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Ενεργή πολίτης (Maria Christina Karellou), σχολιά-

ζοντας ανάρτηση δημοσιεύματος της «ΕΒΔΟ-

ΜΗΣ» με τίτλο «Η μεγαλύτερη ήττα του Δήμου
ΒΒΒ», που αναφέρεται στην απώλεια ζωτικού

τμήματος της παραλίας της Βούλας (από το «Σμα-

ράγδι»,  μέχρι και το «Νότος» κλπ.) το οποίο

ανάρτησε στο facebook και το ηλεκτρονικό μέσο

“ilovevouliagmeni”, αγνοώντας προφανώς (η κα

Καρέλλου) την τοποθέτηση μεγάλης πινακίδας

στο χώρο αυτό, που μας πληροφο-

ρεί ότι η παραλία είναι ...ιδιω-

τική(!!!) γράφει:

«Είναι όντως λυπηρό! “Η
ΕΒΔΟΜΗ” μήπως να γράψει και
ένα άρθρο για τα 5 στρέμματα της
“Πηγάδας” και τα 5,2 στρέμματα
του “Καζίνο”; Ο κύριος Βενετσά-
νος γνωρίζει πολύ καλά τα ζητή-
ματα αυτά».

Εξεπλάγην! Γιατί ν’ απαντήσει ο «κος Βενετσά-

νος»; Για την «Πηγάδα» και για το «Καζίνο»;

Μήπως ευθύνομαι εγώ, έστω και με τη σιωπή μου;

(η Εβδόμη πάντως δεν έχει σιωπήσει, ως εφημερίδα).

Καπάκι, ήρθε και η ερώτηση φίλου αναγνώστη,

που είχε διαβάσει την ανάρτηση στο F/b: 

«Τι εννοεί το κείμενο και παραπέμπει στο “Καζίνο”
και στην “Πηγάδα” και ζητάνε από σένα να απαν-
τήσεις για τα στρέμματα που χάθηκαν; Μήπως ευ-
θύνεσαι εσύ; Γιατί εξ όσων γνωρίζω κε Κώστα,
εσύ ως Αντιδήμαρχος της Βούλας τη δεκαετία του
’80, έχεις προσφέρει πάρα πολλά. Στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων σου, μετά από πολυετείς, επί-
πονους και επίμονους αγώνες, κατάφερες να πα-
ραχωρηθεί                              συνέχεια στη σελ. 2

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ 
ή ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Η παραλία, η Πηγάδα κι εμείς

του Κώστα 
Βενετσάνου

Θεόδωρος  Γεωργίου                                 

σελίδα 8

Τιμητική διάκριση 

Πανδημία και
τεχνοκρατική
λογική

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
1oς ο Δήμος Κρωπίας!

5ος ο Δήμος ΒΒΒ
σελίδα 12

Μεταφέρθηκε ο λιμενικός

σταθμός Βουλιαγμένης 
σελίδα 13

Δήμος Κρωπίας: δωρεάν συνδέσεις αποχέτευσης οικιών

Εμβολιασμοί για covid-19:
Κέντρο Υγείας Βάρης 

Κέντρο Υγείας Κορωπίου 
σελίδες 16, 17

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

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

Σελίδα 13

“Tαμπελομαχεία” για το δήμαρχο ΒΒΒ
η απώλεια παραλίας στη Βούλα

σελίδες 6, 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.

(επί Ανδρέα Παπανδρέου), το στρατιωτικό οικόπεδο
του Τ.ΕΘ.Α.,  γύρω στα 10 στρέμματα και να χτιστεί το
Β’ δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο (οδός Οδυσ-

σέως).

Aπαντώ

Είναι ακριβώς 11,5 στρέμματα, αγαπητέ φίλε. Αλλά δεν

είναι μόνο αυτά. Είναι το κτίριο όπου στεγάζεται σή-

μερα το Δημαρχείο και τo παρακείμενο κέντρο αναψυ-

χής (Ριβιέρα), το πρώην «Pamelas” που παραχωρήθηκε

από τον E.O.T.

Είναι η πλατεία “Εθνικής Αντίστασης”, όπου λειτουρ-

γεί το ΚΑΠΗ, η Πνευματική Εστία κ.ά. από το Υπουρ-

γείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, επί Υπουργίας

Κυπριωτάκη.

Είναι ο χώρος κάτω από τη λεωφ. Βουλιαγμένης όπου

στεγάζονται αθλητικές εγκαταστάσεις (Άρης Βούλας

κ.ά.). Από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Τα έγραφαν

οι εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» κλπ. Και όχι η δικιά μου, «Αδέ-

σμευτη Δημαρχία», της οποίας είχα αναστείλει την έκ-

δοση, για να μη θεωρηθεί ότι με «λιβανίζει». Είναι κι

άλλα πολλά, που κι εγώ τα ξεχνώ.

Για την παραλία 

Αλλά, δεν ξεχνώ το έγγραφο – υποσχετικό του Ε.Ο.Τ.,

- γιατί συντάχθηκε από τον Γεν. Γραμματέα, τότε, Νίκο

Σκουλά, σε συνεργασία μ’ εμένα. Με το έγγραφο αυτό,

ο ΟΕΤ συμφωνούσε στη σύναψη Προγραμματικής Σύμ-

βασης, που πρότεινε το Υπουργείο Δημοσίων Έργων,

ομού με το δήμο για τη διαμόρφωση της παραλίας της

Βούλας, από το Α’ αλίπεδο μέχρι το Β΄, βάσει σχεδίου

που είχε εκπονήσει το Υπουργείο με τις δικές μου υπο-

δείξεις και του αείμνηστου Βασ. Κόκκινου, ως δημοτικού

συμβούλου – Μηχανικού και είχαν εγκριθεί από το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Βούλας.

Δυστυχώς οι επερχόμενοι, παρ’ όλες τις υπομνήσεις

μου, δεν το αξιοποίησαν ποτέ. Το έγγραφο εκείνο συνι-

στούσε ενοχική υποχρέωση του ΕΟΤ και αντίστοιχο

ενοχικό δικαίωμα του Δήμου.

Το έγγραφο εκείνο ανέφερε ρητώς ότι οι εκτάσεις της

παραλάις που ανήκαν στον ΕΟΤ (με βάση τη Συντακτική

Πράξη του 1968), θα εκχωρηθούν στο Δήμο, κατά την

υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Τότε δεν αναφερόταν πουθενά η ΜΕΕΚΒ! (Μετοχική

Εταρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας) Ήταν ανύ-

παρκτη. 

“Σεβασμός στην ιδιωτική περιουσία”

Αυτά τα σημαντικότατα για το Δήμο, τί τα έκαναν οι

επερχόμενοι Δήμαρχοι, οι δικηγόροι και οι δικαστές; Διε-

ρωτώμαι ως πολίτης!

Γιατί και πώς, το Δημόσιο χάνει σχεδόν πάντα αυτές τις

υποθέσεις, χάριν των ιδιωτών; Μήπως από ευαισθησία

προς την «ιδιωτική περιουσία;»

Πράγμα που μου το εκτόξευσε, προ δεκαετιών δήμαρ-

χος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Βούλας, περίπου ως κατηγορία: «Εμείς σεβόμαστε την
ιδιωτική περιουσία, κύριε Βενετσάνε!»
Κι εγώ τη σέβομαι. Την τιμίως κτηθείσα περιουσία και

κυρίως εκείνη που αποκτάται με την εργασία και την έν-

τιμη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Και βεβαίως, προέχει το δημόσιο συμφέρον! Του δημο-

σίου, ως φορέα της οργανωμένης κοινωνίας.

