη γένοιτο»...

ενώ θα έπρεπε να είσαι «μια χαρά».

Δυστυχώς δεν είμαστε στην ευχάριστη θέση, μετά

ένα χρόνο να δηλώσουμε ικανοποιημένοι ως προς

την αξιοπιστία ούτε των μεν, ούτε των δε, διεθνώς.

Εκ του αποτελέσματος...

•  Παγκοσμίως: Συνολικά κρούσματα 92,7 εκατομ-

μύρια. Ανάρρωσαν 51,2 εκατομ. (55%), πέθαναν

1,99 εκατομ. (2%).

• στην Ελλάδα: κρούσματα 147.000, Ανάρρωσαν

93,764 (64%). Απεβίωσαν 5.387 (3,64%) σχεδόν δι-

πλάσιοι, απ’ ότι σε παγκόσμιο επίπεδο2.

Να σας θυμίσω την Αγγλία και τη Σουηδία που πει-

ραματίζονταν με την «ανοσία της αγέλης;»
Να σας θυμίσω τον Τραμπ που έλεγε ότι «Οι γιατροί
“τα παίρνουν”, για να καταγράφουν θανάτους από
κοροναϊό» (1η Νοεμβρίου 2020), και νωρίτερα

(24.4.20) συμβούλευε να κάνουν οι Αμερικανοί ενέ-

σεις με απολυμαντικό!! Κάποιοι θαυμαστές του τον

άκουσαν κι έπιναν χλωρίνη, με αποτέλεσμα ν’ αυξη-

θούν οι δηλητηριάσεις...

Και στα δικά μας παραπαίοντα...

Να θυμίσω τον εκπρόσωπο του Υπ. Υγείας, Σωτ.

Τσιόδρα, που δήλωνε στις 21/1/20, πως «ένα 75%
των ασθενών περνούν τη νόσο ελαφρά (...) και μόλις
ένα 2% εμφανίζει θανατηφόρο αποτέλεσμα» (...) κι

ακόμα πως «η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
είναι περιορισμένη και δεν είναι διαδοχική και συνε-
χιζόμενη».

Και μετά τα ...καθησυχαστικά, όταν πλάκωσαν τα

απανωτά κρούσματα και οι πρώτοι θάνατοι άρχισαν

τα μέτρα με αρχή το πατρινό καρναβάλι, και τους

έπιασε πανικός και μας έβαλαν “στο γύψο”, για το

καλό μας, αλλά η οικονομία πήγε κατά Εωσφόρου

μεριά και κάποιοι έχασαν τις δουλειές τους, κι άλλοι

καταστράφηκαν. Και τότε χαλάρωσαν τα μέτρα, για

να κάνουμε τα μπάνια μας κι ήρθε «το δεύτερο

κύμα» πιο άγριο και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ενώ

ο ίδιος δήλωνε στις 29/1/20 ότι «το καλό δεδομένο
ότι οι περισσότεροι τον περνάνε σαν κρυολό-
γημα»... ενώ το Σεπτέμβρη του 2919 ...προφητικά

προανήγγειλε την έλευση της πανδημίας, λέγοντας

μεταξύ άλλων και το καταπληκτικό: «...επιτήρηση
των στελεχών γρίπης ...γίνεται από ένα δίκτυο 100
εργαστηρίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να δια-
πιστώσουμε τυχόν μεταβολές και να κατασκευά-
σουμε ιούς οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για να
κατασκευασθούν αποτελεσματικά εμβόλια»3.
Εδώ, τι να πω; «να κατασκευάσουμε ιούς... για να
παρασκευαστούν εμβόλια»;
Ο Φρανγκεστάιν είναι εδώ!

Για όποιον αμφισβητεί, για την τεκμηρίωση ας ανα-

τρέξει στις ιστοσελίδες των ΜΜΕ, του ΕΟΔΥ και του

google. Εδώ, στο άρθρο, η τεκμηρίωση δεν χωράει!

Ας σταματήσουν ένα χρόνο τώρα το «σκωτσέζικο

ντους» μια ζεστό, μια κρύο – και τη «φυσαρμόνικα»

των μέτρων. Ανοιξε, κλείσε κι όλα τα... κλικ – κι ας

μας πουν υπεύθυνα:

– Τι είναι αυτός ο ιός, πώς μεταδίδεται, γιατί «κα-

τασκευάστηκε», τι αποτελέσματα θα επιφέρει στην

κοινωνία. Στην Κοινωνία· δεν είμαστε αγέλη!

– Πόσο ζει ο ιός στα διάφορα περιβάλλονται (αέρα,

νερό, οργανικά υλικά (τρόφιμα, ζώντες οργανι-

σμούς) και στα ανόργανα (έπιπλα, σκεύη, υφάσματα

μέταλλα, χαρτί κλπ.).

– Σε ποιες κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθή-

κες επιβιώνει και αναπτύσσεται.

– Πώς μεταδίδεται και υπό ποίες συνθήκες.

Ας μας πληροφορήσουν σωστά επιτέλους. Θέλουμε

“data” – δεδομένα. Δεν είμαστε  ρομπότ. Κι ας στα-

ματήσουν την τρομοκρατία ατελέσφορης «παιδαγω-

γικής» του μπαμπούλα!

Κι ας λάβουμε μέτρα δραστικά, μια κι έξω: 

Κλείσιμο μέσα ΟΛΟΙ στα σπίτια μας 15 – 20 μέρες,

να μας εφοδιάζουν ειδικοί υπάλληλοι με στολές

«αστροναύτη», οι οποίοι και θ’ απολυμαίνουν καθη-

μερινά τα πάντα, όσο, όσα χρειάζονται...

Οι απώλειες θα είναι λιγότερες. Η ζημιά μικρότερη.

Η δυσφορία μικρότερη. Το μέτρο αποτελεσματικό-

τερο!

―――――――――
1. Ζωρζ Κλεμανσό: (1841-1929), Πρωθυπουργός της Γαλλίας στον Α’

Παγκόσμιο Πόλεμο.

2. CNN Greece 14/1/21 (πηγή JHU CSSE COVID-19 Data, 12/1/21).

Eπεξεργασία δική μας.

3. ΟΡΕΝ (1/4/19). 

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
και η αντιμετώπισή της

Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Ο Δήμος Γλυφάδας μαζεύει τα

χριστουγεννιάτικα δέντρα Σελ. 6

Ανάρτηση δασικών χαρτών στο

Δήμο Κρωπίας Σελ. 6

Διαμαρτυρία γυναικείων οργανώ-

σεων για υποβάθμιση... Σελ. 8

Νεοκαπιταλισμός

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ευρωπαϊκή διάκριση για τα δάση με

ελληνική συμμετοχή Σελ. 10

Συνάντηση εργασίας στην Περιφέ-

ρεια, Πατούλης, Πέτσας Σελ. 12

Ετυμολογώ, άρα υπάρχω

Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Λιβύη & Τουρκία Σίμος Ανδρονίδης Σελ. 16

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου

ΒΒΒ, Ι. Δόγκα Σελ. 17



…εκτιμάτε έμπρακτα την πληροφόρηση 

και τις γνώμες που εκφράζει.

Ευχαριστούμε όσους έχουν ήδη ανταποκριθεί.

Δύναμή μας, 
η εκτίμηση των αναγνωστών μας!

Η αδέσμευτη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία

χρηματοδοτείται από τους αναγνώστες.

Τηλ: 2106030655, 2108959004, 6937153052  | email: press@ebdomi.com | web: ebdomi.com

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193  | GR 4601106560000065600144193

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ την ΕΒΔΟΜΗ 
με μία συνδρομή…
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MOVEMENT RADIO

24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα

Το Movement Radio, ο διεθνής διαδικτυακός ραδιοφωνικός

σταθμός με έδρα την ΑΘΗΝΑ, προκάλεσε αίσθηση στο

πλαίσιο του φεστιβάλ «Movement 1920-2020: Πέρα και

ανάμεσα από σύνορα»  εκπέμπει εκ νέου, σε επιμέλεια

των Detach (Voltnoi & Quetempo).

24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, με πρωτότυ-

πες ραδιοφωνικές δράσεις από μια πολυάριθμη ομάδα πα-

ραγωγών από την ελληνική και παγκόσμια σκηνή, από

τους Optimo έως τη Moor Mother, από τον Alan Bishop έως

τον Christopher C. King, από τους Black Athena έως την

Carina, το Μovement Radio συντονίζεται με τον κόσμο.

Παράλληλα με το πρόγραμμά του, διοργανώνει αφιερώ-

ματα που είτε σχετίζονται με θέματα της επικαιρότητας –

είτε αφορούν εμβληματικές μουσικές μορφές.

Το πρόγραμμα αποτελείται από καθημερινές ζωντανές εκ-

πομπές, dj-sets και θεματικά μουσικά αφιερώματα, συνεν-

τεύξεις και εκπομπές λόγου, ζωντανά events κ.ά. Το

δυναμικό του σταθμού είναι μια πολυσυλλεκτική σύνθεση

από τη γεμάτη παλμό και εξωστρέφεια ελληνική dj, hip hop

και electronica σκηνή, καθώς και από σκηνές και υβρίδια

που αναδύονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με έμφαση

στην περιοχή της Μεσογείου.

Το Movement Radio είναι μια πολιτιστική πλατφόρμα που

εστιάζει στη νέα μουσική παραγωγή, αλλά και στην ιστορική

διαδρομή της, μοιράζεται από κοινού ιστορίες που δεν έχουν

ακόμα ειπωθεί, μιλάει με ιδέες και ήχους, αφουγκράζεται την

τρέχουσα πολιτική και κριτική σκέψη, διασχίζει ένα φαντα-

στικό αρχιπέλαγος πέρα από γεωγραφίες και χρονολογίες,

είναι μια πολιτιστική συγκολλητική ουσία μεταξύ ανθρώπων,

κοινοτήτων και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

To Movement Radio αντανακλά τον ήχο και τις ιστορίες

της Μεσογείου και εστιάζει στην πολιτιστική δυναμική που

έχει αναπτυχθεί ιστορικά μέσα από τη μουσική και τις τέ-

χνες σε αυτό το κομμάτι του κόσμου. Το MOVEMENT

RADIO αναζητά τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των πο-

λιτισμών γύρω από τη Μεσόγειο ψάχνοντας για τα ανά-

λογα πολιτιστικά παραδείγματα και πέρα από αυτή.

Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός διευρυμένου χάρτη της

περιοχής, που περιλαμβάνει την καλλιτεχνική δυναμική η

οποία εκτείνεται από τη Μέση Ανατολή, τις χώρες του ευ-

ρωπαϊκού Νότου, τη Βόρεια Αφρική έως το Χαρτούμ και

την Καμπάλα, το Ντέρμπαν και την Κινσάσα, το Ντιτρόιτ

και το Κίνγκστον, την Ινδία και την Ινδονησία.

ΔΩΡΕΑΝ έως τις 31 Ιουλίου 2021
www.movement.radio

Αθάνατη αγαπημένη
Streaming

Τετάρτη 03.02.2021, 20:30

Έρωτας. Μουσική. Γυναίκες μούσες. Αυτά τα τρία

στοιχεία συνθέτουν την παράσταση της Μάγδας Μαυ-

ρογιάννη, που επιχειρεί να απαντήσει στον διαχρο-

νικό γρίφο της Αθάνατης Αγαπημένης. Ποια υπήρξε η

μούσα του Μπετόβεν; Ποιες άλλες γυναικείες μορφές

ενέπνευσαν συνθέτες προγενέστερους και μεταγε-

νέστερούς του;

Μουσικό Αναλόγιο@MEGARON UNDERGROUND

Σοπράνο: Μίνα Πολυχρόνου

Μετζοσοπράνο: Άρτεμις Μπόγρη

Πιάνο: Νεφέλη Μούσουρα

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη έως 5/2/2021, 20:30.

Εκδηλώσεις από τον “καναπέ” μας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ventus Ensemble
“The Reed Project”

Streaming

"Ιταλικό και Γαλλικό Μπαρόκ 
με όργανα εποχής.... μας"
Τετάρτη 27.01.2021, 20:30

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Ventus Ensemble

Κώστας Γιοβάνης, όμποε και αγγλικό κόρνο

Σπύρος Τζέκος, κλαρινέτο

Κώστας Τζέκος, μπάσο κλαρινέτο

Δημήτρης Ντακοβάνος, φαγκότο

Guido De Flaviis, σαξόφωνα

Οι μεταγραφές όλων των έργων έχουν γίνει από τον Raaf

Hakkema για την Calefax Edition
Mέγαρο Μουσικής Αθηνών, 

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 115 21 Αθήνα

Email: webmaster@megaron.gr 

Τηλέφωνο: 210 7282000

Εισιτήρια: 210 7282333

Ενας περίπατος στο Ζάππειο και

μία επίσκεψη στο Ζάππειο Μέ-

γαρο, είναι μία “άνοιξη” στην κα-

ραντίνα.

Το Ζάππειο Μέγαρο βρίσκεται

στην συμβολή της Λεωφόρου Βα-

σιλίσσης Όλγας με την Λεωφόρο

Βασιλίσσης Σοφίας, δίπλα στον

Εθνικό Κήπο της Αθήνας σε πολύ

κοντινή απόσταση από την Πλα-

τεία Συντάγματος, το κτίριο του

Κοινοβουλίου, το Προεδρικό Μέ-

γαρο και το Μουσείο της Ακρόπο-

λης.

Η Πρόσβαση με τα Μέσα Μαζικής

Μεταφοράς δεν δυσκολεύει τον

επισκέπτη καθώς ο σταθμός του

Μετρό Σύνταγμα είναι σε από-

σταση μόλις 700 μέτρων, ο σταθ-

μός του Τραμ Σύνταγμα βρίσκεται

επίσης στην ίδια απόσταση, αλλά

και αρκετά Λεωφορεία και Τρόλεϊ

από διαφορετικές γειτονιές της

Αθήνας διέρχονται σε πολύ κον-

τινή απόσταση.

Διευκολύνσεις ΑμεΑ
Η αντιμετώπιση των αναγκών των

ανθρώπων με μειωμένη κινητικό-

τητα με την απαραίτητη κοινωνική

ευαισθησία, αποτελεί κύρια μέρι-

μνά μας.

Τόσο στους εξωτερικούς χώρους

του Ζαππείου Μεγάρου όσο και

στο εσωτερικό του υπάρχει η δυ-

νατότητα να κινηθούν με ευκολία.

Ειδική μπάρα στην πίσω είσοδο

του κτιρίου επιτρέπει την πρό-

σβαση στο Μέγαρο και χώροι

στάθμευσης οχημάτων ατόμων με

μειωμένη κινητικότητα έχουν προ-

βλεφθεί.

Στο Ζάππειο μια μέρα...
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Η Περιφέρεια Αττικής τιμά τον κορυφαίο εκπρόσωπο

του δημοτικού μας τραγουδιού Γιώργο Παπασιδέρη

με ένα διαδικτυακό αφιέρωμα - πολιτιστική προσφορά

προς τη φιλόμουση, την εκπαιδευτική και την καλλι-

τεχνική κοινότητα, που επιμελήθηκε και παρουσιάζει

ο καθηγητής Εθνομουσικολογίας του Πανεπιστημίου

Αθηνών Λάμπρος Λιάβας.

Το αφιέρωμα, που εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδιαί-

τερα επιτυχημένων διαδικτυακών πολιτιστικών δρά-

σεων της Περιφέρειας Αττικής, θα μεταδοθεί από το

κανάλι YouTube της Περιφέρειας την Κυριακή 17 Ια-

νουαρίου στις 18.00 και μετά την πρεμιέρα του θα

είναι διαθέσιμο ελεύθερα για εκπαιδευτική και καλλι-

τεχνική χρήση απ’ όλους τους ενδιαφερόμενους στην

Ελλάδα και τη Διασπορά.

Πρόκειται για μία δίωρη συναυλία με αντιπροσωπευ-

τική επιλογή από τα σημαντικότερα τραγούδια του

Γιώργου Παπασιδέρη, πλαισιωμένα από την αναλυ-

τική παρουσίαση και αποτίμηση της ζωής και του

έργου του, σε κείμενα και καλλιτεχνική επιμέλεια του

Λάμπρου Λιάβα.

Διακεκριμένοι μουσικοί και εξαιρετικοί τραγουδιστές

καταθέτουν τις δικές τους ερμηνείες, με απόλυτο σε-

βασμό στην  παραδοσιακή σύνθεση της ορχήστρας,

στις τεχνικές παιξίματος και στον τρόπο τραγουδιού,

ώστε να είναι όσο το δυνατόν εγγύτερα στο ύφος και

το ήθος του κορυφαίου Σαλαμίνιου βάρδου.

Η ορχήστρα αποτελείται από το συγκρότημα του γνω-

στού δεξιοτέχνη στο κλαρίνο, μουσικολόγου και δι-

δάσκοντος στο ΕΚΠΑ Αλέξανδρου Αρκαδόπουλου,

που συνεργάζεται με τους δεξιοτέχνες μουσικούς Βα-

σίλη Αθανασιά (βιολί), Στέλλα Βαλάση (σαντούρι),

Αλέξανδρο Σωτήρχο (λαούτο) και Μιχάλη Μπακάλη

(κρουστά).

Τον «απόηχο» της φωνής του Γ. Παπασιδέρη μεταφέ-

ρουν στη συναυλία ο παλαίμαχος Μεγαρίτης τραγου-

διστής και παλιός συνεργάτης του Σπύρος

Μπερδελής, ο Σπύρος Μπρέμπος, (που ερμηνεύει, με

τη συνοδεία στο βιολί από τον γιό του Νικόλα, τα αρ-

βανίτικα τραγούδια του Παπασιδέρη), καθώς και οι

εξαιρετικοί δημοτικοί τραγουδιστές Παναγιώτης Αγ-

γελακόπουλος, Άρης Ντίνας και Μανώλης Καπετανά-

κης. Επίσης, συμμετέχει ο Κουλουριώτης

τραγουδιστής Νότης Θαλασσινός, πρόεδρος του

«Συλλόγου Φίλων Γ. Παπασιδέρη και Μίμη Ανδρια-

νού» της Σαλαμίνας.

Ο Γιώργος Παπασιδέρης γεννήθηκε στη Σαλαμίνα το

1902 και αποτελεί μοναδική παρουσία στον χώρο του

ελληνικού τραγουδιού ως ο τραγουδιστής-σύμβολο

μιας ολόκληρης εποχής, ενός ήθους ξεχωριστού. Από

το 1928 (που έκανε τις πρώτες του ηχογραφήσεις) και

για περίπου μισόν αιώνα (μέχρι τον θάνατό του το

1977), υπηρέτησε τη μουσική μας παράδοση μέσα

από τις κλασικές-ιστορικές ερμηνείες του που καθιέ-

ρωσαν μιαν ολόκληρη «σχολή». 

Στη διάρκεια της καριέρας του επισκέφθηκε κάθε

γωνιά της Ελλάδας, καταφέρνοντας να διασώσει από

την αφάνεια εκατοντάδες παλιά δημοτικά τραγούδια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάθε χωριό που επισκε-

πτόταν τον φιλοξενούσαν οι άνθρωποι του τόπου, με

τους οποίους συζητούσε και κατέγραφε τα δημοτικά

τους τραγούδια τα οποία εν συνεχεία ηχογραφούσε. 

Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους οργανοπαί-

κτες της παραδοσιακής μουσικής, ενώ παρέμεινε

ενεργός και εξαιρετικά παραγωγικός μέχρι τις τελευ-

ταίες ημέρες της ζωής του.

Παρόλη την τεράστια επιτυχία του στον χώρο της δι-

σκογραφίας, ο Παπασιδέρης δεν αποκόπηκε ούτε

στιγμή από τις ρίζες του. Πάντοτε επέστρεφε στον

γενέθλιο τόπο του συμμετέχοντας ενεργά με τους

συμπατριώτες του στα τοπικά πανηγύρια και τις γιορ-

τές και το παρατσούκλι ο «Κουλουριώτης» τον συνό-

δευε σε όλες του τις περιπλανήσεις ανά την Ελλάδα.

Γι’ αυτόν τον λόγο και η Περιφέρεια Αττικής επέλεξε

το συγκεκριμένο αφιέρωμα να μαγνητοσκοπηθεί στην

ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Σαλαμίνα. Επιβεβαιώνοντας

ότι το έργο και η μεγάλη προσφορά του Γιώργου Πα-

πασιδέρη εξακολουθεί να μας συγκινεί και να μας εμ-

πνέει, ιδιαίτερα σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο όπου

είναι σημαντικό ν’ ανατρέχουμε και ν’ αντλούμε δύ-

ναμη από πρόσωπα και αξίες που αποτελούν σταθερά

σημεία αναφοράς για τη ζωή και την τέχνη, για τον

ελληνικό πολιτισμό.

Online αφιέρωμα στο έργο του Γιώργου Παπασιδέρη

Παραβάσεις: Πρόσωπα του Ήρωα |

Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Yπόγειο

Στους ήρωες των μεγάλων μύθων και αφηγήσεων θα

εστιάσει η φετινή σειρά δραματοποιημένων αναλο-

γίων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-

χος, υπό την σκηνοθετική επιμέλεια του Έκτορα

Λυγίζου, εξερευνώντας την εξέλιξη του ηρωικού προ-

τύπου από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Με όχημα αρχετυπικά κείμενα επτά μεγάλων ποιητών

και συγγραφέων (Όμηρος, Αισχύλος, Μιγκέλ ντε

Θερβάντες, Στρατηγός Μακρυγιάννης, Φιόντορ Ντο-

στογιέφσκι, Τόμας Μπέρνχαρντ κ.ά.) θα παρακολου-

θήσουμε τη σταδιακή απεξάρτηση των ηρώων από

τους θεούς και τις μεγάλες αφηγήσεις και την επώ-

δυνη προσγείωσή τους στο σύγχρονο κόσμο. Εδώ

όπου οι αντιήρωες παλεύουν με τη ματαιότητα και την

απελπισία βρίσκοντας διαφυγή είτε στην ειρωνεία και

τον κυνισμό είτε στην τρέλα και την απόσυρση. Ορ-

φανοί πια από τιμωρούς και προστάτες, ψάχνουν με

αγωνία να χαθούν μέσα σ’ ένα μύθο που θα τους πει

ποιο είναι το επόμενο βήμα και η επόμενη φράση

τους.

Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Yπόγειο

Λίγα μόνο χρόνια πριν από τα μεγάλα του μυθιστορήματα,

ο Ντοστογιέφσκι δημοσιεύει ένα από τα πιο ρηξικέλευθα

και παράδοξα κείμενά του υπό τον τίτλο «Σημειώσεις από
το Υπόγειο». 