Τώρα όσον αφορά το «Καζίνο», εκείνο που γνωρίζω, «εξ

απαλών ονύχων», είναι ότι η ΜΕΕΚΒ (δεκαετία 1920)

αγόρασε το «κτήμα» Βούλας, δηλαδή την λεγόμενη

«Κάτω Βούλα» (νυν Ευρυάλη), οι μέτοχοι (ήταν και ο

παππούς μου) ονειρεύονταν να χτίσουν ένα «Λουτράκι»

κοντά στην Αθήνα. Γι’ αυτό το σχέδιο προέβλεπε, εξο-

χικές κατοικίες, εμπορικές χρήσεις, για την κάλυψη των

καθημερινών αναγκών των κατοίκων και στην παραλία,

τα Ο.Τ. (Κ & Ξ) Καζίνο και Ξενοδοχεία. Στη συνέχεια με

Βασιλικό Διάταγμα του 1940 αυτά καταργήθηκαν. Και

μετά ...μετά κάποιοι σκοτώνονταν για ελευθερία, άλλοι

ξενιτεύονταν και κάποιοι έχτιζαν περιουσίες. Τις λεπτο-

μέρειες να τις αναζητήσετε στη νομική υπηρεσία του

Δήμου, αν σας τα δώσουν, και στα πρακτικά του Δημοτι-

κού Συμβουλίου, για να δείτε ότι στο βασικό δικαστήριο

με τη ΜΕΕΚΒ ο Δήμος δεν παρευρέθη, γιατί οι δικηγό-

ροι είχαν απεργία, αλλά οι δικηγόροι της ΜΕΕΚΒ δεν

είχαν... και η δίκη έγινε ερήμην του Δήμου.

Την Πηγάδα, απ’ ότι ξέρω, την είχε παραχωρήσει η

ΜΕΕΚΒ στην Κοινότητα Βούλας, έναντι υποχρεώσεων

(κατασκευής δρόμων κ.λπ.) Εγινε συμβολαιογραφική

πράξη τη δεκαετία του 1960(;) αλλά επειδή τα στρέμ-

ματα που δήλωνε η ΜΕΕΚΒ ήταν 6,5(!) και βρέθηκαν 5,5

προέκυψε διαφορά ως προς την έκταση και ακολούθησε

δικαστική διένεξη μεταξύ της Κοινότητας Βούλας και

της εταιρείας.

Κάποια στιγμή στο τέλος της δεκαετίας του 1970 επί

Κοινοτάρχη αείμνηστου Ι. Κιούκη, η Κοινότητα Βούλας

διέκοψε τη συνεργασία της με τον επί δεκαετίες δικη-

γόρο της αείμνηστο Δημοσθένη Δόγκα. Μ’ όλα ταύτα,

ο ευσυνείδητος εκείνος δικηγόρος ειδοποίησε με εξώ-

δικο και υπενθύμισε στον πρόεδρο της Κοινότητας, ότι

επίκειται, εκδίκαση της υπόθεσης Πηγάδα. Η Κοινότητα

δεν παρέστη στο δικαστήριο (όπως δεν παρέστη και ο

δήμος σε πιο πρόσφατη δίκη για τη ΜΕΕΚΒ). 

Μη μου ζητάτε λεπτομέρειες, γιατί αυτά εγώ τα επλη-

ροφορούμην δημοσιογραφικά. Δημοτικά αναμείχθηκα

την επόμενη δημοτική περίοδο (1983-1986).

Αυτά ως λογοδοσία, που δεν έκαναν άλλοι, ή ως «απο-

λογία», αν θέλετε.

Και επειδή ο κος δήμαρχος, στο τηλε-συμβούλιο

(20.1.21) ανέφερε  ότι «πέρασαν 8 διαφορετικές, διοι-
κήσεις» (σ.σ.: αλλά 5 δημοτικοί άρχοντες). Και συνέχισε:

«Aν και οι 8 είναι, ήταν ανίκανες ή ανήμπορες να δια-
χειριστούν δικονομικά και δικαστικά τα θέματα αυτά θα
μου επιτρέψετε να διαφωνήσω».

Θα μου επιτρέψει κι εμένα να διαφωνήσω

μαζί του και μάλιστα τεκμηριωμένα: 

1ον Όταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ι. Κιούκης δεν

παρέστη στο δικαστήριο για την Πηγάδα, παρά την

εξώδικη ειδοποίηση του δικηγόρου Δημ. Δόγκα, γιατί...

«άσε, θα το τακτοποιήσω αλλιώς αυτό»...

2ον Όταν ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης δεν παρέστη, δια

του δικηγόρου του, βεβαίως, στο δικαστήριο πάλι για

την Πηγάδα, λόγω απεργίας(!)... Τότε που ο σημερινός

Δήμαρχος ήταν Αντιδήμαρχος.

3ον Οταν για την παραλία δεν έγινε επίκληση του Βα-

σιλικού Διατάγματος του 1940 και της Κ. Συντακτικής

Πράξεως του 68, αν δεν κάνω λάθος, και 

4ον δεν επικαλεστήκαμε το αντεπιχείρημα, «γιατί η

ΜΕΕΚΒ, που είχε εξαφανιστεί τόσες 10ετίες, δεν απαι-

τούσε αποζημίωση και για το τμήμα της παραλιακής

λεωφόρου Κων/νου Καραμανλή, που δεν προβλεπόταν

για δρόμος, στα παλιά σχέδια», και άλλα που δεν έχω

ασφαλώς στη διάθεσή μου, τότε δικαιούμαι και ισχυ-

ρίζομαι ότι δεν έγινε και δεν γίνεται ο κατάλληλος χει-

ρισμός των υποθέσεων με την επιβαλλόμενη

επιμέλεια και σθένος.

Εδώ δεν έχουν θέση οι πολιτικές και προσωπικές αντι-

παραθέσεις. Εδώ χάνουμε την παραλία! Μήπως θα κα-

τασκευαστούν και το Καζίνο με τα Ξενοδοχεία; Πάει η

Βούλα που ξέραμε...

Κώστας Βενετσάνος

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
ή ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Με τη σκέψη στο ’21: Τραγούδι κλέφτικο

γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Iκαρομένιππος

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

“Παγιδευμένος” ο χορός και ξεχα-

σμένος! Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

“Tώρα το θυμήθηκε;” - “Τώρα το θυ-

μήθηκα” (ομολογία) Σελ. 11

Δωρεάν Rapid test, covid-19 στο

Δήμο Σαρωνικού Σελ. 16

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου

ΒΒΒ, Ι. Δόγκα Σελ. 17

Αθλητικά Ν. Γεωργόπουλος Σελ. 22-23



…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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“Γυάλινος Κόσμος”

Η δεύτερη φετινή παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου

στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» είναι το αριστουρ-

γηματικό έργο του Τενεσί Ουίλιαμς, «O Γυάλινος

Κόσμος», σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, που έρ-

χεται για ένα live streaming στις 23 Ιανουαρίου,

στις 20.30. 

Ο «Γυάλινος Κόσμος», γράφτηκε το 1944. Πρόκειται

για έργο ποιητικής πνοής και βαθιάς ανθρώπινης

ευαισθησίας, όπου ο κόσμος της σκληρής πραγμα-

τικότητας συμπλέκεται με την εύθραυστη ομορφιά

της φαντασίας και του ονείρου.

Ο Τομ Ουίνγκφιλντ, μέσα από τις αναμνήσεις του, παρου-
σιάζει στη σκηνή επεισόδια της οικογενειακής ζωής του
στο μικρό διαμέρισμα του Σαίντ Λούις της Ύφεσης. Η πλη-
κτική δουλειά στην αποθήκη υποδηματοποιίας συνθλίβει
τα μελλοντικά του όνειρα για μια ζωή αφιερωμένη στην
ποιητική δημιουργία. Στον αντίποδα, η αδελφή του Λόρα
αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής βρίσκοντας καταφύ-
γιο σε έναν μικρόκοσμο από παλιούς δίσκους και γυάλινες
μορφές ζώων. Η μητέρα τους Αμάντα, πρώην καλλονή του
Νότου, τρέφει για τα παιδιά της μεγάλες προσδοκίες και
φαντασιώνεται ένα λαμπρό μέλλον για τον Τομ και τη
Λόρα. Οι οικογενειακές εντάσεις στο μικρό διαμέρισμα
του Σαιντ Λούις εκτυλίσσονται πάντα κάτω από άγρυπνο
βλέμμα της κυριαρχικής Αμάντας...