Ερμηνεύoυν: Άρης Σερβετάλης, Φλομαρία Παπαδάκη

Κυριακή 17/01, 17.00 | ΦΑΡΟΣ 

Mουσικές διαδρομές

Με μία νέα σειρά μουσικών συναντήσεων ξεκινά η νέα

χρονιά στο Κ.Π.Ί.Σ.Ν έχοντας ως αφετηρία την τζαζ.

Ο ντράμερ και συνθέτης Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης

υποδέχεται κάθε μήνα έναν διακεκριμένο καλεσμένο, με

τον οποίο συνομιλεί για τη πορεία του και τις μουσικές του

αναζητήσεις.

Στη συνέχεια τον προσκαλεί σε έναν μουσικό διάλογο, με

την συνοδεία ενός τζαζ τρίο και ενός κουαρτέτου εγχόρδων.

Στην πρώτη συνάντηση, προσκεκλημένος είναι ο τρομπε-

τίστας Ανδρέας Πολυζωγόπουλος. 
Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 21:00 | Live Streaming

Θοδωρής Βουτσικάκης

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης έρχεται στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ ερμη-

νεύοντας τραγούδια από την προσωπική του διαδρομή στο ελ-

ληνικό τραγούδι και στο μουσικό θέατρο, αλλά και

αγαπημένες μελωδίες από το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

Μαζί του οι: Αντώνης Σουσάμογλου, βιολί

Γρηγόρης Σημαδόπουλος, πιάνο

Κυριακή 31/01, 21.00 - ΦΑΡΟΣ

Εκδηλώσεις στο Κέντρου Πολιτισμού

Η Περιφέρεια Αττικής τιμά τον κορυφαίο εκπρόσωπο 

του δημοτικού μας τραγουδιού 
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Mελέτη εκπονείται, αυτή την περίοδο για την ενοποί-

ηση, για αναβάθμιση και ανάπλαση της Αναβύσσου

και της Παλαιάς Φώκαιας. Στο πλαίσιο αυτό πραγμα-

τοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου, σύσκεψη  στα γρα-

φεία της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας και στη

συνέχεια επιτόπια αυτοψία σε όλη τη διαδρομή από

το ύψος του Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου στη λε-

ωφόρο Καραμανλή μέχρι την πλατεία της Παλαιάς

Φώκαιας. Ενα με-

γαλόπνοο έργο

που αναμένεται

να αλλάξει την

όψη των δύο κοι-

νοτήτων. 

Το πρόγραμμα πε-

ριλαμβάνει κυκλο-

φοριακή μελέτη

για τη λεωφόρο

Καραμανλή και

την παραλιακή λε-

ωφόρο, αναπλά-

σεις στην Παλαιά

Φώκαια, αλλά και

σε κοινόχρηστους

χώρους επί της λεωφόρου Καραμανλή με τις ανα-

γκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δημιουργία κυκλι-

κών κόμβων (roundabout), άνετων πεζοδρομίων,

ποδηλατόδρομων κ.λπ. 

Η μελέτη χρηματοδοτείται από τον Αθανάσιο Μαρ-

τίνο, μόνιμος αρωγός στους ΟΤΑ της Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

Στη σύσκεψη  συμμετείχαν από τον Δήμο Σαρωνικού

ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, οι Αντιδήμαρχοι Γιάν-

νης Κυριακόπουλος και Ηλίας Πατσιαούρας και από

τη μελετητική ομάδα ο Στέφανος Πάντος με συνερ-

γάτες του. 

Η δέσμευση είναι μέχρι τις αρχές Μαρτίου να κατα-

τεθεί η πρώτη πρόταση για τη συγκεκριμένη ανά-

πλαση, ώστε να τεθεί σε διαβούλευση, προς ψήφιση

στο δημοτικό συμβούλιο και στα συμβούλια των δύο

κοινοτήτων, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και κυ-

ρίως να γίνει ενη-

μέρωση των

κατοίκων και των

ιδιωτών που δια-

θέτουν επιχειρή-

σεις στα σημεία

παρέμβασης. 

σ.σ. Καλό θα

είναι να προσε-

χτεί λίγο η πε-

ριοχή, γιατί

προσωπικά την

έχω γνωρίσει τη

δεκαετία του ‘70

και σήμερα όταν

την επισκέπτομαι θλίβομαι... Η Ανάβυσσος έχει οικο-

δομηθεί τόσο πολύ που θυμίζει ...Κυψέλη.

Α. Μπουζιάνη

Μελέτη ενοποίησης και αναβάθμισης 

Αναβύσσου – Παλαιάς Φώκαιας

Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

Συγχαρητήρια επιστολή στην

Άρτεμις - Χαρίκλεια Κρεμμύδα 

Μια σημαντική διάκριση πέτυχε η μαθήτρια του 1ου

Γενικού Λυκείου Λαυρίου Κρεμμύδα Άρτεμις – Χα-

ρίκλεια στον ΣΤ’ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτε-

χνίας της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά,

στη μνήμη του Νικηφόρου Βρεττάκου. 

Το πεζογράφημα της μαθήτριας “ΕΣΥ ΔΗΜΗΤΡΙΕ
ΠΩΣ ΒΙΩΣΕΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821” έλαβε

την πρώτη διάκριση συγκεντρώνοντας τη μεγαλύ-

τερη βαθμολογία. 

Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού, μαθητές από

την Ελλάδα και το εξωτερικό, είχαν αποστείλει τα

έργα τους με ψευδώνυμο και βαθμολογήθηκαν από

επιτροπή η οποία πληροφορήθηκε τα ονοματεπώ-

νυμα, αφού βγήκαν τα τελικά αποτελέσματα.

“Συγχαίρω θερμά τη δημιουργό του πεζογραφήματος,
η οποία με τη συμμετοχή και τη διάκρισή της στο δια-
γωνισμό μας έκανε όλους περήφανους” δήλωσε ο Δή-
μαρχος Δημήτρης Λουκάς. “Εύχομαι να είναι πάντα
δημιουργική και να προοδεύει. Θέλω επίσης να εκ-
φράσω τα συγχαρητήριά μου  στους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς, πρόθυμους συμπαραστάτες στην υλο-
ποίηση των στόχων των παιδιών”. 

Δημήτρης Λουκάς

Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Γλυφάδας μαζεύει

τα χριστουγεννιάτικα δέντρα

Ο Δήμος Γλυφάδας με ένα τηλεφώνημα στο 15464

πηγαίνει έξω από την πόρτα κάθε δημότη και παρα-

λαμβάνει το έλατο. Η όλη διαδικασία είναι εντελώς

δωρεάν. 

Mε ένα “ζεστό” κείμενο ο

δήμαρχος Γλυφάδας Γιώρ-

γος Παπανικολάου καλεί

τους δημότες να καλέσουν

το Δήμο για να πάρει το

χριστουγεννιάτικο δέντρο:

«Μας χάρισαν όμορφες

στιγμές, έδωσαν ένα ξε-

χωριστό τόνο στις μέρες

των γιορτών με την επι-

βλητικότητα και τη φρε-

σκάδα τους και τώρα η ανάμνησή τους θα μείνει στις

φωτογραφίες. Τα πολύχρωμα λαμπάκια, οι μπάλες και

τα στολίδια δεν υπάρχουν πια στα κλαδιά τους. Δεν

θα τα πετάξουμε όμως. Τα έλατα θα οδηγηθούν για

ανακύκλωση και μετά τη διαδικασία κομποστοποίησης

θα χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα. 

...Μπορεί λοιπόν όποιος κάτοικος της Γλυφάδας
επιθυμεί, να καλεί τον Δήμο δωρεάν στο πενταψή-
φιο 15464 και άμεσα με τα ειδικά μηχανήματα του
Δήμου μας θα έρθουμε για να παραλάβουμε το χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο έξω από την πόρτα του. Εύ-
κολα και γρήγορα. Έτσι κάθε νοικοκυριό αποφεύγει
σημαντική ταλαιπωρία, ενώ ο Δήμος μας μπορεί πιο
οργανωμένα να προχωρήσει στη σωστή διαλογή για
την ανακύκλωση των υπολειμμάτων πρασίνου».

Aνάρτηση των δασικών χαρτών

για τις περιοχές 

Κιτσίου, Σούριζας, Μπαράκο,

Σκάρπιζας

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο (ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/

2344/83/12.01.2021) που στάλθηκε στις δασικές

υπηρεσίες, η ανάρτηση δασικών χαρτών θα ξε-

κινήσει στις 15 Ιανουαρίου 2021 και θα ολοκλη-

ρωθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Ο πίνακας προγραμματισμού που αφορά τις πε-

ριοχές  Κιτσίου, Σούριζας, Μπαράκο, Σκάρπι-

ζας είναι ο τελευταίος με ημερομηνία

26.2.2021.

Οι πολίτες των παραπάνω περιοχών του Δήμου

Kρωπίας, καλόν είναι να παρακολουθούν τις

ενημερώσεις του Εθνικού Κτηματολογίου για

τις αναρτήσεις δασικών χαρτών.
https://www.ktimatologio.gr/categories/dasikoi-hartes

https://dasarxeio.com/2021/01/12/91661/

Διαμόρφωση κοινόχρηστου

χώρου στο Λαγονήσι

Eντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Πε-

ριβαλλοντικού Ισοζυγίου»,  του Πράσινου Ταμείου η δια-

μόρφωση κοινόχρηστου χώρου – πλατείας Λαγονησίου επί

της Λεωφόρου Καλυβίων στα Καλύβια.

Ηταν η πρόταση του Δήμου Σαρωνικού που υποβλήθηκε

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με ενέργειες του αρμόδιου

Αντιδημάρχου Γιάννη Κυριακόπουλου και της Τεχνικής

Υπηρεσίας του δήμου. Η χρηματοδότηση του έργου ανέρ-

χεται στο ποσό των 345.010€, που προκύπτει βάσει  του

πληθυσμού του Δήμου Σαρωνικού σύμφωνα με την τελευ-

ταία απογραφή 2011. 

Ο χώρος θα περιλαμβάνει περιοχή για άσκηση και ψυχαγω-

γία, έναν μεγάλο χώρο ημικύκλιου καθιστικού (αμφιθέα-

τρο), παιδική χαρά και ένα μικρό αναψυκτήριο. Η

χωροθέτηση της χρήσης αμφιθεάτρου κρίνεται ενισχυτική

για τον πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής. Ο συγκεκρι-

μένος χώρος θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις διαφόρων

ομάδων, σχολείων κλπ, καθώς επίσης αναμένεται να απο-

τελέσει σημείο αναφοράς της νεολαίας της περιοχής. Η

παιδική χαρά θα αντικατασταθεί με νέα και σύγχρονη αδει-

οδοτημένη και με βεβαίωση καταλληλότητας από την αρ-

μόδια Επιτροπή Παιδικών Χαρών και θα κατασκευαστούν

διαμορφώσεις για κίνηση ΑμεΑ, ενώ θα προστεθεί και αστι-

κός εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, κλπ).

Είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο που καλύπτει μια έκταση

3.400 τετραγωνικών μέτρων και έχει περίμετρο 245 μέτρων

περίπου. Βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του δήμου (επί της

Λεωφ. Καλυβίων), την οδική αρτηρία που συνδέει την ευ-

ρύτερη περιοχή των Καλυβίων με το παραλιακό μέτωπο. 
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Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε τη Διεύ-

θυνση Ελέγχου και Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) της

Περιφέρειας στο Καπανδρίτι, προκειμένου να ενημε-

ρωθεί για την προετοιμασία που έχει γίνει για την

αντιμετώπιση της επικείμενης κακοκαιρίας.

Ό Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, έχει ξεκι-

νήσει από την Τετάρτη 13/1/21, να παραδίδει σε δή-

μους,  στους δήμους Ωρωπού, Διόνυσου,

Μαραθώνα, Μάνδρας Ειδυλλίας, Κηφισιάς, Βύρωνα

κ.α. που εκτιμάται ότι θα πληγούν από την κακοκαι-

ρία, 600 τόνους αλάτι, ενώ στην αρμόδια Διεύθυνση

(ΔΕΣΕ) της Περιφέρειας είναι σε ετοιμότητα  εκχιο-

νιστικά μηχανήματα, γκρέιντερ, αλατιέρες και πολυ-

μηχανήματα τα οποία θα αξιοποιηθούν σε ανάγκη. 

Σε επίσκεψη του Περιφερειάρχη και συνεργατών

του, με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Δήμων για την

Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού

(ΣΠΑΠ)  Β. Σιώμο παρέδωσε σημαντική ποσότητα

αλατιού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της πε-

ριοχής του.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επεσήμανε

με δηλώσεις του:  «Στόχος μας είναι να δημιουργή-
σουμε μία ασφαλή διαδικασία ώστε υπό οποιεσδή-
ποτε συνθήκες χιονιά να έχουμε ανοιχτούς
δρόμους. Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με
τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τις
Υπηρεσίες των δήμων θα βρίσκεται σε συνεχή ετοι-
μότητα». 

Σε “επιφυλακή” ο Δήμος ΒΒΒ

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενόψει της επι-

δείνωσης του καιρού.  Η Δημοτική Αρχή έχει θέσει,

σε 24ωρη επιφυλακή, το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής

Προστασίας και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του

Δήμου μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης (19/01).  

Επίσης μέχρι τη Δευτέρα (18/01) στις 5:00 μ.μ. θα λει-

τουργεί όλο το 24ωρο θερμαινόμενος χώρος στο

ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη). Ο

Δήμος θα παρέχει τα απαραίτητα μέτρα ατομικής

προστασίας έναντι του κορωνοϊού (μάσκες, γάντια

και αντισηπτικά).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας και σύμφωνα με

τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-

στασίας, συστήνεται στους κατοίκους της περιοχής

και ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

24ωρη επικοινωνία
Για όλο το χρονικό διάστημα που θα κρατήσει η

κακοκαιρία και μέχρι την εξασθένιση του φαινο-

μένου, οι τηλεφωνικές γραμμές 210 8961444

(Πολιτική Προστασία)  και 213 2020707 (Κοινω-

νική Υπηρεσία) θα είναι σε συνεχή 24ωρη λει-

τουργία, ενώ η τηλεφωνική γραμμή 213 2019934

(Κοινωνική Υπηρεσία) θα λειτουργεί εργάσιμες

ημέρες και ώρες.

Σε ετοιμότητα 

ο Δήμος Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού ενόψει της επερχόμενης κακο-

καιρίας βρίσκεται σε ετοιμότητα και επιφυλακή προ-

κειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα.

Συγκεκριμένα:

• Τα μηχανήματα και το προσωπικό του δήμου θα βρί-

σκονται σε ετοιμότητα για να επιχειρήσουν – εφόσον

κριθεί απαραίτητο – στο οδικό δίκτυο του δήμου.

• Οι θερμαινόμενοι χώροι:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Λεωφ. Σουνίου 33, 

Α’ ΚΑΠΗ Καλυβίων 6948402928 (Πρόεδρος Κοι-

νότητας Χρ. Ράπτης), Λ. Καλυβίων 64 

Πολιτιστικό Κέντρο Λαγονησίου 6932649049 (Δημο-

τικός Σύμβουλος Ευάγγελος Ζεκάκος)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου & Βασ. Φρειδερίκη-

ςΚΑΠΗ Αναβύσσου 6981877882 (Αντιδήμαρχος Ηλίας

Πατσιαούρας), 6942993159 (Πρόεδρος Κοινότητας

Όλγα Κετέογλου)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ Λ. Σαρωνίδας 14Α,

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 6977451995 (Αντιδή-

μαρχος Χαράλαμπος Γαλάνης)

6937071025 (Πρόεδρος Κοινότητας Άλκηστις Παπα-

δογεωργή)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ Λ. Σουνίου & Αγ. Γεωργίου, 

6944749579 (Αντιδήμαρχος Γιάννης Κυριακόπουλος)

6977270027 (Πρόεδρος Κοιν. Μανώλης Τσαλικίδης)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ Αγίου Δημητρίου 20, 

6970983788 (Αντιδήμαρχος Κώστας Γκίκας) 

6955879335 (Πρόεδρος Κοιν. Κώστας Στεργίου)

Για τους πολίτες που θέλουν να φιλοξενηθούν στους

θερμαινόμενους χώρους, οι οποίοι εφόσον παραστεί

ανάγκη θα είναι ανοιχτοί καθ’ όλη τη διάρκεια της

ημέρας, μπορούν να επικοινωνούν στα παραπάνω τη-

λέφωνα.  Επιπλέον για οποιοδήποτε έκτακτο θέμα

προκύψει εξαιτίας της κακοκαιρίας, μπορείτε να  επι-

κοινωνείτε με την Πολιτική Προστασία στα τηλέ-

φωνα: 6977451995 (Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος

Γαλάνης) και 6909439627 (Παναγιώτης Χαρίτος).

Επισημαίνουν δε ότι όπως αναφέρεται και στο αρ.

πρωτ. 30114/14-1-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερει-

άρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, είναι

σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς.

“Ετοιμη” δηλώνει η Περιφέρεια Αττικής 

για τον χιονιά που έρχεται

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης

Απορριμμάτων στο Δήμο ΒΒΒ

Κάλεσμα Επιτροπής 

Διαβούλευσης

Ο Δήμος ΒΒΒ καλεί την Δημοτική Επιτροπή Διαβού-

λευσης την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και

ώρα 11.30 το πρωί μέχρι 12.00 το πρωί προκειμένου

να λάβουν απόφαση επί του επικαιροποιημένου “Το-

πικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων”,

όπως γράφουν στην πρόσκληση. Οι απόψεις της

επιτροπής θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως τις

12.00 της 22/1/21.

Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις του επικαιροποι-

ημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

του Δήμου καθορίστηκαν με την 65/2020 μελέτη

της  Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ο Δήμος έχει αναρτήσει το σχέδιο στην ιστοσελίδα

του  (vvv.gov.gr)) και όσοι πολίτες ενδιαφέρονται

μπορούν να το μελετήσουν και να καταθέσουν σχε-

τικές παρατηρήσεις ή προτάσεις. Η επικαιροποίηση

του ΤΣΔΣΑ,  έχει  εγκριθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο

από το 2015 μαζί με τον κανονισμό καθαριότητας.
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Η έγκυρη ειδησεογραφία μας πληροφορεί για τα εξής:
ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
έστειλε επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία
ζητάει «να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία προ
σώπων που έχουν εμβολιαστεί κατά του Covid19».
Και συνεχίζει στο έγγραφό του «η διασφάλιση της τα
χύτερης δυνατής επανέναρξης της ελεύθερης κυκλο
φορίας προσώπων μεταξύ κρατών – μελών αλλά και
με τρίτες χώρες είναι μία θεμελιώδης προτεραιότητα
για όλους μας» (πηγή: το ρεπορτάζ των Γιάννη Μπα
σκάκη και Ντάνι Βέργου στην «Εφ. Συν.», 13 Ιανουα
ρίου 2021). 

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Markus Söder ζητάει
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των εργαζομένων
(γιατρών, νοσηλευτών, τεχνουπηρεσιακών εργατών
κ.λπ.) στους οίκους ευγηρίας (πηγή: πρωτοσέλιδο της
εφημερίδας: Frankfurter Allgemeine, 12 και 13 Ια
νουαρίου 2021). 

Στη βάση αυτών των ειδησεογραφικών πληροφοριών
τίθεται το ερώτημα: τί επιδιώκουν οι δύο αυτοί ευρω
παίοι πολιτικοί ηγέτες με τις πολιτικές πρωτοβουλίες
τους εν μέσω της καταστροφικής υγειονομικής παν
δημίας, η οποία έχει διαλύσει τα πάντα στη ζωή των
ανθρώπων; Δύο απαντήσεις που έρχονται, χωρίς πε
ραιτέρω συλλογισμούς, στα χείλη όλων των ευρω
παίων πολιτών και είναι οι εξής: πρώτον, αυτοί οι
πολιτικοί ηγέτες θέτουν πάνω από όλα, τα προσωπικά
συμφέροντα της πολιτικής τους επιβίωσης: ο Söder
θέλει να είναι ο υποψήφιος καγκελάριος στις εκλογές

του Σεπτεμβρίου και ο Μητσοτάκης να διατηρήσει την
πρωθυπουργία, ενώ κάτω από τα πόδια του έχει φύγει
το έδαφος. Δεύτερον, και οι δύο ζούνε σε άλλη
ήπειρο! Δεν κατοικούν στην Ευρώπη και δεν έχουν κα
ταλάβει τίποτε από τις δημοκρατικές παραδόσεις
αυτού του τόπου που ονομάζεται: Ευρώπη. 

Στο ερώτημα του τίτλου της παρέμβασής μου απαντώ
ευθέως: και οι δύο πολιτικοί ηγέτες, με τη δική του ο
καθένας πολιτική πρωτοβουλία, υποσκάπτουν τα θε
μέλια της ευρωπαϊκής πολιτικής και δημοκρατικής πα
ράδοσης: εισάγουν ένα ακόμη κριτήριο ταυτότητας
των «προσώπων» (ο όρος αναφέρεται στην επιστολή
Μητσοτάκη) και οδηγούν τις κοινωνίες μας ένα βήμα
πριν από τον γκρεμό του απολυταρχισμού. 

Όλοι είχαμε σχηματίσει την εντύπωση, ότι κοινωνικο
πολιτικά φαινόμενα όπως π.χ. είναι η «περίπτωση

Όρμπαν» (πρωθυπουργού της Ουγγαρίας) ήταν περι
θωριακά στον ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό. Οι πο
λιτικές, όμως, πρωτοβουλίες των κυρίων Μητσοτάκη
και Söder επιβεβαιώνουν τους φόβους μας για μία
τάση εκκολαπτόμενου νέου ολοκληρωτισμού που δια
μορφώνεται στην Ευρώπη. Τώρα δεν θα είσαι, εσύ ευ
ρωπαίε πολίτη, Εβραίος ή ομοφυλόφιλος, αλλά θα
είσαι αυτός που δεν έχει εμβολιαστεί και θα είσαι το
θύμα των κρατικών διώξεων. 

Κοντολογίς στο ερώτημα: τί κοινό έχουν οι Μητσοτά
κης και Söder η απάντηση είναι απλή: θέλουν και οι
δύο τους να θεσμοθετήσουν το «πιστοποιητικό εμβο
λιασμού». Δηλαδή στη δική μου πολιτική γλώσσα επι
βάλλουν μία ακόμη ταυτοτική διαίρεση των
ευρωπαίων πολιτών. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ πού θα
βρεθούμε μετά από πέντε χρόνια ως Ευρώπη, αλλά
είναι σίγουρο ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Söder με
τα πολιτικά μυαλά, που έχουν θα αποτελούν ιστορικό
παρελθόν. 

――――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Το άρθρο δημοσιεύθυκε στην “Εφημερίδα των Συντακτών”, 14.1.21

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Κυριάκος Μητσοτάκης και 
Markus Söder. Τί κοινό έχουν;

Από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας ελάβαμε διαμαρτυρία
για την “υποβάθμισή” της παρ’ ότι ο δείκτης ισότητας των
φύλων στην Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση. Δη-
μοσιεύουμε απόσπασμα.

Το γυναικείο κίνημα εδώ και δεκαετίες προβάλλει το αίτημα

για ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων στα κέντρα λήψης

απόφασης και στην εφαρμογή πολιτικών για την περαιτέρω

ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στο δημόσιο χώρο.

Με τους αγώνες του κατέκτησε, στην αναθεώρηση του Συν-

τάγματος του 2001, να υπάρξουν θετικές δράσεις για την

ανάδειξη και γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση εφαρμογής πολιτικών για

την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας έπαιξε η δημιουργία

της Γενικής Γραμματείας Ισότητας  η οποία υπαγόταν αρχικά

στο τότε Υπουργείο Προεδρίας και μετέπειτα στο Υπουργείο

Εσωτερικών. Μάλιστα την περίοδο 1985-1989 και 2018-2019

υπήρξε και υφυπουργός Ισότητας των Φύλων.

Και ενώ από την Διάσκεψη του Πεκίνου του ΟΗΕ το 1995

τα γυναικεία δικαιώματα χαρακτηρίστηκαν ανθρώπινα δι-

καιώματα και μπήκαν στόχοι για την αντιμετώπιση των γυ-

ναικείων θεμάτων, στη χώρα μας υπάρχει σημαντική οπι-

σθοχώρηση τα δύο τελευταία χρόνια.

Η σημερινή Κυβέρνηση με την ανάληψη των καθηκόντων

της,  μετέφερε την Γενική Γραμματεία Ισότητας από το

Υπουργείο Εσωτερικών στο Εργασίας και την μετονόμασε

σε γενική γραμματεία οικογενειακής πολιτικής και ισότητας

των φύλων.

Με τον πρόσφατο ανασχηματισμό προχώρησε σε περαι-

τέρω υποβάθμιση της ισότητας, μετονομάζοντάς την σε Γε-

νική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Η ισότητα των φύλων, όμως, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώ-

πινο δικαίωμα και στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης προς τις

γυναίκες για να πάψουν να ζουν κάτω από καθεστώς πα-

τριαρχίας, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.  Δεν συγχωνεύε-

ται, δεν τεμαχίζεται. 

Αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας.

Δεν συνδυάζεται με θέματα όπως το δημογραφικό και η οι-

κογένεια, ούτε  αποτελεί η ισότητα μια κουκίδα ανάμεσα σε

τρία θέματα.

[...] Οι γυναικείες οργανώσεις αρνούμαστε αυτό τον ρόλο

για τις γυναίκες και διεκδικούμε την ισότιμη  συμμετοχή των

γυναικών στην κοινωνία και την πολιτική και ταυτόχρονα

την εξισορρόπηση των ρόλων στον εργασιακό και οικογε-

νειακό βίο.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Δείκτη Ισότητας των

Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των

φύλων η Ελλάδα βρίσκεται τελευταία, και πρέπει να γίνουν

μεγάλες αλλαγές για να προχωρήσει, σε αντίθετη κατεύ-

θυνση από αυτές που έγιναν πρόσφατα. Επίσης, υπενθυμί-

ζουμε ότι στην παγκόσμια κατάταξη για τη συμμετοχή των

γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια, η Ελλάδα έχει τον αριθμό

99, με 21,7% γυναίκες στη Βουλή.

Οι γυναικείες οργανώσεις διεκδικούμε εδώ και χρόνια να

αναβαθμιστεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε

υπουργείο, για να δοθεί η πρέπουσα σημασία στο κορυφαίο

αυτό θέμα.

Διαμαρτυρία Γυναικείων οργανώσεων για υποβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας

“Θέλουν και οι δύο τους 
να θεσμοθετήσουν το 

«πιστοποιητικό εμβολιασμού”
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Τα έλατα και η Γλυφάδα

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, δεν

σταματάει να μας εκπλήσσει. Με ένα πολύ όμορφο

κείμενο καλεί τους κατοίκους να μην πετάξουν στο

δρόμο το χριστουγεννιάτικο έλατο, που τους ομόρ-

φυνε τις γιορτινές ημέρες με τα φωτάκια του και τα

παιχνίδια του, αλλά να τον καλέσουν να πάει να το

αποσύρει για την ανακύκλωση. Εύγε.

Στρατώνας το Καπιτώλειο

Στρατώνας έχει καταντήσει το Καπιτώλειο. Περιμέ-

νουν τις ...ορδές του Τραμπ, να κάνουν πόλεμο στο

Κογκρέσο. Μήπως το παρακάνουν; Γιατί αυτές τις

ημέρες, στα γυάλινα παράθυρα, μας δείχνουν το Κα-

πιτώλιο γεμάτο στρατό που κοιμάται σε 24ωρη βάση

μέσα, πάνω στα δάπεδα και στα ...πλακάκια;

Τόσο πολύ φοβούνται τον Τραμπ ή είναι κι αυτό μέσα

στην τρομολαγνεία που κυριαρχεί στον πλανήτη;

Ενα ανησυχητικό φαινόμενο, η εισβολή οπαδών του

Τραμπ στο Καπιτώλιο με βία, καταργώντας τη δημο-

κρατική διαδικασία επιλογής αρχηγού κράτους.

Αλλο ένα - όμως - ανησυχητικό φαινόμενο είναι ο τρό-

πος που αντιμετωπιστηκε ο Τραμπ,  από τις ιδιωτικές

εταιρείες επικοινωνίας, που απέκοψαν κάθε επικοινω-

νία του, μέσα από το διαδίκτυο.  Είναι άλλο το πώς

έπρεπε να αντιμετωπιστεί ο Τραμπ από τα όργανα της

χώρας και άλλο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο κάθε

πολίτης από τις ιδιωτικές εταιρείες επικοινωνίας, που

είτε θα πάρουν εντολή είτε θα ενεργήσουν ως κράτος

εν κράτει. Είναι λίαν επικίνδυνο.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η λέξη «νεοκαπιταλισμός» είναι σύνθετη και αποτελείται

από τις λέξεις:  «νέος» (= καινούργιος) και «καπιταλισμός»

και αποδίδεται στη νεότερη μορφή του καπιταλισμού.

Η λέξη «καπιταλισμός» προέρχεται από την λέξη capital,

που σημαίνει κεφάλαιο και έχει την ρίζα της στην λατινική

λέξη capitalis, η οποία προήλθε από την επίσης λατινική

λέξη caput, που σήμαινε κεφάλι και τη λέξη αυτή την χρη-

σιμοποιούσαν οι Λατίνοι και άλλοι γειτονικοί λαοί, για να

μετράνε τα κεφάλια των ζώων που είχαν στην κατοχή τους

και αποτελούσαν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Έχει όμως σχέση και με την ιταλική λέξη capo, που χρησι-

μοποιήθηκε από την Ιταλική Μαφία της Σικελίας, γνωστή

σαν Κόζα Νόστρα (= τα πράγματά μας) και απέδιδαν στη

λέξη την  έννοια του αρχηγού ή αφεντικού (capo di tutti capi

= το αφεντικό όλων των αφεντικών), δηλαδή capo λέγεται

ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. 

Ο καπιταλισμός γέννησε την καταναλωτική κοινωνία και κα-

ταναλωτική κοινωνία είναι η κοινωνία της ευημερίας και του

υψηλού βιοτικού επιπέδου, όπως είναι οι κοινωνίες της

Δύσης δηλαδή της Δυτικής Ευρώπης και της Β. Αμερικής.

Είναι μια κοινωνία ευημερίας αλλά συγχρόνως και δυσαρέ-

σκειας, γι αυτό υπάρχουν οι  κλονισμοί στη Γαλλία, οι εξε-

γέρσεις των φοιτητών στην Ιταλία, αλλά και άλλες

εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Ο καπιταλισμός απέβαλε βαθμιαία την προγενέστερη φύση

του, δημιουργώντας ένα είδος δικής του επανάστασης, που

συμπεριελάμβανε οικονομικές, τεχνικές, πνευματικές και

κοινωνικές μεταβολές στον εαυτό του, αλλάζοντας την

φύση του και αντικαθιστώντας τα παλαιά γνωρίσματά του

με καινούργια, βάζοντας τάξη στην αναρχία της παραγω-

γής, χωρίς η οικονομία να σταματήσει να στηρίζεται στην

ατομική ιδιοκτησία και στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Διαμόρφωσε ευνοϊκές προϋποθέσεις με έργα υποδομής και

νομισματικής σταθερότητας, καθώς και την δημιουργία κι-

νήτρων, όπως πριμοδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις, ώστε να

μπορούν να ελεγχθούν οι παραγωγικές δυνάμεις με αποτέ-

λεσμα την γέννηση του «νεοκαπιταλισμού»! 

Προσπάθησε να δημιουργήσει ανακατανομή της ιδιοκτησίας

με την εφεύρεση της μετοχής,  ώστε με τις μετοχικές εται-

ρείες ο αριθμός των κεφαλαιούχων όλο και μεγάλωνε!

Μετέβαλε τον τρόπο της διεύθυνσης των επιχειρήσεων με

την τεχνοκρατική διανόηση και με την δημιουργία των δια-

χειριστών – τεχνοκρατών!

Άλλαξε την ίδια την ιδιοκτησία από άμεση, προσωπική, κτη-

ματική και απεριόριστη,  σε περισσότερο έμμεση, απρό-

σωπη, μετοχική, ελεγχόμενη και γεννήθηκε η έννοια της

ατομικής και κοινωνικοποιημένης ιδιοκτησίας, ενώ συγχρό-

νως δημιουργήθηκε το παρεμβατικό κράτος, το οποίο δημι-

ούργησε νέους θεσμούς και νέου είδους μηχανισμό, και-

νούργιο τρόπο λειτουργίας και άλλης φύσης σχέσεις με

τους πολίτες.

Ο καπιταλισμός κατά την διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πο-

λέμου και μετά απ’ αυτόν υπέστη πολλές και ουσιαστικές

μεταβολές, οι οποίες είχαν και τις συνέπειές τους, όπως

ήταν οι έντονες οικονομικές διακυμάνσεις και ταλαντεύ-

σεις, οι κρίσεις υπερπαραγωγής και η ανεργία, ενώ ο «νεο-

καπιταλισμός» υποσχέθηκε ότι θα εξασφάλιζε την συνεχή

άνοδο της οικονομίας, την ανάπτυξη των παραγωγικών δυ-

νάμεων και της τεχνικής,  χωρίς τις κρίσεις του προπολεμι-

κού καπιταλισμού.

Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση του αριθμού των βιομηχανι-

κών εργατών, γιατί τα εργατικά χέρια τα αντικατέστησαν τα

σύγχρονα μηχανήματα, με επακόλουθο την αύξηση της

ανεργίας με ολέθριες κοινωνικές, οικογενειακές και προ-

σωπικές επιπτώσεις!!

Ο εργάτης άρχισε να υπαλληλοποιείται ή να γίνεται τεχνι-

κός, ή ειδικός χειριστής πολύπλοκων μηχανημάτων, οπότε

δημιουργήθηκε μεταβολή της ιδιοκτησίας.

Από τις μεθόδους αυτές προήλθε κρίση στις καταναλωτικές

κοινωνίες, με σημαντικότερη αιτία την απομάκρυνση των

ηθικών αρχών, τις οποίες αναγνώριζαν οι άνθρωποι σε πα-

λαιότερες εποχές και οι οποίες αποτελούσαν τα ιδανικά

τους.

Σήμερα ενώ κατέχει πολλά υλικά αγαθά ο άνθρωπος, αισθά-

νεται μια απέραντη μοναξιά, την οποία ο ίδιος δημιούργησε,

με τον αδίστακτο τρόπο που ενήργησε και με τον κατανα-

λωτικό υλισμό του, με τον οποίο έσπασε  τον ειρμό της πα-

ράδοσης, που επί αιώνες διατηρούσε.

Άλλη μια αιτία για την κρίση της καταναλωτικής κοινωνίας,

η οποία είναι γέννημα του καπιταλισμού, θεωρείται η μέθη

της ελευθερίας, που έχει καταλάβει τον άνθρωπο της

Δύσης, αλλά και η αχαλίνωτη λαιμαργία του για απόκτηση

περισσοτέρων αγαθών, η οποία γέννησε την ψυχολογία του

φθόνου.

Το κράτος κάποτε προστάτευε τους πολίτες από τους κλέ-

φτες, τους δολοφόνους και τους εξωτερικούς εχθρούς, ενώ

σήμερα παρεμβαίνει και ρυθμίζει ολόκληρη την οικονομία

και την προσανατολίζει προς ορισμένες κατευθύνσεις, ενώ

όλο και περισσότερα κοινωνικά στρώματα, που βρίσκονταν

στο περιθώριο, θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά στην κα-

ταναλωτική κοινωνία, με έντονο το ένστικτο της βίας, με

σύγχρονο παράδειγμα τα απαράδεχτα γεγονότα που έλα-

βαν χώρα στις 6 Ιανουαρίου 2021, στο Καπιτώλιο της Ουά-

σινγκτον των ΗΠΑ!

Στη πραγματικότητα τα κοινωνικά αυτά στρώματα αποτε-

λούνται από απροσάρμοστους ανθρώπους, οι οποίοι γίνον-

ται καλλιεργητές της σοφίας των ανώριμων και θαυμαστές

της ανυπακοής, εξυπηρετώντας άνομα συμφέροντα!

Και σ’ αυτό τον κυκεώνα των ιδεών, των σκέψεων και των

προσδοκιών αλλάζουν όλοι οι όροι το νόημά τους, όπως η

Δημοκρατία της κλασικής μορφής! 

Οι κακές συνέπειες του τεχνοκρατούμενου τρόπου ζωής

των καταναλωτικών κοινωνιών, που είναι «σάρκα από τη

σάρκα» του καπιταλισμού, οδήγησε πολλούς στην άρνηση

της Τεχνικής, με επακόλουθο την εμφάνιση κάποιων κηρύ-

κων της επιστροφής στη φύση και κατήγοροι της προόδου

και της εξέλιξης, ενώ δεν φταίει η Τεχνική για τις κακές

πλευρές της υπερβιομηχανικής κοινωνίας, αλλά ή κακή

χρήση αυτής!

Οι  χώρες της Δύσης ανέπτυξαν σε μεγάλο βαθμό τη τε-

χνική, τη οικονομία και τις  επιστήμες, ανεβάζοντας το βιο-

τικό επίπεδο των λαών τους και θα έπρεπε να αποτελούσαν

τις τέλειες κοινωνίες, εν τούτοις είναι ατελείς παρά τα με-

γάλα επιτεύγματά τους, γιατί ο καπιταλισμός γεννάει πολ-

λές δυσαρμονίες και έλλειψη ισορροπιών, όπως κοινωνικές

αντιθέσεις, διαφορές τάξεων και ατόμων.

Η εμφάνιση της Νέας Αριστεράς ξεπρόβαλε σαν «λύση» για

τα προβλήματα που προξένησε ο καπιταλισμός και θέλει να

εμφανίζεται σαν συνεχιστής του Κομμουνισμού, ενώ ταυ-

τόχρονα δηλώνει την άρνηση γι’ αυτόν, ώστε να αλλοιώνον-

ται οι μέχρι τώρα επικρατούσες έννοιες και οι πολίτες και

ειδικά οι νέοι να μην ξέρουν τι να υπερασπιστούν και να

ακολουθήσουν.

Γι αυτό  απαιτείται η άμεση και επιτακτική ανάγκη πολλών

μεταρρυθμίσεων στις σύγχρονες κοινωνίες, ώστε να απο-

κτήσουν και πάλι οι πολίτες ιδεώδη και τα κράτη να διοι-

κούνται πιο ανθρώπινα, με τη μείωση της γραφειοκρατίας,

ώστε να γίνουν ευέλικτα και αποδοτικά και με δημοκρατι-

κούς τρόπους να καταπολεμηθεί το χάσμα γενεών και να

απαλλαχθεί η ανθρωπότητα από τις ουτοπικές θεωρίες της

εκμετάλλευσης, ενώ ωφέλιμη θα ήταν η μελέτη του Πλά-

τωνα, που αναφέρεται στην ιδανική κοινωνία, γιατί ο «νεο-

καπιταλισμός» δεν πρόκειται να φέρει τη λύση στις

καταναλωτικές κοινωνίες που συνεχώς βουλιάζουν στα

λάθη τους!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Νεοκαπιταλισμός
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

H κοινωνική διαστροφή του

σύγχρονου κόσμου

Χθες όλη νύχτα χιόνιζε. Και το πρωί 

8:00 Έφτιαξα χιονάνθρωπο.

8:10 Ήρθε η γειτόνισσα φεμινίστρια και με ρώτησε γιατί

δεν έφτιαξα και μια χιονογυναίκα.

8:15 Έφτιαξα και γυναίκα από χιόνι.

8:17 Ο άλλος γείτονας παραπονέθηκε πως η χιονογυ-

ναίκα έχει πολυ μεγάλα στήθη και προβάλει λάθος πρό-

τυπο.

8:20 Γκεϊ-ζευγάρι από

απέναντι φωναζαν πως

οι χιονάνθρωποι θα

έπρεπε να είναι δυο άν-

δρες διότι νιώθουν μει-

ονεκτικά.

8:22 Τρανς που μένει στο

τέλος του δρόμου με ρώ-

τησε γιατί δεν έφτιαξα

δυο χιονοσώματα με

αφαιρούμενα μέλη.

8:25 Οι βίγκανς από άλλο τέλος του δρόμου είπαν πως

το καρότο είναι η διατροφή τους και δεν επιτρέπουν να

χρησιμοποιείται σαν μέρος του χιονάνθρωπου.

8:28 Μαύροι με αποκαλούν ρατσιστή διότι ο χιονάνθρω-

πος είναι λευκός.

8:31 Ο μουσουλμάνος από απέναντι απαιτεί να καλύψω

την χιονογυναίκα με σεντόνι.

8:40 Ήρθε αστυνομία και είπαν πως κάποιος ένιωσε προ-

σβεβλημένος και με κατήγγειλε.

8:42 Ήρθε πάλι η φεμινίστρια και απαίτησε να αφαιρέσω

την σκούπα από την χιονογυναίκα διότι συμβολίζει την

αστική οικογενειακή της σκλαβιά.

8:43 Ήρθε ο πρόεδρος του συλλόγου για την ισότητα και

με απείλησε με μηνύσεις.

8:45 Με δείχνουν σε όλες τις τοπικές ειδήσεις όπου με

ρώτησαν αν ξέρω διαφορά μεταξύ χιονανθρώπου και χιο-

νογυναίκας. Απάντησα «Χιονόμπαλες».

Με αποκαλούν «καταραμένος φασίστας και σεξιστής».

9:00 Είμαι πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια σαν τρομο-

κράτης, ρατσιστής, ομοφοβικός, εγκληματίας και με κα-

τηγορούν για δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων με

αφορμή την κακοκαιρία.

9:10 Με ανακρίνουν για να ανακαλύψουν αν λειτουρ-

γούσα μόνος μου η αν έχω συνεργάτες. Κοινωνικοί λει-

τουργοί πήραν τα παιδιά μου.

9:29 Στο δρόμο περνάει όχλος με πυρσούς από εκείνους

που έχω προσβάλλει. Απαιτούν τον αποκεφαλισμό μου.

Νόημα – αυτή ιστορία δεν έχει νόημα. Είναι ο κόσμος

στον οποιον ζούμε σήμερα!

Ένας “ανώνυμος” αναγνώστης

Πολύ μεγάλη γενετική ποικιλότητα στα ευρωπαϊκά δάση,

διαπιστώθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου,

με ελληνική συμμετοχή, το οποίο βραβεύτηκε με το 1ο Βρα-

βείο «Prix Spécial du Jury», του ετήσιου διαγωνισμού «Les

Etoiles de l’Europe». Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο

καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλ-

λοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Φίλιππος Αραβανόπουλος, με αφορμή τη συμμετοχή του

Εργαστηρίου Δασικής Γενετικής στο έργο Gen Tree, ανα-

λύθηκε η γενετική ποικιλότητα στα ευρωπαϊκά δάση.

Eξετάστηκαν δεκάδες ως και εκατοντάδες χιλιάδες γονι-

διακές θέσεις, δηλαδή θέσεις πάνω στο γονιδίωμα του κάθε

δέντρου ξεχωριστά, και κατ

επέκταση του κάθε πληθυ-

σμού, και υπογραμμίζει o Φ.

Αραβανόπουλος ότι με τον

τρόπο αυτό προέκυψαν «για
πρώτη φορά σε παγκόσμιο
επίπεδο δεδομένα σε τόσο
μεγάλη έκταση και ανάλυση
όσον αφορά πληθυσμούς
άγριων δέντρων, δασικών
δέντρων». Τα συμπεράσματα

που βγαίνουν από τη διαδικα-

σία αυτή είναι η μεγάλη γενε-

τική βιοποικιλότητα στα δάση, τα οποία, ωστόσο, έχουν

ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς προσαρμογής σε ένα περιβάλλον

πολύ ταχείας περιβαλλοντικής μεταβολής, λόγω της μεγά-

λης διάρκειας ζωής τους και του μεγάλου χρόνου που απαι-

τείται για να προκύψει μια νέα γενιά δασών.

«Αυτό είναι συνταγή για πρόβλημα» σχολιάζει ο Φ. Αραβα-

νόπουλος και υπογραμμίζει ότι καθώς η κλιματική αλλαγή

είναι τρομακτικά γρήγορη, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα

δάση αυτά είτε από πυρκαγιές, είτε από ξηρασία λόγω των

πολύ θερμών κλιματολογικών συνθηκών. «Είναι πολύ ση-
μαντική η προστασία των δασών αυτών καθώς τα φυσικά

οικοσυστήματα μας προσφέρουν οξυγόνο, προστασία από
τη διάβρωση, πόσιμο νερό ενώ αποτελούν ενδιαίτημα των
ζώων της άγριας ζωής και προσφέρουν αναψυχή στον άν-
θρωπο» προσθέτει.