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Ένα χρόνο σχεδόν τώρα, η ζωή μας έδειξε πόσο εύκολα

μπορούν να ανατραπούν όλα. Να ραγίσουν, ακόμα και να

σπάσουν – σαν να είναι φτιαγμένα από γυαλί. Πώς ανε-

βάζεις λοιπόν αυτό το τεράστιο έργο μέσα στη δίνη των

γεγονότων που μαστίζουν όλο τον πλανήτη; Πώς φτιά-

χνεις μια παράσταση φορώντας μάσκες στην πρόβα, και

σε ενάμιση μέτρο απόσταση; Πώς φτιάχνεις μια σκηνή

χορού στην οποία δεν επιτρέπεται να πλησιάσουν κοντά

οι ηθοποιοί; Πώς κάνεις το αντίστοιχο με μια σκηνή ενός

φιλιού; Οι ήρωες του έργου όμως, αυτό δεν προσπαθούν

και εκείνοι; Να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον· κυριολε-

κτικά και μεταφορικά. Να έρθουν απεγνωσμένα κοντά.

Eισιτήρια: Η απευθείας μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στη

σελίδα livestream.n-t.gr  με αγορά ηλεκτρονικού εισιτη-

ρίου (κωδικού πρόσβασης). Τιμή εισιτηρίου: 8€

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

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

Tο Ίδρυμα Ωνάση, μετά τους

Nightstalker, τη σκηνή του Gagarin

205 καταλαμβάνουν οι ATH Kids

για να παρουσιάσουν τo δικό τους

ραπ, τον ήχο και την εικόνα της

νέας Αθήνας, στο YouTube Chan-

nel του Ιδρύματος Ωνάση με spe-

cial guest τη Μαρίνα Σάττι.

Tο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει

τους συναυλιακούς χώρους της

εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής με

μια σειρά κινηματογραφημένων

live performances με συγκροτή-

ματα και καλλιτέχνες της ελληνι-

κής εναλλακτικής μουσικής

σκηνής, τo STAGES A/LIVE. 

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου, τη

σκυτάλη στο Gagarin παίρνει μια

μουσική κολεκτίβα που δεν μοι-

άζει με καμία άλλη και μιλάει για

την Αθήνα όπως κανείς άλλος. Οι

AΤΗ Kids μάς υποδέχονται στο

YouTube Channel του Ιδρύματος

Ωνάση για να μας μυήσουν στη

σύγχρονη ραπ, χιπ-χοπ σκηνή του

2021. Στην κινηματογραφημένη

συναυλία συμμετέχει ως special

guest και η Μαρίνα Σάττι, ανοίγον-

τας περαιτέρω τον μουσικό διά-

λογο ανάμεσα στα μουσικά είδη

και τους πολιτισμούς.

Το Gagarin 205 μπήκε στη ζωή μας

τον Σεπτέμβριο του 2002. Πήρε το

όνομά του από τον πρώτο άν-

θρωπο που ταξίδεψε στο διάστημα

και μπήκε σε τροχιά γύρω από τη

Γη, το 1961, τον κοσμοναύτη Yuri

Alekseyevich Gagarin. Βρίσκεται

στο κέντρο της πρωτεύουσας,

στην οδό Λιοσίων 205, και έχει

χωρητικότητα 1.200 ορθίων ή 600

καθήμενων. Εγκαινιάζοντας τη

δραστηριότητά του στις 27 Σε-

πτεμβρίου του 2002, με την πρώτη

σόλο εμφάνιση του Barry Adam-

son στην Ελλάδα, το Gagarin 205

Live Music Space έχει διανύσει

ήδη 18 σεζόν λειτουργίας. 

Οι ATH Kids με τη Μαρίνα Σάττι στο Gagarin 205
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Lighthouse Sessions
Μία νέα ενότητα μουσικών εκδηλώσεων εγκαινιάζεται το

2021 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κάθε μήνα, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, ο συνθέτης και ντράμερ

Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, έχοντας ως αφετηρία την

τζαζ και τελικό προορισμό μια απελευθερωμένη από κα-

νόνες συνομιλία, συμπράττει με εκλεκτούς καλεσμένους

της εγχώριας σκηνής.

Η ενότητα, που φέρει τον τίτλο Lighthouse Sessions,

κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 24 Ιανουαρίου και έχει στόχο

να αναδείξει τη δύναμη της μουσικής γλώσσας μέσα από

πέντε πρωτότυπα πορτρέτα συνδέοντας την ελληνική πα-

ράδοση και τα ρεμπέτικα με την τζαζ και την κλασική μου-

σική, σε ένα απρόσμενο και, γι’ αυτό, μοναδικό

αποτέλεσμα, ανοικτό στον αυτοσχεδιασμό και την πειρα-

ματική διάθεση.

Κάθε φορά ο Κτιστάκης συνομιλεί με τον καλεσμένο του

για τη ζωή και τις μουσικές του αναζητήσεις, ενώ, παράλ-

ληλα τον καλεί σε έναν μουσικό διάλογο, με τη συνοδεία

ενός τζαζ τρίο και ενός κουαρτέτου εγχόρδων.

Πρώτος καλεσμένος θα είναι ο σπουδαίος τρομπετίστας

της τζαζ Ανδρέας Πολυζωγόπουλος. Θα ακολουθήσουν η

Σαβίνα Γιαννάτου, ο λαουτιέρης, δημιουργός των Couleur

Locale, Γιώργης Μανωλάκης, το μουσικό σχήμα Τακίμ και

ο Δημήτρης Μυστακίδης. Κυριακή 24/01, 20.30
Παρακολουθήστε τα ”Lighthouse Sessions” ζωντανά στο

snfcc.org/LighthouseSessionsPolyzogopoulos, καθώς και

στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC και στο κα-

νάλι του στο YouTube την Κυριακή 24/01 στις 20.30.

Εκδηλώσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος

23 - 24 Ιανουαρίου, ώρα 15:00 & 21:00

Η παράσταση «Γυναίκες του Παπαδιαμάντη» που πα-

ρουσιάστηκε για 2 συνεχόμενες σεζόν στο Θέατρο

“Χώρα”, θα προβληθεί διαδικτυακά για 4 μοναδικές

μαγνητοσκοπημένες παραστάσεις στις 23 και 24 Ια-

νουαρίου 2021, μέσω του Viva.gr, στις 15:00 και 21:00

(ώρα Ελλάδας).

Η Νένα Μεντή συναντά τον Πέτρο Ζούλια και μαζί με

την Έρση Μαλικένζου, την Ευγενία Δημητροπούλου,

τη Χριστιάννα Ματζουράνη, τη Μαριάννα Τουντα-

σάκη και την Έφη Σακελλαρίου ζωντανεύουν τις

ηρωίδες του Σκιαθίτη συγγραφέα.

Οι γυναίκες στον Παπαδιαμάντη, μοναχικές αλλά δυ-
ναμικές φιγούρες, παλεύουν με τη φύση, τη ζωή, τον
θάνατο, με τη χαρά και τη λύπη. Μάνες, γυναίκες,
κόρες ξενιτεμένων, ναυτικών ή χαμένων ανδρών που
συμμαχούν για να κερδίσουν την επιβίωση, το παρόν
και το μέλλον των παιδιών τους, αποτελούν το δρα-
ματουργικό καμβά αυτής της σκηνικής δημιουργίας με
αρωγό το δημοτικό τραγούδι, την παράδοση και το
θρησκευτικό πνεύμα του συγγραφέα.
Η πολυσχιδής προσωπικότητα της Φραγκογιαννούς
γίνεται το όχημα για να ταξιδέψει  κανείς μέσα στο
πέλαγο της παπαδιαμαντικής αφήγησης. 
Με προεξάρχουσα γυναίκα-ηρωίδα τη Φραγκογιαν-
νού-Φόνισσα, που αποτελεί το βασικό πρόσωπο της
παράστασης αλλά και της παπαδιαμαντικής δημιουρ-
γίας, στήνεται ένας χορός από κωμικά και δραματικά
περιστατικά ζωής γυναικών στις αρχές του 20ου
αιώνα, σε ένα απομονωμένο νησί της Ελλάδας.
Κείμενο- σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Εισιτήρια: Εισιτήριo: 11 ευρώ

Προμηθευτείτε το εισιτήριο σας και παρακολουθήστε

μέσω του Viva.gr

«Γυναίκες του Παπαδιαμάντη»Η «Νύφη» του Μιθριδάτη

επιστρέφει!