Δασικά είδη θα μεταναστεύσουν προς βορρά…

Στο μεταξύ, μία ακόμη από τις διαπιστώσεις του ερευνητι-

κού έργου αφορά τον κίνδυνο κάποια δασικά είδη να μετα-

ναστεύσουν προς βορρά, δηλαδή να ξεραθούν τα δάση που

υπάρχουν στην νότια Ευρώπη και να δημιουργηθούν δάση

στην κεντρική και βόρεια Ευ-

ρώπη, με συνέπεια στην νότια

Ευρώπη να υπάρχουν μόνο θά-

μνοι. «Όσο πιο μεγάλη είναι η
γενετική ποικιλότητα τόσο με-
γαλύτερα είναι τα εφόδια ενός
πληθυσμού ή ενός είδους να
προσαρμοστεί» σχολιάζει ο κα-

θηγητής και εκτιμά ότι τα ευ-

ρωπαϊκά δάση θα αντέξουν,

αρκεί να ληφθούν μέτρα προ-

στασίας όπως η προστασία

στην πράξη και με όλα τα απα-

ραίτητα μέσα των προστατευό-

μενων περιοχών, ο περιορισμός της πολύ έντονης

ανθρωπογενούς επίδρασης στο περιβάλλον αλλά και η δη-

μιουργία τραπεζών γενετικού υλικού των ειδών των δασών

αυτών.

Ειδικά για τη χώρα μας, αναφέρει ότι «σήμερα έχει συνθή-

κες περιβάλλοντος οι οποίες δεν υπάρχουν στην υπόλοιπη

Ευρώπη που είναι πιο ψυχρό το κλίμα, αλλά με την κλιμα-

τική αλλαγή που αναμένεται μέχρι το τέλος του 21ου

αιώνα, το κλίμα σε χώρες πιο βόρεια από εμάς και ίσως και

μέχρι την Κεντρική Ευρώπη θα μοιάζει κάπως με το κλίμα

που έχει η Ελλάδα σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι οι δασικοί

πόροι της Ελλάδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την

επέκταση των καλλιεργειών και στην Ευρώπη στο μέλλον.

Άρα εμείς καλούμαστε να προστατέψουμε το υλικό αυτό

και η προστασία δεν αφορά μόνο εμάς για να μην το χά-

σουμε αλλά ολόκληρη την Ευρώπη».

Σήμερα, υλοποιείται ερευνητικό έργο στην Ελλάδα που έχει

στόχο την καταγραφή των μεγεθών της βιοποικιλότητας

στα ελληνικά δάση, και ιδιαίτερα της γενετικής ποικιλότη-

τας που έχουν όλοι αυτοί οι πληθυσμοί των δέντρων που

πρέπει να προστατευτούν. Μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη

του 2021 θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα

μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε» σχολιάζει ο Φ. Αραβανό-

πουλος και τονίζει ότι με βάση τα αποτελέσματα αυτά θα

πρέπει να οριστούν μέτρα προστασίας για συγκεκριμένους

πληθυσμούς και είδη δέντρων σε συγκεκριμένες περιοχές.

dasarxeio.com

ΑΠΕ-ΜΠΕ

3 Να μας δώσουν επιδοτήσεις για καινούργι-
ους καναπίεδες. Βούλιαξαν πια.

3 Δοκίμασα ένα περσινό τζιν και δεν μου
έκανε.
- Και τελικά τι έβαλες;
- Τσίπουρο με μεζέ.

3 Ο γιος εμφανίζεται με το φίλο του στη μαμά:
- Μαμά σκέφτομαι να παντρευτώ τον Ιουλιο.
-  Μπράβο βρε αγόρι μου. Κι αυτός ποιος
είναι, ο κουμπάρος;
- Όχι ρε μάνα, ο Ιούλιος.

Αποστάγματα σοφίας...

Ευρωπαϊκή διάκριση σε έρευνα για τα δάση

με ελληνική συμμετοχή 
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Του Δημητρίου Πρωτονοτάριου του

Αντωνίου κατοίκου Βούλας και

Της ARIO Τεχνικής Κατασκευαστικής

εταιρείας

Προς τον υπεύθυνο διαχείρισης και

σύνταξης της ιστοσελίδας και έντυ-

πης μορφής εφημερίδα: ΕΒΔΟΜΗ της

Αττικής & www.ebdomi.com.  

Στις 8/1/2021 αναρτήσατε στην ιστο-

σελίδα σας www.ebdomi.com, όπως

επίσης και στο έντυπο φύλλο σας

(9/1/2021), ανυπόγραφο άρθρο με

τίτλο «Άρον- Άρον άλλαξαν την ταμ-

πέλα στην πλατεία Νυμφών».  

[...] Επί του ανωτέρω συκοφαντικού

κακοήθους και ψευδούς ανυπόγραφου

άρθρου σας θα θέλαμε να σημει-

ώσουμε τα εξής:

1. Η κύρια και προβλεπόμενη εκ του

νόμου πινακίδα με τα στοιχεία του

έργου τοποθετήθηκε στην περίφραξη

του εργοταξίου με την έναρξη των ερ-

γασιών και παραμένει όπως ακριβώς

τοποθετήθηκε εξ αρχής έως και σή-

μερα. Σε αυτήν την πινακίδα ποτέ δεν

αναγραφόταν το ονοματεπώνυμό μου

αλλά μόνο τα στοιχεία της εταιρείας

ARIO που εκτελεί το έργο της Ανά-

πλασης της Πλατείας Νυμφών στην

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης, μαζί

με τα ονόματα των εταιρειών των με-

λετητών των χρηματοδοτών όπως και

τα λοιπά στοιχεία του έργου. Η εται-

ρεία μας στη συνέχεια αποφάσισε να

τοποθετήσει πινακίδες στις οποίες

αναγράφονταν τα στοιχεία της και σε

άλλα σημεία της περίφραξης του ερ-

γοταξίου, για διαφημιστικούς και μόνο

λόγους.

2. Τυγχάνω μέτοχος, εκπρόσωπος  και

διαχειριστής της εταιρείας  με την

επωνυμία ARIO όπως επίσης και δεύ-

τερης εταιρείας με την επωνυμία ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Στις

διαφημιστικές πινακίδες εκ παραδρο-

μής αναγράφηκαν οι επωνυμίες και

των δύο  εταιρειών.  Για το λόγο αυτό

και προκειμένου να διαφημίζεται

σωστά η ανάδοχος εταιρεία ARIO

αφενός και αφετέρου για λόγους συμ-

μόρφωσης στα οριζόμενα στην σύμ-

βαση με την αναθέτουσα εταιρεία

«Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης» η

οποία έχει συναφθεί με την εταιρεία

ARIO και όχι με την εταιρεία ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΣ Α. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ όπως και

για λόγους φορολογικής ορθότητας,

αποφασίσαμε να αφαιρέσουμε την

επωνυμία της δεύτερης εταιρείας από

τις διαφημιστικές πινακίδες μας, η

οποία δεν εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε

τρόπο με το έργο ανάπλασης της

Πλατείας Νυμφών. Για αυτό τον λόγο

οι υπάλληλοι του καταστήματος γρα-

φικών τεχνών, στις 04/01/21 με εν-

τολή μας προχώρησαν στην διόρθωση

των διαφημιστικών πινακίδων, με επι-

κάλυψη της επωνυμίας της δεύτερης

εταιρείας μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΠΡΩ-

ΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ που είναι και το όνομά

μου. 

[...]

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νόμι-

μου δικαιώματος μου και των εται-

ρειών μου, διαμαρτυρόμαστε εντόνως

για τη προσβολή που έχουμε υποστεί

από την ανάρτηση και δημοσίευση του

ανωτέρω ανυπόγραφου άρθρου και   

Σας ζητώ όπως :

1) μας χορηγήσετε τα πλήρη στοιχεία

του συντάκτη του ανυπόγραφου

άρθρο με τίτλο «Άρον- Άρον άλλαξαν

την ταμπέλα στην πλατεία Νυμφών»

που αναρτήσατε στις 8/1/2021 στην

ιστοσελίδα σας www.ebdomi.com και

στην έντυπη μορφή της στις 9/1/2021, 

2) αποκαταστήσετε άμεσα την αλή-

θεια και επανορθώσετε σύμφωνα με

τον νόμο, διαγράφοντας από το ανω-

τέρω άρθρο τις αναφορές προς το

πρόσωπο μου και την εταιρεία ARIO.

3) δημοσιεύσετε κατάλληλα την πα-

ρούσα απάντηση μου στην ιστοσελίδα

σας  και στο έντυπο της εφημερίδα

σας.

Γλυφάδα, 11/01/2021

Δημήτριος Πρωτονοτάριος

* Mεταδίδουμε την προφορική κατα-

κλείδα του επιχειρηματία κατά την τη-

λεφωνική μας επικοινωνία: «τέλος
καλό, όλα καλά».

“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ”

«Η Ηθική μάς συμφέρει!»

Με αφορμή την έγκριση 5,3 εκ. € για προγράμματα

επικοινωνίας, κατά το έτος 2021, ο Θάνος Τζήμε-

ρος, πρόεδρος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ, σε ανάρ-

τησή του, έκανε την παρακάτω δήλωση:  

«Αυτό λέγεται “ξέπλυμα”. Να το ξαναπώ, για να το

εμπεδώσουμε: “ξέπλυμα”. Αντί η κυβέρνηση να τα

“χώνει μαύρα”, κάτω από το τραπέζι, στα παπαγα-

λάκια των ΜΜΕ, που ονομάζονται κατά συνθήκη

“δημοσιογράφοι”, επινοεί επικοινωνιακά προγράμ-

ματα. Όχι για την πανδημία, αυτό είναι extra κον-

δύλι. Προγράμματα διαφήμισης των έργων του Χ,

Ψ, Ω δημόσιου φορέα, τα οποία θα αναλάβει μια δια-

φημιστική “κολλητή” του Χ, Ψ, Ω, “φορεάρχη”, και

το πρόγραμμα media θα ταΐσει τα στόματα της κα-

τευθυνόμενης ενημέρωσης.»

»Ούτε δεκάρα τσακιστή για κρατική διαφήμιση! Αν

μας εμπιστευθείτε το τιμόνι της χώρας, θα καταρ-

γήσουμε ΕΝΤΕΛΩΣ την κρατική διαφήμιση, άμεση

και έμμεση!

»Διότι ένα κράτος, που έχει στηθεί με πελατειακή

λογική και αλισβερίσια μεταξύ κυβερνήσεων και

συντεχνιών, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα καταρ-

ρεύσει. Με ενδιαφέρει η επιβίωση της χώρας πολύ

περισσότερο από την οικονομική επιβίωση τη δική

μου ή των συναδέλφων μου. Είμαι τόσο “αλτρουι-

στής”;  

ΟΧΙ! Αυτή είναι μια ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ θέση! Για το συμφέ-

ρον μου το κάνω. Διότι είναι προς το συμφέρον μου

και προς το δικό σου συμφέρον να ζεις σε μια ευνο-

μούμενη κοινωνία με αρχές. Αν είσαι άξιος, θα τον

βρεις τον δρόμο σου, ό,τι και να κάνεις. Αν πρέπει

να αλλάξεις δουλειά, διότι μίκρυνε η “πίτα”, αλλά

στη χώρα λειτουργούν κανόνες ελευθερίας, αξιο-

κρατίας, χωρίς κρατικές στρεβλώσεις, θα βρεις εύ-

κολα μια άλλη δουλειά. Κι αν είσαι φιλότιμος,

εργατικός και δημιουργικός, θα πετύχεις και σ’

αυτήν. Ενώ, αν η χώρα διαλυθεί ή κατακτηθεί, και

να είχες πάρει κάποια ποσά από τα 5,3 εκ., που μοι-

ράζει το υπουργείο από τους φόρους σου, εν μέσω

οικονομικής κατάρρευσης, τι νόημα έχει, ανάμεσα

στα συντρίμμια μιας ανθρωπιστικής τραγωδίας;».

»Η ηθική μάς συμφέρει. 

Η ηθική είναι ένα αειφόρο σύστημα επιβίωσης μιας

κοινωνίας. Η λαμογιά και η διαπλοκή έχουν ημερο-

μηνία λήξης, διότι είναι “καρκίνοι" στο σώμα της. Και

όπως όλοι οι καρκίνοι, ταλαιπωρούν φριχτά τον

ασθενή, πριν τον αποτελειώσουν. Είμαστε στο τε-

λικό στάδιο, 10 χρόνια τώρα. Είναι πάρα πολλά!

Μόνο μια επαναστατική ΚΑΘΟΛΙΚΗ θεραπεία, με

αντισώματα ΗΘΙΚΗΣ, όπως υποστηρίζει η ΔΗΜΙ-

ΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ, μπορεί να σώσει αυτήν τη χώρα και

να σώσει και τις ζωές μας».
Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Αντίδραση για το φωτογραφικό ερώτημα που θέσαμε επω-
νύμως για την επικάλυψη μέρους πινακίδες κατασκευής
έργου, επέσειρε την άμεση αντίδραση του εργολάβου.
Ικανοποιήσαμε άμεσα την επιταγή του επιστολογράφου
μας, Δ.Π., παρ’ όλη την έκτασή της και τη μορφή “εξωδί-
κου”, γιατί εμείς δεν “διυλίζουμε τον κόνωπα” ούτε ψά-
χνουμε πού θα βρούμε “νομιζόμενο αδύνατο” σημείο των
αντιπαθειών μας (η σημείωση δεν αφορά τον επιστολο-
γράφο μας).
Όμως θα απαντήσουμε στα άλλα δύο σημεία του “Δια
ταύτα” της επιστολής του.
Στο (1) ζητά να του χορηγήσουμε πλήρη στοιχχεία του
συντάκτη του “ανυπόγραφου άρθρου”, δίνοντάς μας την
εντύπωση ότι δεν έχει διαβάσει το άρθρο, πράγμα που το
επαναλαμβάνει κατά κόρον στην επιστολή του.
Μα το άρθρο είναι υπογραμμένο από την Αννα Μπουζιάνη
με μαύρα έντονα στοιχεία. Έχει δίκηο όμως ως προς την
απουσία του ονόματος στο διαδίκτυο, διότι κατά την ανάρ-
τησή του διέφυγε της προσοχής και δεν αναφέρθηκε, αν
και δεν απαιτείται οπωσδήποτε, επειδή όταν δεν υπάρχει
όνομα, εξυπακούεται ότι την ευθύνη φέρει η διεύθυνση της
εφημερίδας.

Στο (2ο) διερωτώμεθα πώς να το διαγράψουμε; Scripta
manet. Αλλά πού βρίσκονται όλα αυτά που μας καταμαρ-
τυρεί, αδικαιογήτως, για έναν άγνωστό μας επιχειρηματία,
που δεν έχουμε τίποτα μαζί του.
Χαρακτηρίζει το άρθρο “ψευδές”, “ανυπόστατο”, “συκοφαν-
τικό”, “κακοήθες” - όχι δεν το λέει “κακοηθέστατο”. Τον
υπερθετικό βαθμό έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, αγε-
νώς, από το έδρανο του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρ-
χος, για την Άννα Μπουζιάνη ιδρύτρια της εφημερίδας και
40 χρόνια παρακολουθήτρια της δημοτικής αρχής και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εμείς ερωτήματα μεταφέραμε, των κατοίκων, και των ανα-
γνωστών μας.
Ο επιστολογράφος μάς έδωσε τις εξηγήσεις του, ως προς
το σκέλος της επικάλυψης της ταμπέλας, αλλά μας έδωσε
κι ένα στοιχείο για το οποίο τον ευχαριστούμε. Ότι ο
Δήμος «έχει συνάψει πάνω από 700 συμβάσεις ύψους 66
- 67 εκατομμύρια από το 2014 έως πρόσφατα».

Οι κάτοικοι και οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες πώς το
πληροφορήθηκαν; Από τις δημοσιεύσεις που κάνει ο Δήμος
εις την ...αλλοδαπήν;

Yπερευαισθησίες ...εκ παραδρομής αμφίδρομης!
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Σημαντικά αναπτυξιακά έργα της Περιφέρειας που

βαίνουν σε φάση ολοκλήρωσης, εκκρεμότητες σε

θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται με την καλύτερη

εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και το αυξημένο

επίπεδο ετοιμότητας από πλευράς Περιφέρειας εν

όψει της επικείμενης κακοκαιρίας, βρέθηκαν στο

επίκεντρο της συνάντησης εργασίας του Περιφε-

ρειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον νέο Αν.

Υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Αυτοδι-

οίκησης, Στ. Πέτσα. 

=Στη συνάντηση μετείχε και ο Εκτελεστικός Γραμ-

ματέας της Περιφέρειας Ι. Σελίμης.

Ο Γ. Πατούλης υποδέχθηκε στα γραφεία της Περι-

φέρειας τον Σ. Πέτσα και του ευχήθηκε μία καλή

και δημιουργική θητεία, επισημαίνοντας πως η Πε-

ριφέρεια έχει τη βούληση να συνεχίσει να είναι δη-

μιουργικός συνοδοιπόρος με την κεντρική διοίκηση

προς όφελος των πολιτών. «Έχουμε κοινό στόχο
και όραμα να έχουμε μία καλύτερη χώρα, μία καλύ-
τερη Αττική με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης
των πολιτών. Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις που θα

πάνε την Αυτοδιοίκηση και τη χώρα μπροστά.
Από την πλευρά του ο Στ. Πέτσας τόνισε πως «κεν-
τρικό Κράτος και Αυτοδιοίκηση είμαστε μία γροθιά
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών» και

υπογράμμισε πως το στοίχημα είναι να βελτιώνον-

ται καθημερινά ζητήματα πρακτικά, προκειμένου οι

υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη να είναι

λειτουργικότερες και αποτελεσματικότερες. 

Συνάντηση εργασίας του αν. Υπουργού

Εσωτερικών με τον Περιφερειάρχη Αττικής

Στ. Πέτσας - Γ. Πατούλης

Με  απόφαση του Πρωθυπουργού,

που εκδόθηκε (13.1.21),τις σημαν-

τικές αρμοδιότητες του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών που αφορούν

τους Δήμους και τις Περιφέρειες,

κάθε θεσμικό και οικονομικό ζή-

τημα των ΟΤΑ αναλαμβάνει ο αν.

υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-

τσας.

Ο Στ. Πέτσας, είναι πλέον αρμό-

διος για κάθε ατομική και κανονι-

στική πράξη και τις ΚΥΑ με άλλα

Υπουργεία, όπως:

- Γενική Διεύθυνση Αποκέντρω-

σης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

Υπηρεσιών και Διοικητικής Υπο-

στήριξης του αρ. 3 του π.δ.

141/2017.  Kάθε τι που σχετίζεται

με λεφτά προς την Αυτοδιοίκηση.

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης &

Εφαρμογής του Υπ. Εσωτερικών

του αρ.49 του ν.4647/2019.   

- Eποπτεία της Ελληνικής Εται-

ρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτο-

διοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.).

Επίσης:

α) Κοινοβουλευτικές αρμοδιότη-

τες, συμπεριλαμβανομένης της νο-

μοθετικής πρωτοβουλίας,

β) πρόταση για την έκδοση ατομι-

κών και κανονιστικών διαταγμά-

των,

γ) έκδοση πράξεων ατομικού και

κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) πρόταση για την έκδοση ατομι-

κών και κανονιστικών διαταγμάτων

και η έκδοση πράξεων ατομικού

και κανονιστικού χαρακτήρα, από

κοινού με άλλους Υπουργούς,

Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυ-

πουργούς και άλλα συναρμόδια

όργανα,

ε) υποβολή ερωτημάτων προς το

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και

η αποδοχή σχετικών γνωμοδοτή-

σεων και πρακτικών.

Φ.Ε.Κ. Β’ 48/13.1.2021

Δηλώσεις  Στ. Πέτσα
Εγκαινιάζουμε μία πολύ καλή συνεργασία, πάντα

με γνώμονα την καθημερινότητα του πολίτη

Είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ για την προετοιμα-

σία που έχει γίνει από την Περιφέρεια και όλους τους

εμπλεκόμενους, ώστε να

είμαστε έτοιμοι τις επό-

μενες ώρες, που θα

έχουμε ενδεχομένως την

κακοκαιρία να χτυπάει και

την πόρτα της Αττικής,

ζήτημα το οποίο είναι ύψι-

στης προτεραιότητας. Εγ-

καινιάζουμε μία πολύ

καλή συνεργασία, πάντα με γνώμονα την καθημερι-

νότητα του πολίτη και να κάνουμε τη ζωή του καλύ-

τερη».

Δηλώσεις Γ. Πατούλη

«Είμαστε και θα είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση»

Είχαμε τη μεγάλη τιμή σήμερα να δεχτούμε εδώ στην

Περιφέρεια τον νέο αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερι-

κών κ. Στέλιο Πέτσα.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποι-

ημένος γιατί, με δεδο-

μένο ότι η Αττική μας

χρειάζεται γρήγορα βή-

ματα ανάπτυξης και βελ-

τίωσης λειτουργιών, από

τη συζήτηση βγήκε το

συμπέρασμα ότι βρισκό-

μαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. 

...Τον διαβεβαιώσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε

ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και εμείς και οι υπηρε-

σίες μας για να μην έχουμε προβλήματα στην Αττική

μας με την επικείμενη νομοθεσία. Θέλω να ευχηθώ

για άλλη μία φορά καλή δύναμη στον νέο Υπουργό». 

Oλες oι αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών που

αφορούν Δήμους και Περιφέρειες

αναλαμβάνει ο αν. Υπουργός Εσωτερικών Στ. Πέτσας



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                             16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Εύχομαι καλή επιτυχία 

στον Βουλευτή της Περιφέρειας

Ανατολικής Αττικής 

κ. Μάκη Βορίδη 
για την ανάληψη των καθηκόντων του 

ως Υπουργός Εσωτερικών.

Νικόλαος Δημ. Νανούρης
Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης

Αντιπρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο  ΝΔ  

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

«Κάνουμε πράξη την 
αξιοκρατία στο δημόσιο»

T. Θεοδωρικάκος:

4 Να ξεκινήσει άμεσα η καμπάνια ενημέρωσης των

Ελλήνων του εξωτερικού για τη δυνατότητα να ψη-

φίζουν από τη χώρα που βρί-

σκονται.  

4 Στηρίζω με συνέπεια και ευ-

θύνη της μεταρρυθμίσεις που

προωθεί ο Πρωθυπουργός Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης και η πα-

ράταξη.

4 Εκφράζω την ικανοποίησή

μου, γιατί ο κύριος Βορίδης ως

νέος υπουργός Εσωτερικών, χωρίς καμία καθυστέ-

ρηση προώθησε προς ψήφιση το νομοσχέδιο αυτό,

με βάση το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

[...] είναι αυτονόητο για μένα, όπως από την αρχή

έχω πάρει μέρος σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια,

θα συνεχίσω να στηρίζω με συνέπεια τις μεταρρυθ-

μίσεις και τις αλλαγές, που έχει ανάγκη η χώρα, με-

ταρρυθμίσεις που βασίζονται στις αξίες της

παράταξης μας, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης

και του υπεύθυνου πατριωτισμού. Αυτές εκπροσω-

πεί ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσο-

τάκης με τον οποίο ταυτίστηκα από την αρχή της

προσπάθειάς του προτού καν εκλεγεί πρόεδρος της

Νέα Δημοκρατίας και συνεχίζω να το κάνω με αξιο-

πιστία και αίσθημα ευθύνης.

Άλλο ένα επίτευγμα του δημάρ-

χου Γλυφάδας, Γιώργου Παπανι-

κολάου, που έχει αλλάξει την

εικόνα της Γλυφάδας, καθ’ ομολο-

γίαν δημοτών και μη.

Το επίτευγμα αυτό είναι το πρώτο

ειδικό σχολείο!

Ένα σχολείο, όπως χαρακτηριστικά

γράφει σε αναρτησή του ο ίδιος ο

δήμαρχος: «που έρχεται να αλλάξει

συνολικά τον τρόπο με τον οποίο

προσεγγίζουμε την ειδική εκπαί-

δευση και αγωγή στη χώρα μας, να

αποδείξει ότι δεν υπάρχουν μαθητές

δύο ταχυτήτων, να αποτελέσει φάρο

παιδείας και κουλτούρας. Εκεί που

ως τώρα βρίσκεται ένα παλαιό εγκα-

ταλελειμμένο το 18ο Δημοτικό σχο-

λείο, στη συμβολή των οδών Βέμπο

και Λιόντου (το οποίο θα γκρεμιστεί)

γεννιέται κάτι υπέροχο. 

Είναι ένα θέμα που από την αρχή
δεν μπορέσαμε να το δούμε
ψυχρά, σαν ένα ακόμα έργο υπο-
δομών. Είναι ένα από τα πιο ση-
μαντικά έργα που υλοποιούμε στη
θητεία μας: Το πρώτο - και αληθινά
ξεχωριστό - ειδικό σχολείο στη
Γλυφάδα μας. Ένα έργο που μπο-
ρεί να αλλάξει τις ζωές πολλών
συνανθρώπων μας προς το καλύ-

τερο, με τον μοναδικό ασφαλή
δρόμο που υπάρχει, την παιδεία. 
Τι είναι αυτό το σχολείο; Ένα σχο-
λείο που θα στεγάσει τα όνειρα και
τις φιλοδοξίες των παιδιών με ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες από
όλη την Αττική. Που θα δώσει μια

τεράστια ανάσα στις οικογένειές
τους. Που θα αποδείξει στην
πράξη ότι δεν υπάρχουν παιδιά
δύο ταχυτήτων. Όλοι δικαιούνται
ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση! 
Πιστεύουμε βαθιά ότι το νέο ειδικό
δημοτικό και νηπιαγωγείο Γλυφά-
δας, ένα κομψοτέχνημα από τον
αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Λαμπρι-
νόπουλο και την ομάδα του KLab,
θα αλλάξει συνολικά τον τρόπο με
τον οποίο προσεγγίζουμε την ει-
δική αγωγή και εκπαίδευση στη
χώρα μας». 

Η οικοδομική άδεια για τις νέες

κτιριακές εγκαταστάσεις δρομο-

λογείται. Η έγκριση από το Υπουρ-

γείο Παιδείας έχει δοθεί και έχει

εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ. Η χρημα-

τοδότηση έχει εξασφαλιστεί, σε

μεγάλο βαθμό από την Περιφέρεια

Αττικής. 

Θα διαθέτει ένα αμφιθέατρο περί-

που 400 θέσεων, που θα καλύψει

και πολιτιστικές και άλλες ανάγ-

κες της πόλης. 

Το πρώτο ειδικό σχολείο στη Γλυ-

φάδα δεν είναι πια ένα όνειρο,

είναι ένα έργο σε πλήρη εξέλιξη.

Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια

πόσο υπερήφανοι είμαστε για

αυτό".

Ένα σχολείο “κομψοτέχνημα” στη Γλυφάδα

για παιδιά με ειδικές ανάγκες

«Επιλέγω επάγγελμα· “χτίζω” τον
κόσμο του αύριο… από σήμερα»

Το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας

ως θεσμό την ενημέρωση παιδιών και γονέων σε θέ-

ματα που άπτονται  της επιλογής επαγγέλματος και

αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της επιλογής

αυτής, διοργανώνει Ημερίδα Επαγγελματικού Προ-

σανατολισμού με ομιλητές διακεκριμένους επιστή-

μονες, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ την Κυριακή, 31

Ιανουαρίου 2021, με θέμα: «Επιλέγω επάγγελμα

“χτίζω” τον κόσμο του αύριο… από σήμερα»

Ομιλητές θα είναι οι κάτωθι επιστήμονες:

• Δρ Κοντοές Xαράλαμπος, Διευθυντής Ερευνών

στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Τομέας Δορυ-

φορικής Επισκόπησης, με θέμα

Ο κ. Κοντοές θα μιλήσει για τις επαγγελματικές

προοπτικές που ανοίγονται μέσω των κλασικών θε-

τικών επιστημών.

• Μπουραντάς Ηρακλής, Συνιδρυτής και Γενικός Δι-

ευθυντής της Start - up εταιρείας Novoville. 

Ο κ. Μπουραντάς θα μιλήσει για την τεχνολογία

και την επιχειρηματικότητα. 

• Δρ Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Νομικός, Καθηγη-

τής Αντεγκληματικής Πολιτικής του Πανεπιστη-

μίου Πελοποννήσου, τέως Υφυπουργός Παιδείας. 

Ο κ. Παπαθεοδώρου θα μιλήσει για τις επαγγελμα-

τικές διεξόδους του νομικού επιστήμονα.

• Δρ Παπαϊωάννου Τάσης, Καθηγητής Αρχιτεκτο-

νικής ΕΜΠ. 

Ο κ. Παπαϊωάννου θα μιλήσει για το επάγγελμα

του μηχανικού σήμερα.

• Δρ Τυριτζής Σταύρος, Ιατρός, Δευθυντής • Δ’ Ου-

ρολογικής Κλινικής «ΥΓΕΙΑ». 

Ο κ. Τυριτζής θα μιλήσει για την επιλογή της ιατρι-

κής επιστήμης και τις προοπτικές της.

Ώρα έναρξης της ημερίδας: 10:00. Η διαδικτυακή

σύνδεση θα γίνει μέσω της   πλατφόρμας WEBEX.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού επισκεπτών στη

συγκεκριμένη πλατφόρμα, παρακαλούμε,  εάν ενδια-

φέρεστε, να δηλώσετε συμμετοχή στο e-mail του

σχολείου (pa@proath.edu.gr) έως την Πέμπτη, 28 Ια-

νουαρίου 2021, προκειμένου να σας αποσταλεί ο κω-

δικός σύνδεσης. 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ
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Προβληματίστηκα πολύ εν όψει του Σωτηρίου κι Επαναστατι
κού Έτους 2021 με ποιο θέμα να ασχοληθώ. Συνήθως απο
φεύγω την τρέχουσα ανιαρή επικαιρότητα, η οποία είναι
άκρως βλαπτική για την υγεία, ανούσια και κατ’ επέκταση κα
ταθλιπτική. 
Τελικά κατέληξα (μην ανησυχείτε, υπάρχω ακόμα!) να προ
βάλω το «απρόβλητον» που κατ’ εμέ θα έπρεπε να είναι του
λάχιστον για εφέτος το κύριο και καίριο θέμα, που αφορά
στην Εθνική μας Υπόσταση και στη Μελλοντική μας Ύπαρξη
και επιβίωση ως έθνος.
Τη μεγαλύτερη ιστορική επέτειο του Νεοσύστατου Ελληνικού
Κράτους, ήτοι τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική
Επανάσταση που οδήγησε στην Εθνική Ανεξαρτησία. Κυ
ρίαρχο μέλημά μας πρέπει να είναι πώς θα τιμηθεί επάξια το
Μεγάλο αυτό Ιστορικό Ορόσημο και πώς αυτή η επέτειος θα
λειτουργήσει ως Άσκηση Ωριμότητας, Ανακάλυψης του Εαυ
τού μας και της Ταυτότητάς μας, Εθνικής Αφύπνισης και Ενό
τητας στα προβλήματα, τα υγειονομικά λόγω της πανδημίας,
τα οικονομικά, τα κοινωνικά και τα εθνικά, εννοώ βέβαια τα
ελληνοτουρκικά, που βρίσκονται διαρκώς επί ξυρού ακμής. Αν
το δυσοίωνο έτος 2020 χαρακτηρίζεται ως έτος της Πανδημίας
Covid19, το 2021 θα πρέπει να ανακηρυχτεί ως έτος ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ και ΑΥ
ΤΟΓΝΩΣΙΑΣ.

Το 2021 δεν είναι μια τυχαία χρονολογία σε επίπεδο συμβο
λισμού, αλλά και σε επίπεδο ουσίας. Συμπληρώνονται 200
χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Βέβαια,
μέσα στον ορυμαγδό της Πανδημίας Covid19 κινδυνεύουμε
να χάσουμε τη συζήτηση και για τα αυτονόητα, αυτά που θα
έπρεπε να νοηματοδοτούν αυτό το διάστημα: 
ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ και ΠΟΥ ΒΑΔΙ
ΖΟΥΜΕ. Πώς πρέπει να προσεγγίσουμε αυτά τα 200 χρόνια; 
Γυρνάμε πίσω για να δούμε ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ, ΝΑ ΣΤΑ
ΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ και ΝΑ
ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ. Και
όπως έλεγε ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Ιωάννης Πο
λέμης, 18621924, στο ποίημά του «Το κρυφό σχολειό», «να
δούμε γι’ αυτή την Πατρίδα ΤΙ ΕΧΑΣΕ, ΤΙ ΕΧΕΙ, ΤΙ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ»
(σ.σ. ΠΟΥ ΣΠΕΥΔΕΙ).

ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΧΕΙ ΨΥΧΗ
Η ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ Η ΕΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ 
ΚΑΙ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΗΣ

Η πιο Μεγάλη Επανάσταση της Ιστορίας είναι η «Επανά
σταση της Συνείδησης».

Το έθνος δεν είναι μια ιδεολογική κατασκευή ούτε ένα απλό ιστο
ρικό επιγέννημα. Τι μπορεί να είναι ο άνθρωπος χωρίς το έθνος
του; Ένα απρόσωπο ον χωρίς μνήμη καταγωγής, ένα μετέωρο πλά
σμα που δεν ξέρει από πού έρχεται, ούτε και πού πηγαίνει. Η ταυ
τότητά του θα καθορίζεται από τη σφραγίδα / βούλα των

πολυεθνικών, που είναι πολυεθνικές μόνο κατ’ όνομα, ενώ στην
ουσία είναι μονοεθνικές, αν βέβαια οι Αμερικανοί μπορούν να
σχηματίσουν έθνος. Γιατί οι Αμερικανοί μόνο έθνος δεν είναι. Και
γι’ αυτό μισούν τα έθνη και θέλουν να κάνουν τους λαούς αθροί
σματα αριθμών, όχι ανθρώπων, αλλά κλάσματα ανθρώπων. Ούτε
καν ατόμων, αλλά κλάσματα ανθρώπων. Ούτε καν ατόμων, αλλά
τμητών και διασπασμένων όντων. Δηλαδή ονταρίων/ανθρωπα
ρίων. Άτομο είναι αυτό που δεν τέμνεται. Τα έθνη πρέπει να τμη
θούν, οι άνθρωποι να διχαστούν, να γίνουν πολτώδες υλικό για να
μεταβάλλονται πιο εύκολα σε μάζα. 
Οι δυνάμεις της Παγκοσμιοποίησης προσπαθούν να ισοπεδώσουν
ως οδοστρωτήρας την Ελλάδα, να την καταστήσουν πειραματόζωο
και να ποδηγετήσουν τους Έλληνες στο να αποκτήσουν το σύν
δρομο της Στοκχόλμης (σύμφωνα με το οποίο ο εκβιασθείς στο
τέλος ταυτίζεται με τον εκβιαστή του) και να επιβληθούν ευπε
πτότερα οι επιταγές/ντιρεκτίβες/γραμμές της Νέας Τάξης Πραγ
μάτων (Ν.Τ.Π.).

Το Έθνος είναι η ζύμη για να σχηματιστεί το «καρβέλι»
του Κράτους. Χωρίς Έθνος δεν υπάρχει Κράτος.

Η Επανάσταση του ’21 αποτελεί καταστατικό στοιχείο της Ελ
ληνικής Ιστορίας και ψηφίδα της Παγκόσμιας Ιστορίας.
Ξεχνάμε πολλές φορές να διαβάζουμε τις αυθεντικές πηγές
των Γραμμάτων, γι’ αυτό κι εμείς ΕΔΩ είμαστε για να σας τις
θυμίζουμε. Εξάλλου η αληθινή αποστολή του Πνευματικού
Ανθρώπου είναι να γίνεται Σωκρατικός Οίστρος, έστω και αν
το βραβείο με το οποίο θα τιμηθεί είναι το … «κώνειον!».
Μεσούσης της Πανδημίας, χρήσιμο και ωφέλιμο, για να μην πω
εθνικά επιβεβλημένο, είναι πέρα από τα τετριμμένα “CLICK
AWAY” και “CLICK IN SHOP”, να επικαιροποιήσουμε και το “CLICK
IN THE GREEK REVOLUTION 1821 !!!”

ΝΑΙ, η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ, γιατί ο καλός Θεός των Ελλή
νων την αγαπά και την προστατεύει, είναι όμως αιωνίως προδο
μένη. Είναι πράγματι να απορεί κανείς πώς ο τόπος αυτός κι ο
κόσμος που τον κατοικεί κατορθώνουν να επιβιώνουν με τόση πα
ραγωγή προδοτών. Η Ελλάδα γέννησε Λεωνίδες αλλά και Εφιάλ
τες, δυστυχώς όμως σήμερα οι Εφιάλτες πλεονάζουν!!! Ενώ οι
Λεωνίδες αποτελούν αγαθό εν ανεπαρκεία!
Σήμερα, αυτό που καταλογίζεται ως γενική, αλλά μη ομολογημένη
διαπίστωση,  είναι πως ο Έλληνας προδίδει την ιστορία του, που
σημαίνει ότι προδίδει τον εαυτό του. Η Ιστορία δεν είναι τίποτε
άλλο παρά η ιστορία του εαυτού μας στο χθες, η Ιστορία αυτών
που μας γέννησαν.  Σήμερα, το ελληνόπουλο γνωρίζει την Ιστορία
του αμυδρά, «ρεπουσικά». Στο περίπου, στο «έτσι κι έτσι». Στο
πνεύμα του έχει εμφυτευθεί επιτηδείως μια σύγχυση, ένα είδος
ζάλης. Και χρησιμοποιώ το «επιτηδείως εμφυτευθεί», διότι η δι
δασκόμενη στο σχολείο Ιστορία έχει γραφτεί για να δημιουργήσει
στο μυαλό του παιδιού ένα καλειδοσκόπιο, έτσι που το παιδί να
μην μπορεί να ξεχωρίσει τίποτε: Ούτε το 1821 από το 1940. 
Αλλά δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, παρά να αφουγκραζόμαστε
τα προφητικά λόγια του δασκάλου με μια φωνή βαριά: «Μη σκιά
ζεστε στα σκότη! Η λευτεριά σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι
της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει».

«Αν η Ψευτιά δεν υπάρχει τρόπος να καταβληθεί
ούτε από το χρόνο, τότε το παιχνίδι το έχασα».

[Οδυσσέας Ελύτης, 19111996, «Μικρός Ναυτίλος» (Μυρίσαι το
άριστον Ι) εκδ. ΙΚΑΡΟΣ].

Ο ποιητής εκφράζει την ανησυχία του πως αν δεν επαρκεί ούτε το
πέρασμα του χρόνου για να νικηθεί το ψέμα και η υποκρισία, θα
έχει πια ηττηθεί σ’ αυτό το δύσκολο αγώνα που ξεκινά.
Τη συσχέτιση της ποιητικής αυτής σύνθεσης τόσο με τη χριστια
νική πίστη, όσο και με τη βυζαντινή υμνογραφία, φανερώνει και
ο τίτλος που έχει δοθεί από τον ποιητή στη συγκεκριμένη ενότητα:
«Μυρίσαι το άριστον». Η ιδέαέκφραση αυτή, που σημαίνει να
«αρωματίσει το γεύμα», έχει αρυσθεί απ’ το κοντάκιο/εκκλησια
στικό ύμνο/εγκώμιο που ψάλλεται κατά την ακολουθία του όρ
θρου του Ρωμανού του Μελωδού, 6ος μ.Χ., «Εις την Πόρνην»,
(οίκος ιβ΄, 4) όπου παρουσιάζεται η πάντοτε ευπρόσδεκτη στάση
του Χριστού απέναντι σ’ όλους όσοι επιθυμούν να ακούσουν το
λόγο του και να μετανοήσουν για τον πρότερο βίο τους, μέσα απ’
την αποδοχή της μετάνοιας μιας γυναίκας ελευθερίων ηθών.

«τρέχουσα ὣσπερ κληθεῖσα μυρίσαι το ἄριστον…»

(= τρέχοντας λες και την εκάλεσαν το γεύμα να αρωματίσει…).
Αριθμείται με λατινικά στοιχεία και περιλαμβάνει επτά άτιτλα πε
ζόμορφα ποιήματα, σύνολο 28, για τα τέσσερα μέρη στα οποία

εμφανίζεται. Ο «ποιητής του Φωτός και του Αιγαίου» που με τα
λόγια και τους στίχους του έκανε τον κόσμο να μοιάζει λίγο πιο
φωτεινός…
Διαβάζοντας Ελύτη βρίσκουμε και πάλι την Τόλμη, τη Δύναμη,
το Κουράγιο να συνεχίσουμε για ένα καλύτερο αύριο.

Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ
«Είχα δυο αγάλματα περίφημα, μια γυναίκα κι ένα βασιλό
πουλο, ίδια֗ φαίνονταν οι φλέβες, τόση εντέλειαν είχαν. Όταν
χάλασαν τον Πόρο, τα ‘χαν πάρει κάτι στρατιώτες, και στ’ Άργος
θα τα πουλούσαν των Ευρωπαίων֗ χίλια τάλαρα γύρευαν… Άν
τεσα κι εγώ εκεί, πέρναγα, πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα:
«Αυτά, και δέκα χιλιάδες τάλλαρα να σας δώσουνε, να μην το
καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. ΔΙ’ ΑΥΤΑ ΠΟΛΕΜΗ
ΣΑΜΕΝ!
Βγάζω και τους δίνω… και όταν φιλιωθούμεν με τον Κυβερνήτη…
τα δίνω και σας δίνει ό, τι του ζητήσετε δια να μείνουν εις την
πατρίδα απάνου».

(Ιωάννης Μακρυγιάννης, 17971864, «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ»
18291850, ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ σελ.303).
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1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί
υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός.
6. Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία
προστατεύονται από το Κράτος. Νόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την
πραγματοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτη
σίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΘΟΣΙΩΣΕΩΣ. 
Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
4761/2020/ΦΕΚ Α’248/13.12.2020 

ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 25+25 ΕΤΗ!

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ
ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ

Η ορισθείσα διάρκεια του δανεισμού για 10 έτη που προβλεπόταν
στο άρθρο 45 του ν.3028/2002 τροποποιήθηκε για 50+50 έτη και
μάλιστα χωρίς αντισταθμιστικά οφέλη, ήτοι καταργήθηκε η αρχή
της ανταποδοτικότητας/αμοιβαιότητας που σαφώς αποτελούσε
ασφαλιστική δικλίδα για την επιστροφή των εξαγομένων μνη
μείων. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 179 βουλευτές [157
της Νέας Δημοκρατίας και 22 του ΚΙΝΑΛ, στο οποίο «οφείλουμε
χάριτας» διότι μείωσε τον δανεισμό από 100 (50+50) έτη σε 50
(25+25)], και καταψηφίστηκε από 120 βουλευτές των υπολοίπων
κομμάτων. Η θεσμοθέτηση τέτοιας δυνατότητας αποστέρησης
ολόκληρων γενεών Ελλήνων από τα στοιχεία της πολιτιστικής κλη
ρονομιάς μας προσβάλλει ευθέως τα ατομικά μας δικαιώματα,
ενώ ταυτόχρονα εγκυμονεί τον κίνδυνο της απώλειας της ιστορι
κής μνήμης και της συλλογικής λήθης.

Αυτή είναι η επικρατούσα αντίληψη για την ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ!!!

Η επαίσχυντη διάταξη 59 του ΥΠΠΟΑ εφαρμόζει πιστά την ευαγ
γελική ρήση που υπάρχει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον (κεφ.19,
εδάφιο 24,4) «διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν
ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον». 
Ο διαμερισμός των ιματίων του Ιησού είναι η πιο δραματική
στιγμή της Σταύρωσης.

Συγκεντρώνουμε υπογραφές για να σταματήσει αυτό το
ανομολόγητο αίσχος …..
Πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τον Γιώργο Λεκάκη
στο «ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», Ιστοσελίδα: http://www.arx-
eion-politismou.gr/http://www.arxeionpolitismou.gr/

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλολογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ ἘνΕθνώσεως* 

ἄρχεσθαι
&

ἘξΕθνώσεως*
παύεσθαι
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Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας

Η ΕΒΔΟΜΗ έχει καταξιωθεί στο χώρο, είναι

αγαπητή σε μεγάλη μερίδα αναγνωστών,

όπως αποδεικνύεται κάθε εβδομάδα και έχει

δείξει ειδική έρευνα για τον τοπικό Τύπο.

Η παρουσία σας, στις σελίδες μας θα δώσει

μεγαλύτερη ώθηση στην επιχείρησή σας. 

Προβληθείτε ακόμη και με μία συνδρομή.

6937153052, 2106030655

press@ebdomi.com
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Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, το Τουρκικό κοινοβούλιο

έλαβε μία σημαντική απόφαση που εν προκειμένω,

άπτεται των εξελίξεων στη Λιβύη και της παρουσίας

της Τουρκίας στη χώρα της Βόρειας Αφρικής. 