Ανασυναρμολογημένη, ξανακομμένη, ξαναραμμένη

και ομορφότερη από ποτέ!

Ο Μιθριδάτης μόλις κυκλοφόρησε την επανεκτέ-

λεση/ remake της «Νύφης» σε ψηφιακό single, με

την έναρξη του 2021. 

Η Νύφη γδύνεται, αλλάζει την αρχική metalcore ενδυμασία

της και επανεμφανίζεται φορώντας τους Dark Hip Hop επι-

δέσμους της, επιδεικνύοντας το Horroromatic ύφος της.

Ένα παιδί, μια γυναίκα, μία εκφραση, ένα τραγούδι φτιαγ-

μένο κομμάτι-κομμάτι, στίχο-στίχο, κομμένο και ραμμένο,

νότα-νότα. Η εσωτερική εξερεύνηση του Μιθριδάτη σε

μορφή στίχων, παντρεύτηκε εντέλει με την μουσική του

ταυτότητα.  Έτσι αναγεννιέται "Η Νύφη" ReStiched & Re-

Monstered και είναι έτοιμη να σε συντροφεύσει... 

YouTube link: https://bit.ly/38tXcFM

Spotify: https://spoti.fi/2N0yCUJ

iTunes: https://apple.co/3bAkVWV

Πρόσκληση ανάδειξης 

των μουσειακών φορέων 

σύγχρονου πολιτισμού 

Τo ΥΠΠΟΑ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ενίσχυσης και

ανάδειξης του έργου των μουσειακών φορέων σύγχρονου

πολιτισμού απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δι-

καίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς για

υποβολή προτάσεων επιχορήγησης ή  παροχής αιγίδας για

δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του 2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγε-

γραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, θα πρέπει

να υποβάλουν πρόταση από 7/1/2021 έως 22/2/2021 ηλε-

κτρονικά, σε φόρμα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων

(http://drasis.culture.gr/index.php/aithmaepixorigisis/submit). 

Η όποια πρόταση μπορεί να επιχορηγηθεί έως 50.000 €.

Και ο Φορέας δεσμεύεται να υλοποιήσει τη δράση, όπως

περιγράφεται στην πρότασή του, ανεξάρτητα από το ποσό

της επιχορήγησης. 

Έχει ως στόχο την υποστήριξη έργων που συμβάλλουν

στην ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας σύγχρο-

νου ελληνικού πολιτισμού και αφορά στις παρακάτω κατη-

γορίες μουσειακών δράσεων: α) Περιοδικές εκθέσεις,

εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, εκδό-

σεις, προγράμματα φιλοξενίας και συνέργειες με τοπικούς

και άλλους φορείς και πολλά άλλα που μπορείτε να ανα-

ζητήσετε στην πρόσκληση.

Διονύσης Σαββόπουλος
Συναυλία

Σάββατο 20 Ιουνίου στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ 

H συναυλία θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα

έως την Κυριακή 24/01 στις 23.00.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ζωντανά από τον Φάρο, παρου-

σίασε διαδικτυακά μια συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για το

ΚΠΙΣΝ. Πρόκειται για μια από τις λίγες φορές που το κοινό

είχε την ευκαιρία να απολαύσει τον κορυφαίο δημιουργό

μόνο του επί σκηνής, με τη συνοδεία της κιθάρας του. Ο

Σαββόπουλος ερμήνευσε τραγούδια που θα ακουστούν σή-

μερα όπως πριν 50 χρόνια, πιο επίκαιρα από ποτέ, τραγού-

δια που άντεξαν στον χρόνο γιατί επεσήμαναν σε

ανύποπτες στιγμές τις βαθύτερες προκλήσεις του εθνικού

μας βίου στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

https://www.snfcc.org/SavvopoulosOnDemand
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Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε

η 1η Δημοτική Συνεδρίαση του Δήμου  ΒΒΒ, με

τηλεδιάσκεψη. Δηλαδή χωρίς ακροατήριο σε

ανοιχτή αίθουσα, κάτι που δυσκολεύει και τους

συμβούλους και βεβαίως το κοινό που θα ήθελε

να παρακολουθήσει τη διαδικασία.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που κατέθεσαν οι σύμ-

βουλοι της αντιπολίτευσης, κυριάρχησε το θέμα

της δικαστικής εξέλιξης της Μετοχικής Εται-

ρείας Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας

(ΜΕΕΚΒ).

Και κυρίαρχησε γιατί όσοι πεζοπορούν στο κομ-

μάτι αυτό της Βούλας είδαν μία μεγάλη πινακίδα,

τοποθετημένη πάνω στο πεζοδρόμιο, μέσα από

το πάρκινγκ λίγο πιο κάτω από την κάποτε τα-

βέρνα «Σμαράγδι» που γράφει με μεγάλα γράμ-

ματα: Ιδιοκτησία ΜΕΕΚΒ. 

Οι ερωτήσεις

«Είδαμε μία πινακίδα που άλλαξε ιδιοκτησία, που δεν
άρεσε σε κανέναν», Δ. Δαβάκης

“Δεν είναι δυνατόν η ενημέρωση
να γίνεται με ερωτήσεις”

Ο Θάνος Ματόπουλος (επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ):  «Στις
23.9.20 σας είχα ρωτήσει για την απόφαση που κέρ-
δισε η ΜΕΕΚΒ λόγω χρησικτησίας και είναι τεράστιο
ερωτηματικό πως κατάφερε η ΜΕΕΚΒ να κερδίσει το
δικαστήριο με το σκεπτικό ότι είχε χρησικτησία, σε
μια περιοχή που επί 50 χρόνια ο Δήμος είχε παρουσία
και το φρόντιζε και το περιποιείτο ως κοινόχρηστο
χώρο. 
Πώς προέκυψε, ποια ολιγορία, από πλευράς της υπε-
ράσπισης ήταν αυτή που έκρινε τη ζυγαριά υπέρ του
ιδιώτη; Η πινακίδα που αναρτήθηκε μας φέρνει μπρο-
στά σε νέα γεγονότα και  προκαλεί τεράστια συναι-
σθήματα. Και θέλουμε να ρωτήσουμε τι γίνεται μ’
αυτή την υπόθεση και να μας κρατάτε τακτικά ενήμε-
ρους, γιατί δεν είναι δυνατόν η ενημέρωση να γίνεται
με μία ερώτηση από την αντιπολίτευση».

Σ.Σ. Εδώ δίνεται και η απάντηση στην «αυθόρ-
μητη» ενημέρωση που έκανε ο δήμαρχος με τη-

λεδιάσκεψη. Δεν «άνοιξε μόνος του» το θέμα,

όπως επικαλέστηκε, αλλά επειδή ετέθη ερώ-

τηση από το Θ. Ματόπουλο.

Μ. Σίνα: «Ακούγονται διάφορα και πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε τη θέσης μας ως Δήμος με τη
ΜΕΕΚΒ. Βεβαίως ήταν λυπηρό, βεβαίως δεν
ήταν ευχάριστο. Νομίζω πρέπει να ξεκαθαρί-
σουμε τι έχει γίνει και γιατί έχει γίνει».

Ποιος έδωσε άδεια για την ταμπέλα;  

Κ. Πασακυριάκος: έχω θέσει το θέμα της ΜΕΕΚΒ με
ερώτηση στα τελευταία συμβούλια δύο φορές. Και
επανέρχομαι ρωτώντας αν εν όψει και της εκδίκασης
στον Άρειο Πάγο,  πρέπει να πάρουμε πρόσθετα
μέτρα αν χρειάζεται. «Ομως μπήκε μία ταμπέλα. Εν
όψει της εκδίκασης στον Α.Π. εμείς θα την αφή-
σουμε να είναι εκεί; Ποιος έδωσε την άδεια για την
ταμπέλα και ποιος την έβαλε εκεί. Νομίζω ότι η ταμ-
πέλα πρέπει να φύγει από εκεί», επεσήμανε..