Πιο συγκεκριμένα, το Τουρκικό κοινοβούλιο αποφά-

σισε την ανανέωση της εντολής που έχει σχέση με

την ανάπτυξη Τουρκικών στρατευμάτων στη χώρα,

προς άμεση υποστήριξη των δυνάμεων της κυβέρ-

νηση “Εθνικής Ενότητας” του Φαγέζ Αλ-Σάρατζ, σε

περίπτωση που ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις με-

ταξύ των αντιμαχόμενων μερών στη Λιβύη.

Αυτό είναι και το βασικό και άμεσο σκεπτικό της από-

φασης ανανέωσης της εντολής που δόθηκε: «Η από-
φαση που ψηφίστηκε από το τουρκικό κοινοβούλιο
προτάθηκε από την τουρκική προεδρία και επικαλείται
την πιθανότητα επανέναρξης των επιθέσεων από μέ-
ρους των δυνάμεων του Χαλίφα Χάφταρ, εναντίον
αυτών της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ)». 
Η απόφαση αυτή, θεωρούμε πως επιβεβαιώνει, αφε-

νός μεν τους στενούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί

μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβυκής κυβέρνησης

“Εθνικής Ενότητας”, δεσμοί που επιμερίζονται στον

διπλωματικό, πολιτικό όσο και στρατιωτικό τομέα, και

αφετέρου δε, σε μία ευρύτερη οπτική, επιβεβαιώνει

την παρουσία και δη την εμβάθυνση της Τουρκικής πα-

ρουσίας στη Λιβύη, γεγονός που δεν πρέπει να ιδωθεί

ξέχωρα από την ανάπτυξη της Τουρκικής γεω-πολιτι-

κής με φόντο την περιοχή της Νοτιοανατολικής Με-

σογείου και της Βόρειας Αφρικής. 

Αντιθέτως, η Τουρκική παρουσία στη Λιβύη όπως έχει

αρθρωθεί τα τελευταία έτη, εντάσσεται στην εκδή-

λωση μίας Τουρκικής γεω-πολιτικής η οποία και θεω-

ρεί την επί του πεδίου δράση στη Λιβύη ως μία εκ των

βασικών προϋποθέσεων που θα καταστήσει την Τουρ-

κία περιφερειακή δύναμη με ‘Μεσογειακά’ χαρακτηρι-

στικά. 

Δηλαδή, με χαρακτηριστικά τέτοια που θα την φέρουν

σε πλεονεκτική θέση έναντι του περιφερειακού-γεω-

πολιτικού ανταγωνισμού που εξελίσσεται και στην πε-

ριοχή, ιδίως από την στιγμή όπου η Λιβύη βρίσκεται

στο μεταίχμιο μεταξύ Βόρειας Αφρικής και υποσαχά-

ριας Αφρικής, Ευρώπης και Ασίας, και ειδικότερα,

στην “καρδιά” της Μεσογείου.

Η στρατηγική μετατροπής της Τουρκίας σε περιφε-

ρειακή δύναμη με  λόγο και ρόλο τέτοιο που θα την

φέρει στο διεθνο-πολιτικό προσκήνιο, αναπτύσσεται

μέσω της εμβάθυνσης της παρουσίας της στη Λιβύη,

με την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης θαλασ-

σίων ζωνών μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης

“Εθνικής Ενότητας”,  να σπεύδει να προσδιορίσει τον

“οριοθετημένο” θαλάσσιο χώρο ως “ενιαίο ζωτικό

χώρο” δύο συμμαχικών κυβερνήσεων. Για την Τουρ-

κία, η Λιβύη παραγάγει νόημα και περιφερειακά έως

διεθνο-πολιτικά αποτελέσματα, αποτελώντας το ένα

άκρο της εκδηλούμενης στρατηγικής σε μία ευρεία

γεωγραφική ζώνη: Και εάν το ένα κρίσιμο άκρο, στο

βαθμό που προσδίδει το απαιτούμενο “βάθος” και την

Τουρκική προσήλωση στο σχήμα των διμερών συνερ-

γασιών-συμμαχιών, είναι η Λιβύη, το δεύτερο και

πλέον πρόσφατο στρατηγικά, είναι ο Νότιος Καύκα-

σος, εκεί όπου διαμέσου της υποστήριξης στο Αζερμ-

παϊτζάν στη σύγκρουσή του με την Αρμενία και τις

αυτονομιστικές δυνάμεις του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η

Τουρκία επαναπροσδιόρισε τα όρια ή ορθότερα, τους

όρους της γεω-πολιτικής και γεω-στρατηγικής της πα-

ρουσίας, προσομοιάζοντας προς την κατεύθυνση μίας

διττής απεύθυνσης. 

Από την μία πλευρά προς την Ρωσία, στην οποία και

δείχνει πως αποτελεί έναν αρκούντως αποτελεσμα-

τικό και ισχυρό σύμμαχο πάνω στον οποίο μπορεί να

στηριχθεί η Ρωσία για την ανάληψη δράσεων και δια-

μεσολαβητικών εγχειρημάτων σε περιοχές όπως το

Ναγκόρνο-Καραμπάχ και η Συρία, και, από την άλλη,

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εδώ η απεύθυνση προς την Ένωση,  σημασιοδοτεί το

πρόσημο της γεω-πολιτικής αξίας, στο ιδιαίτερο ση-

μείο όπου, η Τουρκία τονίζει (προς την Ένωση) ό,τι

μέσω αυτής μπορεί να επιτύχει την μεγέθυνση της

γεω-πολιτικής σημασίας και αξίας, από την στιγμή

όπου η Τουρκία έχει καταφέρει να αποκτήσει ρόλο

και λόγο σε μία ευρεία περιοχή.

Επιστρέφουμε στα της απόφασης του Τουρκικού Κοι-

νοβουλίου το οποίο και ανανεώνει την εντολή ανά-

πτυξης στρατευμάτων στη Λιβύη, επισημαίνοντας ό,τι

η Λιβύη δεν παύει να αποτελεί το “ιερό δισκοπότηρο”

για την Τουρκία, δυνάμενη να “ενσαρκώσει” τις φιλο-

δοξίες της και την αύξηση της γεω-πολιτικής της επιρ-

ροής, επιτρέποντάς της να ελιχθεί σε τέτοιον βαθμό,

ώστε να συμμετέχει σε έναν εμφύλιο πόλεμο μέσω

διαφόρων τρόπων, μεταξύ αυτών και υβριδικών. 

Το Τουρκικό Κοινοβούλιο δεν κομίζει “γλαύκας εις

Αθήνας”, όσον αφορά το περιεχόμενο της Τουρκικής

στρατηγικής, όσο την νοηματοδοτεί εκ νέου, με την

όλη στρατηγική να διαπνέεται από εκείνη την πρόσ-

ληψη της ιστορίας που έχει χώρο “μόνο για λίγους”:

Η Τουρκία μεταξύ των “κυρίαρχων κρατών” σε διεθνές

επίπεδο. Με θέα τις εξελίξεις στη Λιβύη, εκεί όπου οι

διαπραγματεύσεις πολιτικής διευθέτησης συνεχίζον-

ται, η Τουρκία αρθρώνει τον λόγο της “αποτροπής”

των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, από

το να “αιματοκυλήσουν” την χώρα. 

Σίμος Ανδρονίδης 

Πολιτικές Επιστήμες

――――――――
Βλέπε σχετικά:
1. Τουρκία: “Η Βουλή παρέτεινε την ανάπτυξη στρατευμάτων στη

Λιβύη”. Διαδικτυακή έκδοση εφημερίδας “Η Καθημερινή”,

23/12/2020, https://www.kathimerini.gr/world/561204838/toyrkia-to-

koinovoylio-pareteine-tin-anaptyxi-strateymaton-sti-livyi/ Το πράσινο
φως του Τουρκικού Κοινοβουλίου δεν εγκρίνει εκ των προτέρων,
αλλά, νομιμοποιεί και επικαιροποιεί την ίδια την Τουρκική στρατη-
γική ως προς την Λιβύη και το περιεχόμενο της, αποκαλύπτοντας
και το εύρος της κομματικής-πολιτικής συναίνεσης που έχει προσ-
λάβει η εμπλοκή της χώρας εκεί. 
2. Δεν θα κατατάξουμε την κυβέρνηση “Εθνικής Ενότητας” στην κα-

τηγορία των «αυτονομιστικών κινημάτων που επιδιώκουν αυτονομία

ή ομοσπονδία», σύμφωνα με την τυπολογική διάκριση των «κινημά-

των αυτοδιάθεσης» στην οποία προβαίνει ο διεθνολόγος Αλέξης

Ηρακλείδης, ακριβώς διότι η κυβέρνηση που έχει αναγνωρισθεί από

τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), επιδιώκει την διεύρυνση της

επιρροής της και την κυριαρχία ή αλλιώς την άσκηση εξουσίας σε μία

ήδη διαιρεμένη, κοινωνικά, πολιτικά, στρατιωτικά, χώρα. Και ως προς

αυτό, καταθέτει ένα αφήγημα. Βλέπε σχετικά, Ηρακλείδης Αλέξης,

‘Κυπριακό πρόβλημα 1947-2004. Από την Ένωση στη Διχοτόμηση;’

Εκδόσεις Σιδέρης Ι., Αθήνα, 2006, σελ. 32. 

3. Αυτή η συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβυκής κυ-

βέρνησης “Εθνικής Ενότητας” αμφισβητήθηκε και ρηγματώθηκε με

την υπογραφή συμφωνίας μερικής οριοθέτησης μεταξύ Ελλάδας

και Αιγύπτου, που ήρθε μετά από ένα χρονικό διάστημα “αμηχα-

νίας” και δη στρατηγικής “αμηχανίας” που διέκρινε την ελληνική

πλευρά ως προς το ποια θα μπορούσε να είναι η ενδεδειγμένη αν-

τίδραση της Ελλάδας. 

4. Για μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση της ανάπτυξης των ελληνο-

τουρκικών σχέσεων ιδωμένων υπό το πρίσμα των εξελίξεων που

συντελούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις

ευρω-τουρκικές σχέσεις και την ατζέντα του, βλέπε σχετικά, Ιωα-

κειμίδης Παναγιώτης, “Υπάρχει άλλη στρατηγική”, Εφημερίδα “Τα

Νέα Σαββατοκύριακο”, 24-27/12/2020, σελ. 46.

H Τουρκία βλέπει τη δράση στη Λιβύη
ως μία εκ των βασικών προϋποθέ-
σεων που θα την καταστήσει περιφε-
ρειακή δύναμη με “Μεσογειακά”
χαρακτηριστικά. 

Λιβύη και Τουρκία

Η στρατηγική μετατροπής της 

Τουρκίας σε περιφερειακή δύναμη
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Στα δύσβατα  

μονοπάτια 

του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

η ενημέρωσή σας αρχίζει από την πρώτη οικονομική

επιτροπή του έτους στις 7-1 (με πρόσκληση από 31-

12-2020). Το άξιο λόγου αυτής βρίσκεται στην ανά-

δειξη προσωρινού (προσεχώς οριστικού) μειοδότη για

την προμήθεια γεφυροπλάστιγγας με προσφορά

53.833,36€ επί αρχικού ποσού 54.932€, άνευ άλλων

λεπτομερειών... Διαβάσαμε όμως στο πρακτικό της

επιτροπής αξιολόγησης, ότι  με αρ.πρωτ. 33404/30-9-

2020 διακήρυξη δημοσιεύθηκε, όπως προβλέπει η νο-

μοθεσία, στον ΤΟΠΙΚΟ τύπο. Προς στιγμήν,

ησυχάσαμε ότι πράγματι έγινε δημοσίευση στην

Εβδόμη, η οποία έχει κατοχυρωμένο δικαίωμα και είναι

και η μοναδική εφημερίδα με αυτή την ιδιότητα στην

ευρύτερη περιοχή. Εις μάτην.. Δεν δημοσιεύθηκε τέ-

τοια διακήρυξη, ούτε και

κάποια άλλη δηλαδή, ούτε περίληψη διαγωνισμού

κ.λπ....

― Τα ίδια ακριβώς περί δημοσίευσης διαβάσαμε και

στο πρακτικό της επιτροπής για την ανάδειξη προσω-

ρινού μειοδότη, προσεχώς οριστκού αλλά και του ΜΟ-

ΝΑΔΙΚΟΥ

για την υπηρεσία "Αποδοχή ανεπεξέργαστων αστι-

κών στερεών αποβλήτων". Η προσφορά ήταν

73.377,68 €, επί αρχικού ποσού 74.377,68€ και έγινε

με συνοπτικό διαγωνισμό.

Η δεύτερη Επιτροπή διεξήχθη στις 13-1-2021 και πε-

ριελάμβανε.

― Υποβολή μήνυσης-Εγκλησης.

Από την διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου δια-

πιστώθηκε παράνομη κοπή και εκρίζωση ενός πεύκου

στο πεζοδρόμιο νεοανεγειρόμενης οικοδομής στη ΔΕ

Βούλας άνευ αδείας. Η νομική υπηρεσία κάνοντας

χρήση του κανονισμού πρασίνου με την απόφαση υπ'

αριθμ. 243/2020, εισηγήθηκε την υποβολή μήνυσης

κατά παντός υπευθύνου και την αποζημίωση λόγω ηθι-

κής βλάβης. Υπερψηφίσαμε κυρίως για παραδειγματι-

σμό. Να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όποιον άλλον

θελήσει να καταστρέψει πράσινο και μάλιστα δασικά

δέντρα!

― Υπηρεσίες ψηφιοποίησης των αρχείων του δήμου.

Σε πρότερη ερώτησή μας σχετικώς, θέσαμε κάποια

ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα:

Πού φιλοξενούνται τα αρχεία μέχρι την ολοκλήρωση

της ψηφιοποίησης;

Πώς και πότε μεταφέρθηκαν εκτός δημοτικών κτι-

ρίων;

Ως προς την δαπάνη: Τί ακριβώς περιλαμβάνει η δα-

πάνη των 71.052 €  επί αρχικής 74.400€; Αρκετά

υψηλό το τίμημα. Γιατί υπήρξε μία και μόνη συμμετέ-

χουσα εταιρεία;

Τρίτη Οικ. Επιτροπή 15-1-2021

Πρώτη Αναμόρφωση Οικονομικού Ετους 2021!

Αναφέρουμε μόνο κάποια κονδύλια, για να μη σας

κουράζουμε πολύ με τους αριθμούς και ενδεικτικά.

Στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος:

– Κατασκευή πεζοδρομίων 2017, στις 30-6-2020

160.467€   στις 30-12, 271.572€

– Κατασκευή πεζοδρομίων (άλλο κονδύλι) στις 30-6

660.000€ στις 30-12, 400.000€  δηλαδή χωρίς να έχει

κλείσει η παλαιά εργολαβία, "τρέχει" η νέα.

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες για προγράμματα ανακύ-

κλωσης κ εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων

στις 30-6   24.800€  στις 30-12   24.777,80€

– Υπηρεσίες συμβούλου για την οργάνωση δράσεων

υποστήριξης ευαισθητοποίησης και επιβράβευσης για

την Διαλογή στην Πηγή στις 30-6  55.800€, στις 30-

12    45.198€

– Παροχή υπηρεσίας για την εναλλακτική αξιοποίηση

πράσινων και οργανικών αποβλήτων στις 30-6

185.640€

στις 30-12    250.000€

– Εγγραφή εδαφοβελτιωτικού vita green στο ecolabel

9.742,63€  στις 30-12.

Από την ομάδα Νέες εγγραφές και μεταβολές υπαρ-

χόντων:

– Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης,ευαισθητοποί-

ησης,επιβράβευσης του κοινού για την ανακύκλωση με

διαδικτυακά μέσα(!) στις  30-12  24.800€

– Υπηρεσία υποστήριξης βελτιστοποίησης του δικτύου

κάδων (ας είχαμε και τους κάδους παντού...) στις 30-

12  68.000€

Από την ομάδα Χρηματοδοτήσεις-Επιχορηγήσεις

– Ενίσχυση συμμετοχής των πολιτών σε διαδιξασίες

ανακύκλωσης μέσω του Benefit as you Save  στις 30-6

416.055,96€  στις 30-12   407.655,96€.

Κατόπιν όλων τούτων, καταψηφίσαμε και τα συμπερά-

σματα δικά σας. Η διαφωνία μας πάντως συνίσταται

στον τρόπο διαχείρισης των ποσών, των επιχορηγή-

σεων κ.λπ. Κάτω από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθή-

κες που βιώνουμε, αλλά σε αυτό τον εύπορο δήμο,

σύμφωνα με τον πίνακα αναμόρφωσης αυξάνει τις ει-

σπράξεις του κατά 139.528€ φέτος, συνεπώς θα

έπρεπε να γίνονται εξαιρετικά έργα!

Σας παροτρύνουμε να προσέχετε. 

Υπομονή, Κουράγιο.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός

Διαγωνισμός Επιχειρηματικό-

τητας Νέων με προσανατολι-

σμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη

Ο 1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρη-

ματικότητας Νέων με προσανατολισμό στην Αειφόρο

Ανάπτυξη διοργανώνεται στη χώρα μας από τον παγ-

κόσμιο οργανισμό υποστήριξης επιχειρηματικότητας

Envolve Entrepreneurship.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενεργοποιήσει μαθή-

τριες και μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

ώστε να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, θέ-

τοντας την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιω-

σιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής τους.

Πρόκειται για έναν πολύ ενδιαφέροντα διαγωνισμό, ο

οποίος έχει σκοπό, μέσα από την ανάδειξη και την καλ-

λιέργεια επιχειρησιακών δεξιοτήτων (ομαδικότητα, συ-

νεργασία, επικοινωνία, επιχειρηματικό πνεύμα, οργά-

νωση, καινοτομία, κριτική σκέψη,  ενσυναίσθηση,

σωστή διαχείριση του χρόνου), να δημιουργηθεί η νέα

γενιά επιχειρηματιών, η δράση των οποίων θα είναι

προσανατολισμένη στην αειφόρο ανάπτυξη και θα συμ-

βάλλει με καθοριστικό τρόπο στη διατήρηση ενός βιώ-

σιμου πλανήτη στο εγγύς μέλλον. 

Ο Διαγωνισμός, που είναι εγκεκριμένος από το Υπουρ-

γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τελεί υπό την αι-

γίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, της Περιφέρειας

Αττικής αλλά και Δήμων, απευθύνεται σε μαθητές Γυ-

μνασίων και Γενικών Λυκείων της χώρας με την πρό-

βλεψη διαδικτυακής διοργάνωσης, μέσω

προστατευμένης πλατφόρμας του διαγωνισμού λόγω

της εξέλιξης της πανδημίας COVID-19. Με τέτοιες

πρωτοβουλίες ανοίγει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ

της εκπαίδευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της

καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 

Οι ομάδες των μαθητριών/τών που θα συμμετάσχουν

στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν στην ψηφιακή πλατ-

φόρμα την επιχειρηματική τους ιδέα, καταθέτοντας το

επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), την τεκμηρίωση

του αειφόρου προσανατολισμού, καθώς και video με

παρουσίαση του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς

(ως επικεφαλής των ομάδων). 

Χρονοδιάγραμμα:

14 Φεβρουαρίου 

Καταληκτική Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής επι-

χειρηματικής ιδέας

15 Φεβρουαρίου – 19 Μαρτίου 

Αξιολόγηση & ανακοίνωση των επιχειρηματικών προ-

τάσεων που προκρίθηκαν στην τελική φάση

2 Απριλίου 

Τελικός διαγωνισμός και βραβεύσεις

Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

https://envolveglobal.org/el/education/school_contest/  .
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ,  15-12-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  179/2020  απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας με θέμα: «Έγκριση σχε-
δίου αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών από εκδήλωση σεισμών».
Στο Κορωπί στις 15  Δεκεμβρίου
του έτους  2020  κατά την 26η  Τα-
κτική Συνεδρίαση  του,  το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το σχέδιο αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών και άμεση/βρα-

χεία διαχείριση των συνεπειών από
εκδήλωση σεισμών του Δήμου
Κρωπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προ-
στασίας με την κωδική ονομασία
«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  με το σχέδιο αντιμετώπι-
σης εκτάκτων αναγκών και
άμεση/βραχεία διαχείριση των συ-
νεπειών από εκδήλωση σεισμών
του Δήμου Κρωπίας  βρίσκεται
αναρτημένη στο Δημοτικό (Κατά-
στημα Βασ. Κων/νου 47) για την
ενημέρωση του κοινού, και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ,  15-12-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  180/2020  απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας με θέμα: 
«Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών από εκδήλωση
πλημμυρικών  φαινομένων».
Στο Κορωπί στις 15  Δεκεμβρίου
του έτους  2020  κατά την 26η  Τα-
κτική Συνεδρίαση  του,  το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το σχέδιο αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών και άμεση/βρα-

χεία διαχείριση των συνεπειών από
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομέ-
νων του Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο
Πολιτικής Προστασίας με την κω-
δική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της με το σχέδιο αντιμετώπι-
σης εκτάκτων αναγκών και
άμεση/βραχεία διαχείριση των συ-
νεπειών από εκδήλωση πλημμυρι-
κών φαινομένων του Δήμου
Κρωπίας, βρίσκεται  αναρτημένη
στο Δημοτικό (Κατάστημα Βασ.
Κων/νου 47) για την ενημέρωση του
κοινού, και θα αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα του Δήμου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης

Σχεδόν δύο μήνες πριν η  Ευρωκοινοβου-

λευτική Ομάδα  του ΚΚΕ προχώρησε σε αί-

τημα  κατάθεσης εγγράφων προς την

Κομισιόν για τη δημοσιοποίηση όλων  των

συμβάσεων  εμβολίων μεταξύ της  ΕΕ και

των φαρμακευτικών ομίλων.