“Ταμπελομαχεία” για το δήμαρχο 

η απώλεια της παραλίας

Απαντώντας στις ερωτήσεις των συμβούλων ο δή-

μαρχος είπε πολλά. Μίλησε για ταμπελομαχεία, για

χαιρεκάκια, για τυμβωρυχία, κατηγορώντας τον

Τύπο που δημοσιοποιεί τα τεκταινόμενα στην πε-

ριοχή και στο Δήμο, προσπερνώντας ότι ο ρόλος

του Τύπου είναι ακριβώς αυτός. Και πώς να μην το

προσπεράσει, αφού συνηθίζεται, η εξουσία να αγα-

πάει τα «λιβανιστήρια»... 

Ότι χάθηκε η δημόσια, και δημοτική

γη για την πόλη, αν δεν είναι μείζον

θέμα, τότε ποιό είναι;

• Οτι δεν ενημέρωσε ποτέ ο δήμαρχος “αυθόρ-

μητα”, μέσα στο δημοτικό συμβούλιο για την εξέ-

λιξη, παρά μόνο μετά από ερωτήσεις συμβούλων;

Ευτυχώς -που κατά το δήμαρχο- μας ενημερώνει η

ΜΕΕΚΒ!!!;;

• Ότι ο δημοτικός σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα

απάντησης, στο μονόλο του δημάρχου; Οτι πέντε

σύμβουλοι έθεσαν ερωτήσεις μέσα σε ένα τέταρτο

της ώρας και ο δήμαρχος απαντούσε επί μιάμιση

ώρα χωρίς δικαίωμα διευκρινιστικής ερώτησης ή

απάντησης;

• Ότι ποτέ δεν ήρθε το θέμα της διεκδίκησης της

ΜΕΕΚΒ ως θέμα στην ημερήσια διάταξη του του

δημοτικού συμβουλίου, για να γίνει συζήτηση, ερω-

τήσεις, απαντήσεις, διευκρινίσεις, παρά μόνο προ

ημερησίας και μετά από ερώτηση αντιπολίτευσης;

• Οτι σε βασικό δικαστήριο με τη ΜΕΕΚΒ δεν πα-

ρευρέθη ο Δήμος και δικάστηκε ερήμην;

Αν αυτά δεν είναι θέματα, τότε ποιό είναι; Ότι συ-

ναντήθηκε ο δήμαρχος με τον Χ πρόεδρο και παρέ-

λαβε δωροεπιταγές των 10 ευρώ για τους άπορους;

Εμάς μας καίει ο τόπος. Δεν μας απασχο-

λούν τα 2,5 εκατομμύρια που πιθανόν να πληρώσει

ο Δήμος, πάνω στο οποίο στάθηκε για πολύ ώρα ο

Δήμαρχος κατηγορώντας τα μέσα που το ανέδει-

ξαν ως καταστροφή. 

Εμάς ο τόπος μας καίει, που αν τελικά πε-

ράσει σε ιδιωτικά χέρια, δεν ξέρουμε τί εξέλιξη μπο-

ρεί να έχει και αν θα στερηθεί ο κάτοικος αυτό το

φυσικό τοπίο και τη θάλασσά του και ποιες κοινωνι-

κές αντιδράσεις, πιθανόν, θα προκύψουν.

50 χρόνια χρησικτησία του Δήμου πέρασε

στην ιδιωτική εταιρεία ως “χρησικτησία”!!!
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Όλα όσα είπε ο δήμαρχος 

στην κρίση των αναγνωστών:

Το θέμα της ταμπέλας, η ταμπελομαχία καλά κρατεί.
Δεν είναι η πρώτη ταμπέλα που έχει μπει. Βάζουμε
ταμπέλες, βγάζουμε ταμπέλες. Ενα παιχνίδι θα μπο-
ρούσα να πω αστείο, δημιουργίας εντυπώσεων, όπως
επίσης η σπουδή που δείχνει το Νομικό επιτελείο της
άλλης πλευράς το οποίο δεν είναι μόνο νομικό, είναι
και μετοχικό. Είναι εταίρος της διαδικασίας, όπου
φροντίζει στα πλαίσια της επικοινωνίας της ΜΕΕΚΒ
πλέον να ενημερώνει όλους τους δημοσιογράφους
των τοπικών εντύπων ή σάιτ για την εξέλιξη όλων
των δικαστικών υποθέσεων. 

Εμείς δεν θα πούμε στη ΜΕΕΚΒ πώς θα διάγει το βίο
της, ούτε με ποιον θα μιλήσει ούτε τι ταμπέλα θα
βάλει ή αν θα βάλει, εμείς θα τη βγάλουμε, θα την ξα-
ναβάλει. Παλιότερα είχε έρθει και ένα αίτημα να μαν-
τρώσουμε το άγαλμα του Βενιζέλου. Δεν το κάναμε.
Μετά την τροπή που πήρανε, που τους αναγνωρί-
στηκε η ιδιοκτησία έναντι του ελληνικού δημοσίου.
Συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Η συγκεκριμένη εται-
ρεία βρίσκεται σε ένα διαρκές μπρα ντε φερ με το
Δήμο. Επειδή η υπόθεση της ΜΕΕΚΒ, νομίζουμε ότι
ξεκινάει και τελειώνει στο «Νότο» και επειδή υπάρ-
χουν πάρα πολλοί σύμβουλοι που δεν γνωρίζουνε την
ιστορία της Βούλας, να πω ότι η αντιδικία με τη
ΜΕΕΚΒ ξεκινάει στα μέσα της δεκαετίας του 50. Στη
συνέχεια, αφού υπάρχουν διάφορες διαδικασίες συμ-
βιβαστικών επιλύσεων, 2 ή 3 για συγκεκριμένες εκτά-
σεις, εξαφανίζεται για ένα μεγάλο διάστημα και
ξαναεμφανίζεται.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ

«Ο “Νότος”, η Παραλία δεν είναι το μόνο
ακίνητο που έχασε ο Δήμος. Ο δήμος στη
διεκδίκηση απέναντι στη ΜΕΚΚΒ έχασε»

Από τότε που ξαναεμφανίστηκε, (η ΜΕΕΚΒ) ο
«Νότος», η παραλία δεν είναι το μόνο ακίνητο, που
κατάφερε (η ΜΕΕΚΒ) να βγάλει τελεσίδικη απόφαση.

Τέλος του 80, του 90 κατάφερε να βγάλει τελεσίδικη
απόφαση για την Πηγάδα, μία έκταση περίπου 5 στρ.
Στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης με τη Ζεφύρου, και
για το λεγόμενο Καζίνο που βρίσκεται μπροστά από
το παλιό Αστυνομικό Τμήμα της Βούλας (το τρίγωνο)
και στη συνέχεια να διεκδικεί να πάρει από το ελλη-
νικό δημόσιο, γιατί αυτός είναι ο διάδικος. Δεν είναι
ο Δήμος, ο δήμος στη διεκδίκηση απέναντι στη
ΜΕΚΚΒ έχασε(!). Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε το
ελληνικό δημόσιο. Ουσιαστικά κατάφερε με παρέμ-
βαση του Δήμου, κάποιες κακές αποφάσεις να τις
ανατρέψει. Ο Αρειος Πάγος όμως είχε διαφορετική
άποψη και ανέπεμψε το θέμα πίσω για νέα δίκη. 
Το θέμα εδώ δεν είναι πώς ένα δικαστήριο δεν ανα-
γνωρίζει χρησικτησία στο Δήμο, σε ένα κομμάτι που
το φροντίζει. Αυτό είναι το έλασσον. Το μείζον είναι
πώς είναι δυνατόν να υπάρξει χρησικτησία πάνω σε
κρατική γη. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Οπως ξέ-
ρετε η κρατική γη έχει το ακαταπάτητο. 

(Σ.Σ. συνεχίζει  ο δήμαρχος)

Το ερώτημα είναι πώς το δικαστήριο έβγαλε τέτοια
απόφαση και μίλησε για χρησικτησία πάνω σε κρατική
γή. Και είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο ψάχνουμε με
το επιτελείο των νομικών που έχει ψηφίσει με απο-
φάσεις του το Δημοτικό συμβούλιο (Σ.Σ. και έχουν
πάρει πολλές χιλιάδες ευρώ από την τσέπη του δη-
μότη).

«”Σπέκουλα” η δημοσιοποίηση 
ότι χάσαμε την παραλία»

Ακόμη δεν έχει τελεσιδικήσει. Εχουμε άλλα δύο δι-
καστήρια και για τα οικονομικά θέματα, αλλά και το
ελληνικό δημόσιο. Η έκβαση δεν μπορεί κανείς να
μας πει με σιγουριά ποια θα είναι. Αυτό το οποίο όμως
είναι ξεκάθαρο και το λέω γιατί πολλοί σπεκουλά-
ρουνε στο θέμα της ΜΕΕΚΒ.
Αυτό το άνοιξα εγώ σε τηλεδιάσκεψη όπου ενημέ-

ρωσα το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι η απόφαση του ελ-
ληνικού δημοσίου βασίζεται σε χρησικτησία και το
επόμενο ΣαββατοΚύριακο με πηχιαίους τίτλους πρω-
τοσέλιδα, αυτό το οποίο ανακοίνωσα εγώ στο Δ.Σ.
βγήκε σαν είδηση ως αποκάλυψη – είδηση σε τοπικό
έντυπο εν είδη αποκάλυψης ειδησεογραφικής έρευ-
νας μεγάλου βάθους και ευρέους βάθους. Δεν είναι
έτσι τα πράγματα, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, δι-
αυγή και ανοιχτά σε γνώση όλων.

Σ.Σ. Ούτε ξεκάθαρα ούτε διαυγή είναι. Απεναν-

τίας είναι ιδιαίτερα θολά. Ποτέ η Δημοτική

Αρχή δεν ενημέρωσε επίσημα το σώμα για τις

δικαστικές εξελίξεις κι ας πληρώνει χιλιάδες

ευρώ ετησίως ο δημότης γι’ αυτές. Και αλλί-

μονο αν δεν έβγαινε ο τοπικός Τύπος (έντυπος

και ηλεκτρονικός) να κοινοποιήσει ένα τόσο

μείζον θέμα για την πόλη και την περιοχή του.

Βέβαια εξαιρούνται τα «λιβανιστήρια», που όλα

είναι σπουδαία και καλώς καμωμένα.

Είναι επίσης μια άλλη διαδικασία, η οποία λέει, ότι οι
απαιτήσεις της ΜΕΕΚΒ ή οποιασδήποτε ΜΕΕΚΒ, οι
οποίες στρέφονται εναντίον του Δήμου,  διαδικασία
που επιχειρεί να διασφαλίσει τους μετόχους της.
Εμείς έχουμε τα δικά μας νομικά όπλα. Δεν έχει
πάρει από το ταμείο και η εκτίμησή μου είναι ότι ούτε
πρόκειται να πάρει. Αυτό που με ενοχλεί είναι για
ποιο λόγο με χαιρεκακία συζητούμε για μία κατα-
στροφή που έρχεται, που έχει συντελεστεί, η οποία
έχει να κάνει ότι θα έρθει η ΜΕΕΚΒ και θα αδειάσει
το ταμείο του Δήμου και ο Δήμος θα μείνει χωρίς χρή-
ματα και αυτό είναι καταστροφή η οποία προέκυψε
από αβλεψία ή από ανικανότητα της Δημοτικής
Αρχής. Αυτό είναι το αφήγημα.

«H διεκδίκηση αυτή κάποια στιγμή 
τερματίζεται. 

Τερματίζονται τα χωρατά»

Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε κάποια στιγμή όλοι,
γιατί ξέρετε ότι η λογική του ότι είναι άχτιστο και
αδόμητο είναι δικό μας είναι μία λογική η οποία δημι-
ουργεί διεκδίκηση, αλλά η διεκδίκηση αυτή κάποια
στιγμή τερματίζεται. Τερματίζονται τα χωρατά. Γιατί
κάποιος που είναι ιδιοκτήτης, και φέρνει νόμιμους τίτ-
λους ότι είναι ιδιοκτήτης, έρχεται και σου λέει κανε
παραπέρα. Άρα ότι διεκδίκησες  καταλήγει στο να
στραφεί στο τέλος της ημέρας εις βάρος σου. 

Απο το 1939 βρίσκεται σε εκκαθάριση η ΜΕΕΚΒ. Δεν
γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκκαθαριστές ή μάλλον γνω-
ρίζουμε ποιοι είναι οι εκκαθιστές δεν γνωρίζουμε ποια
είναι τα μέλη. Δυστυχώς αναγνωρίζεται από την έν-
νομη τάξη, τα δικαστήρια και όχι μόνο αναγνωρίζεται,
αλλά της δίνεται η δυνατότητα να παίρνει την κυριό-
τητα εκτάσεων  που ν’ ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο.

Χάθηκαν οριστικά Πηγάδα και Καζίνο 

Για την Πηγάδα και το Καζίνο έχει τελειώσει. Εκεί
ασκήθηκαν όλα τα ένδικα μέσα. Τα χάσαμε όλα και
για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις δεν τα έχασε
μία διοίκηση. Τα δικαστήρια αυτά εξελλίσονται εδώ
και 40 χρόνια. Και τα 40 αυτά χρόνια έχουν περάσει
από το Δήμο Βούλας και το Δήμο ΒΒΒ τώρα οκτώ δια-
φορετικές διοικήσεις. Αν τώρα και οι 8 αυτές διοική-
σεις ήταν ανίκανες ή ανήμπορες να διαχειριστούν
δικονομικά και δικαστικά τα θέματα αυτά θα μου επι-
τρέψετε να διαφωνήσω». 

Σ.Σ. Τέτοια οικτρά ομολογία; Ευτυχώς που δεν

είναι Ιάπωνας... 

Aννα Μπουζιάνη

“Ταμπελομαχεία” για το δήμαρχο  η απώλεια της παραλίας!

«”Σπέκουλα” η δημοσιοποίηση ότι χάσαμε την παραλία»
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«Μάνα σου λέω δε μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω,

θα πάρω το τουφέκι  μου, να πάω να γίνω κλέφτης»

Το “Κλέφτικο”, ανήκει στα παραδοσιακά τραγούδια που κα-

λούμε “Δημοτικά”. “Δημοτικό” είναι ένα τραγούδι που σε ξέ-

σπασμα πάθους εκφράζει νίκη, χαρά, πένθος, μοιρολόγι.

Βγαλμένο δε από τις αγωνίες της  λαϊκής ψυχής, διεκδικεί το

αναμφισβήτητο δικαίωμα να τρέφεται αποκλειστικά  και μόνο

από τις πηγαίες ρίζες της.

Στο  στιχουργικό του ρίζωμα μαζί με την κοινότυπη μελωδία

που το συνοδεύει συχνάκις, προεξάρχει  η συλλογική συμμε-

τοχή με συμπλήρωσή του σε διαχρονική επανάληψη. 

Το γράψιμο στο “Δημοτικό” απλό και αυθόρμητο,  ο στίχος στε-

γνός  χωρίς ξόμπλια, η μελωδία λιτή και κοινότυπη,  ζει καθη-

μερινά και ενώνει  λυτές  μοναχικές  καρδιές, σε

αδελφοποιητό  μοίρασμα. Και πάντα  σε λαϊκή  διάλεκτο και

οπωσδήποτε μακριά από το κέλυφος ενός δήθεν λόγιου  κα-

θωσπρεπισμού.

Και αν αυτό το τραγούδι  το “Δημοτικό” τύχει και γέρνει προς

το  “Κλέφτικο”, εκεί  ο πόνος  και ο πόθος για νίκη και λευτεριά

θεριεύει σε ανακάτωμα  παλικαριάς, χαράς και  θυσίας.  