Η Κομισιόν, σε ανακοίνωσή της, επίσημα

ομολογεί ότι αφήνει τους λαούς στο σκο-

τάδι για τα εμβόλια και τις συμβάσεις που

έχει υπογράψει, επικαλούμενη την «εμπι-
στευτικότητα των διαπραγματεύσεων με τις
εταιρείες», ότι η αγορά φαρμάκων κι εμβο-

λίων «είναι μία ιδιαιτέρως ανταγωνιστική
αγορά» και ότι πρέπει να προστατευθούν

«ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφο-
ρίες».
Στην πράξη, η ΕΕ αφήνει στη διακριτική ευ-

χέρεια των ομίλων τη δημοσιοποίηση των

συμβάσεων, οι οποίοι βέβαια αξιοποιούν

αυτή τη δυνατότητα κατά το δοκούν για

τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς. Είναι εν-

δεικτική η προσχηματική διαδικασία-παρω-

δία στην περίπτωση της σύμβασης με μια

μόνο εταιρεία που, όπως ανακοινώθηκε από

την Κομισιόν, «δίνεται» για «διάβασμα από

τους ευρωβουλευτές σε απομονωμένο δω-

μάτιο για κάποιες ώρες» και μάλιστα ούτε

καν όλη η σύμβαση, αλλά κατ΄ επιλογή της

εταιρείας αποσπάσματά της… 

Σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, η άρ-

νηση δημοσιοποίησης των συμβάσεων δε

συμβάλλει να αντιμετωπίζεται η δικαιολο-

γημένη επιφύλαξη ή και ο φόβος που υπάρ-

χει. Αντίθετα δημιουργεί επιπλέον εμπόδια

για την αξιοποίηση των ασφαλών και απο-

τελεσματικών εμβολίων για την προστασία

της υγείας των λαών. 

Η άρνηση στην ενημέρωση αυτή από την

ΕΕ και τις κυβερνήσεις  -πέραν των άλλων-

συμβάλλει να τροφοδοτούνται αντιεπιστη-

μονικές και ανορθολογικές αντιλήψεις

γύρω από τα εμβόλια. Να τροφοδοτούνται

ακόμα αποπροσανατολιστικές αντιπαραθέ-

σεις για τα  εμβόλια και τα φάρμακα που -

ανεξαρτήτως προθέσεων- δεν είναι

απαλλαγμένες από την αντιπαράθεση με-

ταξύ των φαρμακοβιομηχανιών και των “δο-

ρυφόρων τους”, ανάλογα με τα ιδιαίτερα

συμφέροντά τους, όπως δηλώνει η Κομι-

σιόν πλέον και “με τη βούλα”.  

Η κυνική αυτή τοποθέτηση γίνεται μάλιστα,

ενώ προκύπτουν προβλήματα στη μαζική

εξασφάλιση των δόσεων του εμβολίου, γε-

γονός που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα

προβλήματα για την έγκαιρη και μαζική εμ-

βολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν όμως κι από

την πρόσφατη απαράδεκτη δήλωση της Προ-

έδρου της Κομισιόν, Φον Ντερ Λάιεν, ότι «κα-
νένα κράτος-μέλος δεν επιτρέπεται να
διαπραγματεύεται παράλληλα», αφαιρώντας

από τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να καλύ-

ψουν τις ανάγκες σε δόσεις εμβολίων. Η  δε

κυβέρνηση  είναι διπλά υπόλογη, καθώς όχι

μόνο στηρίζει και προωθεί τα σχέδια αυτά,

αλλά και δεν επιδιώκει να προμηθευτεί αυτο-

τελώς όλα τα εμβόλια που έχουν πιστοποιηθεί

ως ασφαλή και αποτελεσματικά -ανεξάρτητα

της χώρας παραγωγής τους- προκειμένου να

επιτευχθεί ο έγκαιρος και μαζικός εμβολια-

σμός του πληθυσμού.

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Στον δειγματοληπτικό

έλεγχο των drive through

rapid test αντιγόνου

Covid-19 των κατοίκων του

Δήμου Μαραθώνα που

πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 12 Ιανουαρίου στη

Νέα Μάκρη, διενεργήθη-

καν συνολικά 427 δωρεάν

rapid test. Ήταν όλα αρνη-

τικά.

Η συμμετοχή των κατοίκων

του Δήμου μας, ήταν με-

γάλη. Οι υγειονομικοί τους

εξέτασαν μέσα στα οχή-

ματά τους δωρεάν και με

ασφάλεια. Η διαδικασία ξε-

κίνησε στις 10.00 και ολο-

κληρώθηκε στις 14.45.

Οι περισσότεροι έλαβαν

σύντομα, μήνυμα στο κι-

νητό τους τηλέφωνο, ότι

είναι αρνητικοί στον ιό. Να

σημειωθεί ότι  και όσοι δεν

έλαβαν μήνυμα, είναι επί-

σης αρνητικοί.

«Με χαρά πληροφορήθηκα

ότι το σύνολο των test

ήταν αρνητικό, γεγονός

που σημαίνει ότι, παρά το

ότι ο έλεγχος ήταν δειγμα-

τοληπτικός, ο Δήμος μας

είναι καθαρός. Αυτό δεί-

χνει την ατομική υπευθυ-

νότητα των κατοίκων

απέναντι στον ιό».  

Εκφράζω τις θερμές μου

ευχαριστίες στον ΕΟΔΥ,

που ανταποκρίθηκε άμεσα

στο αίτημα μας και αγκά-

λιασε την πρωτοβουλία

μας να προστατέψουμε

τον Δήμο μας» δήλωσε ο

Δήμαρχος Στέργιος Τσίρ-

κας.

Δωρεάν Rapid test στο Δήμο Μαραθώνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  15-12-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  178/2020  απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας με θέμα: ‘Έγκριση μονο-
δρόμησης οδών Κερκύρας & Αγρά-
φων στον  Αμπελώνα.»
Στο Κορωπί στις 15 Δεκεμβρίου
του έτους  2020  κατά την 26η  Τα-
κτική Συνεδρίαση  του,  τα Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  μονοδρόμηση των
οδών  Κερκύρας & Αγράφων  στην
περιοχή Φάρσα –  Προϊλιόπεσι (Πα-
νόραμα), στον Αμπελώνα του
Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με την
αυτοψία της  Δ/νσης Τεχνικών υπη-
ρεσιών, την σχετική τεχνική αίτηση
και το σχέδιο σήμανσης, για την
βελτίωση και πιο ασφαλή κυκλοφο-
ρία των οχημάτων και  πεζών.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  βρίσκεται  αναρτημένη στο
Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης

Στο σκοτάδι τα συμβόλαια Ε.Ε. – φαρμακοβιομηχανιών 

Υψηλή Διεθνής Αναγνώριση του

Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών

στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) κατετάγη στην

243η θέση παγκοσμίως, στην 78η θέση στην Ευρώπη, και

στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων,  στο

πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών βάσει της ερευνητικής

του απόδοσης κατά την τελευταία δεκαετία (2011-2021),

σύμφωνα με τον φορέα κατάταξης “Computer Science (CS)

Rankings”. 

Η εν λόγω κατάταξη εστιάζει σε Ιδρύματα που ασχολούν-

ται πρωτοποριακά με την έρευνα σε τομείς της Επιστήμης

Υπολογιστών βάσει των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους

διεθνή συνέδρια στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 

Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώνονται από την βάση

της ”Digital Bibliography & Library Project” (DBLP), που ανα-

φέρεται αποκλειστικά σε βιβλιογραφία της Επιστήμης

Υπολογιστών.  Στη βάση DBLP περιλαμβάνονται πάνω

από 40.000 τόμοι περιοδικών, περισσότερες από 39.000

ανακοινώσεις επιστημονικών συνεδρίων και 80.000 μονο-

γραφιών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του αρθ. 14 Ν. 998/79 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εκδό-
θηκε κατόπιν αιτήσεων του Αλέξανδρου
Παντελάκη & Βασιλείου Κυρίτση, η αρ.
2064/11.1.2021 Πράξη Χαρακτηρισμού
της υπηρεσίας μας που έλαβε ΑΔΑ:
ΩΙΩ7ΟΠ1Κ-ΦΙΒ και ΚΑΔΑ: 79392, για
εκτάσεις εμβαδού [0,286] & [4,16996]
στρ. που βρίσκονται στις θέσεις «ΠΡΟΙ
ΠΕΤΣΙ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» και «ΚΙΚΙΑ ΠΟ-
ΛΕΜΕ» περιφέρειας Δήμου Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας Αττικής.
Με την πράξη αυτή, οι ως άνω εκτάσεις
που απεικονίζονται επί αποσπάσματος
φύλλου χάρτου ΓΥΣ 6467/2 & 6468/1
κλίμακας 1:5000 καθώς και στον Ο/Φ
Κτηματολογίου Α.Ε. έτους λήψης 2010,
με μπλε περίγραμμα και στοιχεία 1:
(1,2,3,4,1) & 2: (5,6,7,8,9,10,11,5) αντί-

στοιχα, με ενσωματωμένο πίνακα συν-
τεταγμένων κορυφών ΕΓΣΑ 87, χαρα-
κτηρίζονται ως μη δασικού χαρακτήρα
εκτάσεις κατά την έννοια των διατά-
ξεων της παρ. 7 του αρθ. 3 του Ν.
998/79, όπως προστέθηκε με την παρ. 1,
αρθ. 154, Ν. 4389/2016, μη υπαγόμενες
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρή-
σεις, εντός προθεσμίας εξήντα (60)
ημερών από της επιδόσεως ή κοινοποι-
ήσεως, ή σε κάθε άλλη περίπτωση από
την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό
τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου
ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτα-
σης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.), Αγίου
Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή, από κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωσπο που έχει έν-
νομο συμφέρον.

Δασάρχης Πεντέλης α/α
Αθανάσιος Ρέππας
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«Οι επιχειρηματίες είναι 
σε απόγνωση»

O Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

Αθηνών Νίκος Κογιουμτσής σε συνέντευξή του στην

πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού OPEN,

(11.1.21), δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε

απόγνωση, πρώτη ημέρα των χειμερινών εκπτώσεων.

Οτι οι αγορές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, από τα

eshop, τα οποία όμως διαθέτει μόνο το 15% του συ-

νόλου των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας τα πενιχρά

αποτελέσματα του click away και επαναλαμβάνοντας

την πρόταση για άνοιγμα με click in shop.

Ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. υπογράμμισε ότι «οι επι-
χειρηματίες είναι σε απόγνωση», σημειώνοντας τα

στοιχεία πρόσφατης έρευνας του Ε.Ε.Α. σε συνεργα-

σία με την Opinion Poll, σύμφωνα με τα οποία 1 στις

4 επιχειρήσεις κινδυνεύουν να μην ανεβάσουν ρολά.

Μείωση ενοικίων

Υπογράφθηκε η Υπουργική Απόφαση για την κατα-

βολή από το Κράτος του 50% της απώλειας από τη

μείωση του μισθώματος μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμ-

βρίου στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η πίστωση των αντίστοιχων ποσών στους λογαρια-

σμούς των δικαιούχων για τον μήνα Νοέμβριο, ανα-

μένεται να πραγματοποιηθεί από την προσεχή

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021. Για τον μήνα Δεκέμ-

βριο, η καταβολή αναμένεται να γίνει από τις 15 Φε-

βρουαρίου 2021.

Kατάθεση πινακίδων μέχρι

τέλος Φεβρουαρίου

Προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου έχουν όσοι σχε-

διάζουν να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίες

του οχήματός τους και να υποβάλουν δήλωση ακινη-

σίας. Η δήλωση αυτή γίνεται ψηφιακά μέσω της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας mycar.aade.gov.gr και χωρίς

παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πι-

νακίδες) στη Φορολογική Αρχή. Όπως επισημαίνεται

από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

προκειμένου να έχει ο κάτοχος έκπτωση από τα τέλη

κυκλοφορίας, το όχημα πρέπει να τεθεί σε ακινησία

εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τη λήξη της προθεσμίας για

την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, πριν τη λήξη

της παράτασης. Δήλωση ακινησίας μετά την έναρξη

του έτους που αφορά, γίνεται μεν δεκτή αλλά δεν

λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης από

τέλη κυκλοφορίας.

Για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, η ΑΑΔΕ

δημοσιοποίησε έναν χρηστικό οδηγό με 11 ερωτή-

σεις- απαντήσεις, που μπορείτε να αναζητήσετε στο:

(https: / /www.aade.gr/s i tes/default / f i les/2021-

01/FAQs_mycar.pdf) .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«AGORA DELIVERY»  

για δωρεάν δημιουργία

e-SHOP σε καταστήματα λιανικής

Πάνω από 500 καταστήματα εγγράφηκαν, το πρώτο

δεκαήμερο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρ-

μας «agora delivery» που παρέχει η Περιφέρεια Αττι-

κής, για δωρεάν δημιουργία e-shop σε καταστήματα

λιανικής και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Στην εφαρμογή «agora delivery» παρέχεται η δυνατό-

τητα για delivery ή και για παραγγελία με click away,

με πληρωμή με μετρητά ή με τραπεζικές κάρτες, ενώ

οι επιχειρήσεις που εγγράφονται δεν επιβαρύνονται

με κανένα κόστος ούτε και προμήθειες επί της παραγ-

γελίας.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται, μπαίνουν στο

https://agora.delivery/ και κάνουν την εγγραφή τους.

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

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

Ζητείται κυρία να συνοδεύει στο μπάνιο άλλη κυρία (στο

Καβούρι). Τηλ. 210 8952.269, 6945411125

Zητάει άτομο ανεξαρτήτως φύλου, εσωτερικό να προ-

σφέρει βοήθεια σε κύριο Αμοιβή ικανοποιητική.

6932444320.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕ-

ΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες σε ηλικιω-

μένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις.

Πληροφορίες κ. Γιώργο  6949095440, 6934555559

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι. Δια-

θέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτοχος

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημε-

ρινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οι-

κιακές 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 οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. 

Πληροφορίες 6946019849.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ  ΓΕΓΟΥ (όπως παμε για

Αγ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ), 4ος   Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙ-

ΣΤΙΚΟ— Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση,

Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7  κιλ., ΤΕΝ-

ΤΕΣ  ΒΕΡΑΝΤΑΣ,  ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING

(Περιφραγμενο / Φυλασομενο) 

κος  ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΓΓΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ  και της

ΘΕΟΔΩΡΑΣ, το γένος ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ, που γεννήθηκε

στην ΑΘΗΝΑ, και κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ Αττικής και

η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΟΓΚΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της

ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΗ, που γεννήθηκε

στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΚΑΒΟΥΡΙ Αττικής, θα

έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Λαγονήσι Καλυ-

βίων Αττικής.

ΓΑΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Πιστοποιημένη καθηγήτρια Γαλλικών παραδίδει μα-

θήματα σε όλες τις περιοχές των Νοτίων Προαστίων

σε μαθητές Δημοτικού στο χώρο σας. Το πρώτο μά-

θημα γνωριμίας θα είναι δωρεάν. 

Για διευκρινήσεις επικοινωνήστε μου 6979-776467.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.grΕθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε

παιδιά και ενήλικες καλέστε την

«Ευρωπαϊκή Γραμμή 

Υποστήριξης Παιδιών 116111»

στα πεταχτά
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

meil: nsg@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ 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 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ

και στα περίπτερα ή διαβάστε τη 

στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Η άυλη συνταγογράφηση είναι μια υπηρεσία της

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Αν ενεργοποι-

ήσετε την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνετε

από τον γιατρό σας τα στοιχεία των συνταγών

φαρμάκων ή των παραπεμπτικών εξετάσεών σας

με μήνυμα (sms) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail) στο κινητό σας και όχι με εκτυπώσεις. Με

την εγγραφή σας μπορείτε επίσης να λαμβάνετε

ενημερώσεις μέσω SMS ή email για ιατρικά σας

ραντεβού. Πρακτικά η άυλη συνταγογράφηση:

― αντικαθιστά την έντυπη συνταγή ή/και τα παρα-

πεμπτικά εξετάσεων σε ηλεκτρονική μορφή.

― επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους χρονίως

πάσχοντες να λαμβάνουν συνταγή εξ αποστά-

σεως, χωρίς την επίσκεψη στο θεράποντα ιατρό,

όπως διατυπώνεται στο άρθρο 49 της Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α/20-03-2020).

―  Συγκεκριμένα, οι θεράποντες ιατροί μπορούν

να επανεκδίδουν μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες

συνταγές, που αφορούν σε σταθερή φαρμακευ-

τική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες

και οι οποίες θα εκτελούνται στα φαρμακεία.

Για να εκτελέσετε την ηλεκτρονική συνταγή, πη-

γαίνετε με το κινητό σας στο φαρμακείο ή το δια-

γνωστικό ιατρείο αντίστοιχα:

Ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή φαρμάκων, ή

το διαγνωστικό ιατρείο εκτελεί το παραπεμπτικό

εξετάσεων με τον αριθμό (barcode) που έχετε

λάβει.

Αν έχετε χάσει το sms ή το e-mail με τον αριθμό

(barcode), ο φαρμακοποιός ή ο ιατρός του διαγνω-

στικού ιατρείου βρίσκει τη συνταγή σας με τον

ΑΜΚΑ σας.  Για να την εκτελέσει, του γνωστοποι-

είτε τον κωδικό επιβεβαίωσης που θα λάβετε στο

κινητό σας.

Όταν εκτελεστεί η συνταγή φαρμάκων ή το πα-

ραπεμπτικό εξετάσεων, θα λάβετε ενημερωτικό

sms ή e-mail.

Για να ενεργοποιήσετε την άυλη συνταγογρά-

φηση, θα χρειαστείτε:

― τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης

στο Taxisnet

― τον ΑΜΚΑ τον δικό σας ή/και των ασφαλιστικά

εξαρτώμενων μελών σας

― τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου ή/και

τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου

(e-mail)

Θα πρέπει να ενημερώσετε τα στοιχεία της διεύ-

θυνσης σας στην ενότητα Ατομικά Στοιχεία.

Καλό ακούγεται, αλλά είναι λίγο σύνθεση η διαδι-

κασία και για την τρίτη ηλικία, που το έχει και πε-

ρισσότερο ανάγκη, φαίνεται δύσκολο.

Άυλη Συνταγογράφηση
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. . . γ ια την υγειά μας

Η συμμετοχή του κάθε πολίτη

στην προσπάθεια να βοηθήσει

τους ειδικούς να διαμορφώσουν

καλύτερη εικόνα για τη μετά-

δοση του κορωνοϊού σε όλη τη

χώρα με στόχο τον έγκαιρο εν-

τοπισμό της διασποράς. Μπορεί

να βοηθήσει, όμως και στη δική

μας προστασία με έγκαιρη διά-

γνωση, αλλά και προστασία ευά-

λωτων ατόμων του στενού μας

περιβάλλοντος, σε περίπτωση

ασυμπτωματικού φορέα.

Πώς να συμμετάσχω

Ο τρόπος συμμετοχής είναι απλός. 

Συμπληρώνετε τη 

«φόρμα δωρεάν ελέγχου 

για COVID19»

στο testing.gov.gr
Δημοσιεύουμε από το

testing.gov.gr σημαντικές

πληροφορίες:

Γίνετε υποψήφιος/υποψήφια για

τον δειγματοληπτικό έλεγχο για

COVID19

3 Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται

με προϊόντα ταχείας ανίχνευσης

αντιγόνου του νέου κορωνοϊού

SARS-CoV-2. 

3 Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη.

Για εσάς, για τον διπλανό σας, για

τους δικούς σας ανθρώπους, για

όλους μας.

Όσα χρειάζεται να ξέρετε για

τη διαδικασία των τεστ

1. Πως προστατεύονται τα προσω-
πικά μου δεδομένα;

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων

που επιλέγονται για δειγματολη-

πτικό έλεγχο διαγράφονται άμεσα

από τη βάση δεδομένων τη στιγμή

της επιλογής. Το αποτέλεσμα του

ελέγχου κάθε επιλεγμένου πολίτη

είναι διαθέσιμο μόνο στο εξουσιο-

δοτημένο υγειονομικό προσωπικό

και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας

Υγείας. Οι στατιστικές αναλύσεις

που θα ενημερώνουν τους ειδικούς

γίνονται μόνο με βάση συγκεντρω-

τικά, πλήρως ανωνυμοποιημένα

στοιχεία. Η βάση δεδομένων θα δια-

γραφεί οριστικά και αμετάκλητα. Η

ημερομηνία διαγραφής θα εξετα-

στεί την 1η Μαΐου 2021 με βάση τα

επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και

την ανοσία του πληθυσμού που θα

έχει επιτευχθεί έως τότε.

2. Συμπληρώνοντας τη φόρμα θα
κάνω σίγουρα τέστ για COVID19;

Η συμπλήρωση της φόρμας δεν

εξασφαλίζει εξέταση, καθώς η επι-

λογή των εξεταζόμενων είναι απο-

τέλεσμα τυχαίας επιλογής μεταξύ

των εθελοντών που θα δηλώσουν

συμμετοχή. Σε περίπτωση που

έχετε εμφανίσει συμπτώματα επι-

κοινωνήστε άμεσα με τον θερά-

ποντα ιατρό σας.

3. Πως θα υποβληθώ σε τέστ
COVID 19, αν επιλεγώ;

Εφόσον επιλεγείτε «για δωρεάν

έλεγχο για COVID19» θα λάβετε

στο τηλέφωνο που έχετε δηλώσει

στην φόρμα σχετικό μήνυμα (SMS)

με την ημέρα, ώρα και διεύθυνση

του κέντρου ελέγχου στο οποίο θα

πρέπει να μεταβείτε. Την ημέρα της

εξέτασης παρουσιάστε το SMS στο

υγειονομικό προσωπικό, ώστε να

εξεταστείτε κατά προτεραιότητα.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου και

οι απαραίτητες οδηγίες θα δίνονται

από το υγειονομικό προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια του γενικού απα-

γορευτικού (lockdown), και κατά την

επίσκεψη στο σημείο εξέτασης το

SMS υπέχει θέση δικαιολογητικού

μετακίνησης την ημέρα του ραντε-

βού. Επίσης η εξέταση αποτελεί δι-

καιολογημένη απουσία από την

εργασία σας για 3 ώρες.

4. Πόσα σημεία εξέτασης συμμετέ-
χουν σε αυτή την προσπάθεια;

Στο δίκτυο δειγματοληψιών ανή-

κουν 278 Σημεία Εξέτασης σε Κέν-

τρα Υγείας, 98 Σημεία Εξέτασης

στελεχωμένα από τις Υγειονομικές

Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων

και 10 υγειονομικές μονάδες του

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας

Υγείας (ΚΟΜΥ). Συνολικά τα κέντρα

ελέγχου ανέρχονται στα 386.

5. Υπάρχουν σημεία εξέτασης στο
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης;

Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης έχουν δημιουργηθεί δύο κέν-

τρα για τη διεξαγωγή των τεστ. 

Το πρώτο βρίσκεται στο Κέντρο

Υγείας Βάρης, (Φαιάκων 1 και Τρι-

πτολέμου, Βάρη) και το δεύτερο

στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,

Λεφ. Βάρης (Λεωφόρο Ευελπίδων),

Βάρη.

Δωρεάν τεστ κορωνοϊού 
στο Κέντρο Υγείας Βάρης και στη Σχολή Ευελπίδων
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Κόντρα και στις αντιξοότητες που δημιουργούν και

στο POLO τα κυβερνητικά μέτρα αναστολής στον

αθλητισμό, η Εθνική ομάδα κατάφερε να φτάσει σε

μια σημαντική διεθνή επιτυχία με το «καλημέρα» της

νέας χρονιάς. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα

πήρε σπουδαία πρόκριση στην τελική φάση του World

League - θα διεξαχθεί τον Ιούνη στην Τιφλίδα της Γε-

ωργίας - και μάλιστα με πανηγυρικό τρόπο, κατακτών-

τας το χρυσό μετάλλιο στους αγώνες του

ευρωπαϊκού ομίλου της διοργάνωσης, στο Ντέμπρε-

τσεν της Ουγγαρίας. Η Ελλάδα αναδείχθηκε 1η πάνω

από παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος, δίνον-

τας με τις εμφανίσεις της υποσχέσεις για μεγάλα

πράγματα, αρχής γενομένης από την πρόκριση στους

Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, τον βασικό στόχο

της Εθνικής, τον οποίο θα διεκδικήσει στο προ-Ολυμ-

πιακό τουρνουά το Μάρτη.

Επιβλητική μέχρι το τέλος

Η Εθνική πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και

στους τρεις αγώνες της, με επιστέγασμα τη νίκη 12-

7 επί του Μαυροβουνίου στον τελικό του τουρνουά.

Είχαν προηγηθεί το επιβλητικό ξεκίνημα με το 12-3

επί της Γαλλίας, για την οκτάδα, και η καθοριστική

νίκη επί της Ισπανίας στα ημιτελικά, με σκορ 12-11 σε

έναν αγώνα πραγματικό ντέρμπι, νίκη χάρη στην

οποία η Ελλάδα εξασφάλισε το στόχο της πρόκρισης

στην τελική φάση, καθώς σε αυτήν προκρίθηκαν οι

τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου.

Χωρίς πίεση πια, στον τελικό με το Μαυροβούνιο οι

Ελληνες διεθνείς πήραν τα ηνία από την αρχή του

αγώνα και δεν τα έχασαν σε κανένα σημείο μέχρι τη

λήξη, ενώ ειδικά στη δεύτερη περίοδο «έχτισαν» μια

διαφορά ασφαλείας την οποία και διατήρησαν μέχρι

το τέλος της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 7-3, 11-6, 12-7.

Η σύνθεση της Ελλάδας: Ζερδεβάς, Γενιδουνιάς,

Σκουμπάκης, Καπότσης 1, Φουντούλης 3, Παπανα-

στασίου 2, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 2, Μουρίκης 2,

Κολόμβος 2, Γκιουβέτσης, Βλαχόπουλος, Γαλανίδης.

Τα γκολ του Μαυροβουνίου σημείωσαν οι Ιβοβιτς 3,

Πέτκοβιτς, Πέρκοβιτς, Ουκρόπινα, Μάτκοβιτς.

• Η τελική κατάταξη του ομίλου: 1. ΕΛΛΑΔΑ, 2. Μαυ-

ροβούνιο, 3. Ιταλία, 4. Ισπανία, 5. Σερβία, 6. Ουγγαρία,

7. Κροατία, 8. Γαλλία.

Nίκος Γεωργόπουλος

ΠΟΛΟ - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ WORLD LEAGUE
Πρωτιά, πρόκριση και υποσχέσεις από την Εθνική

Μείζονος σημασίας η επιστροφή στα

γήπεδα Την πάγια θέση του για την

επανεκκίνηση του αθλητισμού γνω-

στοποίησε για μια ακόμα φορά, με νέα

ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος των

προπονητών μπάσκετ (ΣΕΠΚ). Σε

αυτήν ο ΣΕΠΚ εκφράζει ξανά την πρό-

θεσή του να καλύψει το κόστος των

απαιτούμενων διαγωνιστικών τεστ για

όλους τους προπονητές των εθνικών

κατηγοριών του αθλήματος, προκειμέ-

νου να επιτραπεί - σε πρώτη φάση - η

επιστροφή στα γήπεδα για προπονή-

σεις.

Ο ΣΕΠΚ επισημαίνει ανάμεσα σε άλλα

ότι «θεωρεί μείζονος σημασίας την

επιστροφή των αθλητών όλων των ηλι-

κιών στα γήπεδα. Το άνοιγμα των σχο-

λείων συνηγορεί σε αυτό, αφού οι

αθλητές - μαθητές μπορούν παράλ-

ληλα με τις σχολικές υποχρεώσεις

τους να επιστρέψουν στις αθλητικές

δραστηριότητες. 

Ευελπιστούμε πως σύντομα οι φωνές

όλων, παικτών και προπονητών, θα ει-

σακουστούν και θα είμαστε σε θέση να

ξαναβρεθούμε στα γήπεδα, τηρώντας

σε κάθε περίπτωση τα υγειονομικά

πρωτόκολλα. Πρόκειται για ζήτημα

μείζονος σημασίας στο επίπεδο του

βιοπορισμού και της ψυχολογίας

όλων».

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των όσων

ισχύουν μέχρι σήμερα στο χώρο του

μπάσκετ, εκτός της Basket League που

εξαιρέθηκε εξαρχής από τα κυβερνη-

τικά μέτρα αναστολής στον αθλητισμό,

για τις υπόλοιπες κατηγορίες ανδρών

και γυναικών του μπάσκετ η αναστολή

παραμένει, ακόμα και για τις προπονή-

σεις των σωματείων.

Επιστολή προπονητών της Α2

Στις συνέπειες της αναστολής της

αγωνιστικής δραστηριότητας αναφέ-

ρονται σε σχετική τους επιστολή οι 16

προπονητές των ομάδων της Α2 μπά-

σκετ ανδρών. Αναδεικνύουν τη ζοφερή

πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί

εξαιτίας της αναστολής, που διαρκεί

10 μήνες τώρα, με συνέπειες σε όλους

τους τομείς της ζωής των ανθρώπων

του χώρου. Οι προπονητές εστιάζουν

επίσης στις επιπτώσεις της παύσης της

αγωνιστικής δράσης για τα τμήματα

ακαδημιών των σωματείων.

Οι όροι που θέτουν οι ομάδες της Α2

Παρέμβαση για το θέμα έκαναν και οι

σύλλογοι της δεύτερης κατηγορίας. Οι

14 από τις από τις 16 ομάδες της Α2

με κοινή επιστολή τους προς την ΕΟΚ

θέτουν όρο την κάλυψη από το κράτος

των εξόδων μετακίνησής τους για

τους εκτός έδρας αγώνες και για τους

εντός έδρας να καλύπτεται το πλήρες

κόστος, προκειμένου να γυρίσουν στη

δράση. Την επιστολή δεν υπέγραψαν

Ολυμπιακός Β' και Πανερυθραϊκός,

που θέλουν να επιστρέψουν στα γή-

πεδα χωρίς να βάζουν όρους.

Nίκος Γεωργόπουλος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤΧΑΝΤΜΠΟΛ

Πρεμιέρα με ήττα για την Εθνική

Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε η Εθνική ομάδα

χάντμπολ στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της για τον

1ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήμα-

τος 2022, χάνοντας 31-21 από τη Σερβία στο Ζρένιανιν. 

Εμφανώς επηρεασμένη από την έλλειψη αγώνων για

τους διεθνείς ελέω lockdown, η Ελλάδα προέβαλε αν-

τίσταση στο φαβορί του ομίλου μόνο στο πρώτο μέρος,

κατά το οποίο διατηρούνταν κοντά στο σκορ (15-12).

Στην επανάληψη όμως οι Σέρβοι αποσπάστηκαν με 25-

16 και δεν επέτρεψαν στην Εθνική να ξαναπλησιάσει

στο σκορ μέχρι το τέλος, παίρνοντας έτσι άνετη νίκη

χάρη στην οποία βρέθηκαν στην κορυφή του ομίλου,

έχοντας και μία ισοπαλία με αντίπαλο τη Γαλλία.

VOLLEYLEAGUE

Στο τραπέζι oι λεπτομέρειες της

επανεκκίνησης
Tα θέματα που αφορούν την επανεκκίνηση της αγωνι-

στικής δράσης στη Volleyleague ανδρών συζητήθηκαν

σε σχετική τηλεδιάσκεψη του ΔΣ της ΕΣΑΠ, όπου συμ-

μετείχαν και οι εκπρόσωποι των οκτώ ομάδων της πρώ-

της κατηγορίας.

Σημειωτέον, μετά την απόφαση της επιτροπής των ει-

δικών που άναψε το «πράσινο φως» για επανεκκίνηση,

το πρωτάθλημα της Volleyleague ανδρών αναμένεται να

ξαναρχίσει το τριήμερο 15 - 17 Γενάρη με τους αγώνες

της 3ης αγωνιστικής, στο σημείο δηλαδή όπου είχε δια-

κοπεί.

Nίκος Γεωργόπουλος
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SUPER LEAGUE 1

Ξέφυγε κι άλλο ο Ολυμπιακός, 

«κόλλησε» ο Αρης

Ακόμα περισσότερο διεύρυνε τη διαφορά του στην κορυφή

της Super League 1 ο Ολυμπιακός με την ολοκλήρωση της

16ης αγωνιστικής, χάρη στο νικηφόρο πέρασμά του από το

Αγρίνιο σε συνδυασμό με τη βαθμολογική απώλεια του Αρη

στα Γιάννενα. Τους «κιτρινόμαυρους» της Θεσσαλονίκης

πλησίασαν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, που συνέχισαν με νίκες.

Οι πρωτοπόροι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σκούρα απέναντι

στον αξιόμαχο Παναιτωλικό αλλά τελικά πήραν το «διπλό»

με σκορ 2-1, με το νικητήριο γκολ να σημειώνεται στο 65'

από τον Ελ Αραμπί, μετά από εξαιρετικής έμπνευσης ασίστ

του Βαλμπουενά. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί στο 4' με

τον Φορτούνη αλλά δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει αυτό

για να έχει μια εύκολη βραδιά και ισοφαρίστηκε στις αρχές

της επανάληψης από γκολ του Ταχάρ για τους γηπεδού-

χους, ενώ συνολικά και παρά τη νίκη του πραγματοποίησε

μετριότατη εμφάνιση, με λιγοστές καλές στιγμές.

Στα Γιάννενα, ΠΑΣ και Αρης έμειναν στο 0-0, σε μία αναμέ-

τρηση που διεξάχθηκε σε βαρύ αγωνιστικό χώρο και υπό

αντίξοες καιρικές συνθήκες, συνεχόμενης και δυνατής βρο-

χής.

Πολύτιμη νίκη πήρε η ΑΕΚ στη Λαμία με σκορ 1-0, αν και

για περίπου 40 λεπτά αγωνίστηκε με 10 παίκτες λόγω απο-

βολής του Ινσούα (53'). Το νικητήριο γκολ σημείωσε ο Αν-

σαριφάρντ στο 9', ο ίδιος είχε δοκάρι και συνολικά στο

πρώτο ημίχρονο η «Ενωση» ήταν αρκετά καλή, ενώ στην

επανάληψη διαχειρίστηκε αποτελεσματικά την κατάσταση

που διαμορφώθηκε με την αποβολή, μην επιτρέποντας να

δημιουργηθούν επικίνδυνες γι' αυτήν καταστάσεις εξαιτίας

του αριθμητικού της μειονεκτήματος.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Βόλο επέστρεψε

στις νίκες, με ανατροπή για το τελικό 3-1. Οι φιλοξενούμε-

νοι αιφνιδίασαν ανοίγοντας το σκορ με τον Κιάκο στο 11'

και ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Σβαμπ στο 29'. Οι γηπεδούχοι

πάντως συνέχισαν για αρκετή ώρα να αντιμετωπίζουν προ-

βλήματα, τα οποία τελικά έλυσαν μετά το 60' και χάρη στις

αλλαγές του Γκαρσία (Ελ Καντουρί, Βιεϊρίνια). Η αυξημένη

επιθετικότητα του «Δικεφάλου του Βορρά» μετουσιώθηκε

σε γκολ - προβάδισμα με τον Ιγκνασον στο 65', ενώ στο 90'

ο νεοαποκτηθείς Τσέχος Κρμέντσικ διαμόρφωσε το τελικό

σκορ.

Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Παναθηναϊκός,

ξεπερνώντας τις πολλές και βασικές του απουσίες (6 παί-

κτες) λόγω κρουσμάτων κορονοϊού και παίζοντας καλύ-

τερα, κυρίως στο πρώτο μέρος, πήρε πολύτιμη νίκη 2-0 επί

της ΑΕΛ, παρέμεινε αήττητος για τρίτο αγώνα το 2021 και

εντός της διεκδίκησης ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Οι

«πράσινοι» προηγήθηκαν με τον Καρλίτος (36'), άντεξαν

στην πίεση της Λάρισας στην επανάληψη και στις καθυστε-

ρήσεις πέτυχαν και δεύτερο γκολ με τον Εμμανουηλίδη.

Σημαντική νίκη 1-0 επί του Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζού-

πολη πήρε ο Αστέρας Τρίπολης και διατηρείται σε τροχιά

πλέι οφ. Τέλος, στο Περιστέρι Ατρόμητος και ΟΦΗ έμειναν

στο 0-0, αποτέλεσμα που αφήνει ανικανοποίητες και τις δύο

ομάδες.

• Η βαθμολογία: Ολυμπιακός (1) 41, Αρης (1) 33, ΠΑΟΚ (1) 31,

ΑΕΚ (1) 30, Παναθηναϊκός 25, Αστέρας Τρίπολης 21, Βόλος

19, ΟΦΗ 19, Ατρόμητος (1) 18, Απόλλων Σμύρνης (1) 15, ΠΑΣ

Γιάννινα 15, Παναιτωλικός 11, ΑΕΛ (1) 8, Λαμία (3) 5.

Σε παρένθεση ο αριθμός των αγώνων που χρωστά η κάθε

ομάδα.

Ισοπαλία στο ντέρμπι, 

κερδισμένος ο Ολυμπιακός
Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στην κορυφή της βαθ-

μολογίας της Super League 1, μετά το ισόπαλο 1-1 στο εξ

αναβολής ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής στην Τούμπα μεταξύ

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Το αποτέλεσμα ευνοεί τους «ερυ-

θρόλευκους», καθώς παρέμειναν αήττητοι και με διαφορά

ασφαλείας στην κορυφή, +9 βαθμούς πάνω από τον 2ο Αρη

και +10 από τον 3ο ΠΑΟΚ.

Το ντέρμπι ήταν μέτριο στα πρώτα 45 λεπτά, με τις δύο ομά-

δες να μοιράζονται τις ευκαιρίες. Πρώτος απείλησε ο ΠΑΟΚ

στο 2' με τον Σβαμπ, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με τρι-

πλή ευκαιρία στο 14', στην οποία Ενβιλά και Φορτούνης

έστειλαν την μπάλα στο δοκάρι. Στην επανάληψη οι γηπε-

δούχοι πήραν τον έλεγχο, πίεσαν και έφτασαν στο γκολ με

τον Ιγκνασον (51'), οι «ερυθρόλευκοι» όμως σε μία από τις

ελάχιστες ευκαιρίες τους ισοφάρισαν στο 71' με σκόρερ τον

Μπα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα (93') ο ΠΑΟΚ παραλίγο

να πάρει τη νίκη, αλλά το δοκάρι σταμάτησε την προσπά-

θεια του Τζόλη.

Τα πολλαπλά οφέλη της νίκης στο Τελ Αβίβ

Με την πολύτιμη νίκη στο Τελ Αβίβ επί της Μακάμπι με 89-

87 στην παράταση (73-73 κ.α.) για τη 19η αγωνιστική της

Euroleague, ο Ολυμπιακός έφθασε στην τρίτη σερί επιτυχία

του το τελευταίο διάστημα αποκομίζοντας πολλαπλά

οφέλη.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφθασαν τον απολογισμό τους στο 10-

8 (με ένα παιχνίδι λιγότερο) και ξαναμπήκαν εντός της προ-

νομιούχου πρώτης οκτάδας (8ος) που δίνει πρόκριση στα

πλέι οφ. Κάτι που τους ανεβάζει και ψυχολογικά ενόψει των

δύσκολων υποχρεώσεων που ακολουθούν. Κυρίως όμως με

το «διπλό» στο Ισραήλ η ελληνική ομάδα μετά από μεγάλο

χρονικό διάστημα κατάφερε να ξαναχτίσει ένα επιτυχημένο

σερί αγώνων (δεύτερη φορά φέτος έφθασε στο 3-0 νίκες)

δείχνοντας μια σταθερότητα στην απόδοσή της. Κάτι που

επιζητούσε έντονα ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος

Μπαρτζώκας, προκειμένου η ομάδα να σταματήσει τα βαθ-

μολογικά και ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Στα αξιοση-

μείωτα της νίκης επί της Μακάμπι ο χαρακτήρας που

έδειξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού - έστω και εάν δεν απέ-

φυγαν λάθη που θα μπορούσαν να τα πληρώσουν - τόσο

στα τελευταία κρίσιμα λεπτά της κανονικής διάρκειας όσο

και στο καθοριστικό πεντάλεπτο της παράτασης. Ακόμη, η

καλύτερη εμφάνιση του Γιαννούλη Λαρετζάκη (13 π.) με τη

φανέλα των «ερυθρόλευκων», την ώρα που ο Κώστας Σλού-

κας (21 π. κόντρα στη Μακάμπι) δείχνει να ανεβάζει συνε-

χώς την απόδοσή του.

BASKET LEAGUE

Αντίδραση με νίκη στο ντέρμπι 

για τον ΠΑΟ
Δείχνοντας αντίδραση μετά τις τελευταίες ήττες σε πρω-

τάθλημα και Euroleague αλλά και τα εξωαγωνιστικά γεγο-

νότα που υπήρξαν, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις

επιτυχίες επικρατώντας στο ΟΑΚΑ της ΑΕΚ με 80-75 στο

ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής στην Basket League. Ετσι οι

«πράσινοι» με απολογισμό 7 νίκες - 1 ήττα αλλά και δύο

παιχνίδια λιγότερα πέρασαν στην κορυφή της βαθμολογίας

(πρακτικά δεύτεροι), αλλά κυρίως με τη νίκη επί της βασικής

αντιπάλου στις εγχώριες υποχρεώσεις πήραν μια σημαντική

ψυχολογική τόνωση ενόψει και των υποχρεώσεων στην Eu-

roleague που ακολουθούν. Την ίδια στιγμή, στο θέμα του

προπονητή οι πληροφορίες θέλουν τους «πράσινους» να

έχουν έρθει σε συμφωνία με τον άλλοτε παίκτη τους και

νυν τεχνικό της Χάποελ Ιερουσαλήμ Οντεν Κάτας. Ωστόσο

απομένουν σημαντικά διαδικαστικά ζητήματα προκειμένου

να βρεθεί λύση με την ομάδα του και την Εθνική Ισραήλ,

στην οποία είναι προπονητής.

SUPER LEAGUE 2

Ζητήματα στο «παρά ένα» της έναρξης

Την ώρα που στη Super League 2 μετρούν αντίστροφα για

την έναρξη του πρωταθλήματος το διήμερο 16 - 17 Γενάρη

μετά από 10 μήνες αναστολής, τα προβλήματα δεν λείπουν.

Η ΠΑΕ Δόξας Δράμας δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πιστο-

ποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού

Αθλητισμού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το πρωτά-

θλημα να διεξαχθεί με 11 ομάδες. Οι Δραμινοί θα αγωνι-

στούν κανονικά στην πρεμιέρα, καθώς εκκρεμεί η εκδίκαση

των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν υποβάλει κατά της

απόφασης της ΕΑΑ, ωστόσο η συνέχεια της παρουσίας

τους στο πρωτάθλημα παραμένει αβέβαιη. Από την άλλη, η

Παναχαϊκή έστω και την τελευταία στιγμή κατάφερε να

εξασφαλίσει το πιστοποιητικό συμμετοχής από την ΕΕΑ.

Παράλληλα, το πρόγραμμα που κατάρτισε η Λίγκα έχει προ-

καλέσει την αντίδραση πολλών ΠΑΕ της δεύτερης κατηγο-

ρίας, καθώς οι ομάδες θα κληθούν να παίξουν τις πρώτες 5

αγωνιστικές σε λιγότερο από 15 μέρες.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στη Διοίκηση του ΣΕΓΑΣ 

θα εκπροσωπούνται και οι αθλητές

Η Mαρία Μπελιμπασάκη είναι η πρώτη εν ενεργεία αθλή-

τρια που θα είναι εκπρόσωπος των αθλητών στο Διοικητικό

Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ‼ Ιστορική ημέρα για τον ελληνικό

στίβο, αφού οι αθλητές θα εκπροσωπούνται στο Διοικητικό

Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ με εν ενεργεία αθλήτρια!

Κάποιοι αθλητές προβληματίστηκαν, κάποιοι αμφισβήτησαν

και άλλοι έδωσαν συγχαρητήρια.

Γιάννης Μαμουζέλος: Ο ΣΕΓΑΣ από την πρώτη θητεία του

Κ. Παναγόπουλου ως προέδρου είχε ζητήσει να επιλεγεί

από τους επίλεκτους πρωταθλητές και πρωταθλήτριες "εκ-

πρόσωπος των αθλητών" στο ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, χωρίς δι-

καίωμα ψήφου.  

• Γιάννης Θεοδωρακόπουλος: Συγχαρητήρια στη Mαρία

Μπελιμπασάκη. Σημαντική εξέλιξη. Θα βοηθήσει πολύ στο

ΔΣ του ΣΕΓΑΣ και θα είναι μια φωνή δυνατή.

Χαράλαμπος Ανδρεάδης: Ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει

μπροστά Και αυτό φαίνεται από την υιοθέτηση τολμηρών

πρωτοβουλιων που πρέπει να μορφοποιούνται και στην

πράξη. και όχι να μενουν σε ρηματικου τυπου διακηρύξεις.  

• Μιχάλης Μελισσίδης: Έπρεπε να γίνει και έγινε. Συγχα-

ρητήρια Μαρία...καλη δύναμη..

Έγιναν Εκλογές ή Διορισμός;;; Έχει, πολύ μεγάλη σημασία,

ο τρόπος που βρέθηκε στην Κορυφή η Πρωταθλήτρια μας…

άλλο να σε ψηφίζουνε, και άλλο να σε διορίζουνε.

Νίκος Γεωργόπουλος 