Στη στιχουργική παρουσίαση του “Κλέφτικου”, ένα μπέρδεμα

από  βαφτιστικά και παρανόμια, βουνά και ραχούλες που ραγί-

ζουν από ποταμίσια νερά, ονοματίζουν και χαράζουν την αθα-

νασία της λαϊκής μνήμης. Γεγονότα και στιγμές με  χαρές και

λύπες  ξεθάβονται, όλα παρμένα  από τη  ξέφρενη βίωση του

αγώνα και βγαίνουν αντικριστά στον ήλιο, στο φως της σκέ-

ψης, στον απολογισμό της μελλοντικής ευθύνης,  και του κα-

θήκοντος. 

Διαβάζεις ένα “Κλεφτικο”  μα στην ανάγνωση, αν δεν έχεις για

βοήθημα  κάτι σαν προλόγημα που να σε κατατοπίζει, κολυμ-

πάς “άνευ πυξίδος  εν ωκεανώ” και  δεν μπορείς να πλησιάσεις

τα συμβάντα. Η μνήμη σου χωλαίνει στα “τότε” και στους “αλ-

λοτινούς” και αποζητά ισοζύγιασμα σε ενημέρωση για να πάψει

να νοιώθει ως “εν κενώ  χαλκός ηχών”.

Στο  “Κλέφτικο” μπήκε από το παράθυρο, σε ύστερο χρόνο   και

η  λογία διανόηση με μπαρόκ σε στίχο και στολίσματα λυρικά,

και  στριμώχνοντας από σκοπού  στην άκρη τη  “στιχουργική”

ως έλεγε αμορφωσιά του “Δημοτικού”, έβαλε στο δρόμο και

μια  αλληγορία  που όντως το βάθυνε. Μ’ αυτό το όσο καλό και

αξιόλογο που έβαλε, είναι χωρίς τον αυθορμητισμό και να μην

φτάνει στο χωριάτικο εκείνο  “αγνό” ψεγάδι που μπορεί και

αξιώνει   το άπαν σε πηγαίο με τη δική του ομορφιά. 

Μα και πάλι διαβάζοντας το «Μαύρη είν’ η νύχτα στα βουνά»

με τον κλέφτη που ξεσπαθώνει  του Ραγκαβή ή το «Μέριασε

βράχε  να διαβώ» του Βαλαωρίτη  νοιώθεις να ανοσιουργείς

όταν αποφαίνεσαι  και κλείνεις  τέτοιου αναστήματος πόρτες...

Πρώτος που σκέφτηκε να μαζέψει αυτά τα τραγούδια της ανε-

πιτήδευτης  ψυχής  και   να τα δημοσιεύσει  συμβάλλοντας

έτσι ενεργά στη γραφτή τους αθανασία, ήταν το 1824  ο  Γάλ-

λος  Claude  Fauriel (1772-1844) στο βιβλίο του με τίτλο

‘’Chants populaires de la Grece Moderne’’, σε έκδοση  ‘’A Paris

1824’’. Μετά το 1860 ήρθε  ο Βερολινέζος λόγιος Αrnoldvs Pas-

sow με τίτλο  ‘’Popularia  Carmina – Graeciae recentioris” (σε

ελληνική εκδ. ‘’Νίκας’’) και έκανε το πιο πέρα βήμα  πλην  σε

σημαντική επανάληψη. Και αργότερα οι δικοί μας, ο Ζαμπέλιος,

πιο μετά  και ο   Νίκος Πολίτης  με την ομώνυμη ομιλία του το

1916 στον σύλλογο “Παρνασσό” (σε εκδ. ‘’Σακελλαρίου’’ 1916)

και  με το τόσο σημαντικό βιβλίο του “Δημοτικά τραγούδια” (σε

εκδ.  ‘’Γράμματα’’ 1991) μα  και άλλοι μαζί  που  δε  λείψανε

παρά  να δώσουνε το δικό τους παρών  στο παρόν άρθρο. 

Ο Φωριέλ  είχε γεννηθεί στη Γαλλία. Γραμματέας κοντά  στον

Ιωσήφ  Φουσσέ, τον  επαναστάτη και πολιτικό του κόμματος

των Ορεινών, είχε ζυμωθεί  μέσα  στη “Γαλλική Επανάσταση”

με  τις καλές και  κακές της  φάσεις.  

Αργότερα  όταν έγινε καθηγητής της  Φιλολογίας στη Σορ-

βόνη,  έδωσε όλη του την αγάπη και εκτίμηση  στο “Δημοτικό”

μας τραγούδι,  μα και στην ελληνική γλώσσα που την αποκά-

λεσε σαν την ωραιότερη της Ευρώπης και  στάθηκε με το

κύρος του, δίπλα και υποστηρικτικά στον δίκαιο επαναστατικό

μας αγώνα.

Από τον πρόλογο του βιβλίου του  αντιγράφω   κάποιες από

τις  παρακάτω  αλήθειες που πονάνε: «Τετρακόσια  και πλέον

χρόνια ο λόγιοι της Ευρώπης  δεν ομιλούν περί  της Ελλάδος,

παρά δια να επισκεφτούν τα  ερείπιά της.  Θα έλεγον σχεδόν

‘’την σκόνιν των πόλεων και των ναών της’’, τα οποία είναι

τόσον αληθινά   όσον εκείνο  το οποίον πράγματι υπήρξεν προ

δύο ή τριών χιλιάδων ετών.  Ως προς τα επτά ή οκτώ εκατομ-

μύρια ανθρώπων  βέβαια και  ζωντανά υπολείμματα του αρ-

χαίου  λαού  αυτής  της γης, η οποία υπερβολικά ηγαπήθη,

συμβαίνει κάτι το αντίθετον. Οι λόγιοι δεν τους υπολόγισαν ή

και εάν ωμίλησαν  περί αυτών  το έπραξαν περιέργως δια να

τους χαρακτηρίσουν ως μιαν φυλήν αξιοκαταφρόνητον,  πα-

ρηκμασμένην εις σημείον ώστε να μην αξίζει παρά την περι-

φρόνησιν ή τον οίκτον των πολιτισμένων ανθρώπων.

Θα παρεσύρετο κανείς εάν ελάμβανε σοβαρώς υπ΄όψιν της

μαρτυρίας των περισσοτέρων εξ αυτών των λογίων,  να θεω-

ρήσει τους συγχρόνους Έλληνας ως κάτι ανάρμοστον και βέ-

βηλον, το οποίον κακώς ευρίσκεται εις το μέσον των ιερών

ερειπίων της αρχαίας Ελλάδος δια να καταστρέψει το θέαμα

και  την εντύπωσιν των πολυμαθών θαυμαστών της χώρας, οι

οποίοι  την επισκέπτονται  από καιρού εις καιρόν..»

«Τα ιστορικά ‘’Κλέφτικα‘’ τραγούδια συνεχίζει σε άλλη σελίδα

ο Φωριέλ,  αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα  η οποία μιλάει για

τα κατορθώματα και τη σκληρή ζωή των “Κλεφτών’’ δηλαδή

στους αγώνες  Ελλήνων επαναστατών που αντιστέκονταν  πο-

λεμικά εναντίον των Τούρκων πασάδων.» 

Οι “Κλέφτες’’ για πολλούς λόγους ανέβαιναν στα βουνά.  Με-

ρικές φορές αυτοί ήταν και οι ποινικά παράνομοι που ήθελαν

να ξεφύγουν, μα κυρίως  ήταν εκείνοι που  δεν μπορούσαν να

ανέχονται δια βίου τη σκλαβιά και τον εξευτελισμό. Πολλές

φορές πάλι αυτή η αυτοεξορία  στα βουνά  έκρυβε ένας μίσος

πρόσθετο  που είχε σαν αιτία την εκδίκηση για τον   δολοφο-

νικό χαμό των δικών τους  από τούρκικο χέρι, που αναπόφευ-

κτα ερχόταν και αναζητούσε κάτι περισσότερο κοντά στον

επαναστάτη αγωνιστή.

Στο παρακάτω “Κλέφτικο” τραγούδι  δίνεται η κορύφωση  μιας

τέτοιας  αγανάκτησης, όταν ο Τούρκος  Αλή Τσεκούρας - δερ-

βέναγας  σκοτώνει με δόλο τα παιδιά του καπετάνιου Χρόνη,

αρματωλού από τη Δωρίδα,  κόβει τα κεφάλια τους και τα  βάζει

σε ένα σακούλι και  σχεδόν τα  πετάει “στα μούτρα” του πατέρα: 

«Πολλά ντουφέκια αντιβογγούν ,’’μιλιόνια’’  καρυοφίλια  (=

μάρκες τουφεκιών )./   –Μήνα ( =μήπως) σε γάμο πέφτουνε,

μήνα σε πανηγύρι; /–Κι ουδέ σε γάμο πέφτουνε, κι ουδέ σε πα-

νηγύρι. / Αλή  Τσεκούρας χαίρεται και ρίχνει το σημάδι ./ Πάγει

ο Χρόνης για να ιδεί, σεργιάνει για να κάνει. / – Ώρα  καλή

μπουλούκμπαση  (= αρχηγός στρατιωτικής μονάδος ),  – Καλώς

το Χρόνη πούρθε. / – Πώς  τάχεις Χρόνη μου τα παιδιά, τι κά-

νουν τα παιδιά σου;/  – Σε προσκυνούν μπουλούκμπαση και σού

φιλούν τα χέρια./ Δώδεκα μέρες έλλειπα,  τί κάνουνε δεν ξέρω. 

– Μα άπλωσε Χρόνη στον τορβά, για λύσε το δισάκι./ 

Θα βρείς δυό μήλα κόκκινα, δυο πατρινά λεμόνια».

Πάγει ο Χρόνης και κοιτά, μες στον τορβά και βλέπει./

Βλέπει το πρώτο του παιδί, το πρώτο παλικάρι./ Τηράζει κι άλλη

μια φορά,  τ’ άλλο παιδί του βλέπει. / 

Πέφτει στραβός με το σπαθί, στο τούρκικο ασκέρι./ Βαρεί

δεξιά, βαρεί ζερβά, βαρεί μπροστά και πίσω./ Κόβει Αρβανίτες

δώδεκα, και δυό μπουλουκπασήδες.»

Βέβαια αυτός ο κανόνας  μίσους σε Τούρκο και Έλληνα είχε

και τις εξαιρέσεις του. Φιλίες αδελφικές  σταθερές μεταξύ

Τούρκων και Ελλήνων, κάποιες φορές δε λείπανε.  

Στο ίσως παλιότερο  ‘’Κλέφτικο” κατά τον Φωριέλ μάλιστα  να

ανήκει στον 17ου αιώνα, είναι του “καπετάνιου Μηλιόνη.  Το

όνομα του ήταν Χρήστος. Από  το  τουφέκι του  μάρκας   “μι-

λιόνι” τον κράζανε ‘’Μηλιόνη’’. Ο Μηλίονης  από την Άρτα είχε

αρπάξει τον  Καδή και δυό αγάδες και τους κρατούσε  ομήρους

για λύτρα. Ο πασάς έστειλε να τού τον φέρουν δεμένο ή και

νεκρό. Η διαταγή  εκτέλεσης δόθηκε σε Τούρκο στρατιωτικό,

στενό  φίλο του Μηλιόνη,  που αυτός καίτοι στενοχωρημένος,

δεν μπορούσε να αρνηθεί.

Την  ιστορία  τη μαθαίνομε  καλύτερα από το  τραγούδι. 

«Τρία πουλάκια  κάθονταν στη ράχη στο λημέρι ,/

ένα τηράει τον Αρμυρόν κι άλλο κατά τον Βάλτον  (=  όρη),/ το

τρίτον το καλύτερο μοιρολογάει και λέγει:/  

– Κύριε μου τί γίνηκε ο Χρήστος ο Μηλιόνης;/ Ουδέ στον Βάλ-

τον φάνηκε, ουδέ στην Κρύα βρύσην. / Μάς είπαν  πέρα επέ-

ρασε, κι  επήγε προς την Άρταν,/ κι επήρε σκλάβον τον Κατήν

μαζί με με δυό αγαδες. / Κι ο μουσελίμης  (=  μουσουλμάνος

διοικητής;) τ’ άκουσε, βαρέα του  κακοφάνη. /

Τον Μαυρομάτην (= προεστό) έκραξε και τον Μουχτάρ Κλει-

σούρα (= δερβέναγα = φύλακα περασμάτων ), / – Εσείς αν θέ-

λετε ψωμί αν θέλετε πρωτάτα./  τον Χρήστον να σκοτώσετε,

τον καπεταν Μηλιώνην/. Τούτο προστάζει ο βασιλιάς (= πασας,

γεν. διοικητής) και έστειλε φιρμάνι./   

Παρασκευή ξημέρωνε – ποτέ μην είχε φέξει/ κι ο Σουλεϊμάνης

(=φρουρός ) στάλθηκε, να πάγη να τον εύρει . /

Στον Αρμυρόν τον έφτασε, κι ως φίλοι φιληθήκαν. / Ολονυχτίς

επίνανε, ωσάν να ξημερώσει. / 

Κι όταν έφεξ΄ η αυγή, περάσαν στα λημέρια. / Κι ο Σουλεϊμα-

νης φώναξε, φώναξε του καπετάν Μηλιόνη ./ 

– Χρήστο σε θέλει ο βασιλιάς, σε θέλουν οι αγάδες. /

– Όσο  ο Χρήστος  ζωντανός, Τούρκους δεν προσκυνάει. /

Με τα τουφέκια έτρεξαν, ο ένας προς τον άλλον, / φωτιάν εδό-

σαν στη φωτιάν, κι επέσαν  εις τον τόπον.»

Φιλίες  “μπιστικές” Ελληνες και Τούρκοι είχαν κάποιες φορές,

μα  τα παντρολογήματα μεταξύ τους κατά κανόνα τα αποφεύ-

γανε.  Στο παρακάτω  τραγούδι η  Λιάκαινα η κοπελιά του κα-

πετάνιου Λιάκου  πιέζεται από Τούρκο  να την  παντρευτεί.

«Τι είν το κακόν που γίνεται στου Λιάκου τη γυναίκα, / 

πέντε Αρβανίτες την κρατούν και δέκα την ξετάζουν/. 

–Λιάκαινα δεν αντρεύεσαι, δεν παίρνεις Τούρκον άνδρα;/ 

– Κάλλια να δω το αίμα μου, την γη να κοκκινίσει, / 

παρά  να ιδώ  /  τα μάτια μου Τούρκος να τα φιλήσει. / 

Κι ο Λιάκος την αγνάντευεν από ψηλήν ραχούλαν,/ κοντά κρα-

τεί τον ‘’μαύρον’’ του (= άλογο), κρυφά τον κουβεντιάζει./

– Δύνασαι μαύρε δύνασαι, να βγάλης την κυρά σου; / 

– Δύναμαι αφέντη μ΄ δύναμαι, να βγάλω την κυρά μου, /να μου

αυγατίσεις   την ταγήν, να πάγω πέρα  πέρα./ να δεσεις τη με-

σουλα σου μαζί με τη δική μου / βιτσι;a δίνει τ’ άλογου του, στη

μεση γιουρουστάει / και πάησε την άρπαξε  / του Λιάκου του

την φέρνει.» 

Στο παραπάνω τραγούδι βλέπομε  πως η αυτοεξορία στα

βουνά, τον “Κλέφτη” τον έκανε η φύση και τα πλάσματα της

στη φαντασία του  να είναι ζωντανεμένα  με ανθρώπινα χαρί-

σματα. Να συνομιλούν και να μοιράζονται θλίψη και χαρά.

Ετσι ο Λιάκος συνομιλεί με το αλογό του, 

Και σε άλλο  «τρία πουλάκια  κάθονταν   ψηλά στη Βουνηχώρα

(της Φωκιδας)  / τόνα τηράει  το Λέπουρα και τα΄άλλο  τη Κω-

στάρτσα το τρίτο το καλύτερο ρωτάει τους διαβάτες/  –Διαβά-

τες που διαβαίνετε, στρατιώτες που περνάτε, /μην ειδατε

αρματωλούς και το Βλαχοθανάση».   Ο Βλαχοθανάσης είναι

καπετάνιος  με πρωτοπαλίκαρο τον Ανδρίτσο, πατέρα του

Οδυσσέα  Ανδρούτσου και  κάνει πόλεμο. Τραυματίζεται θανά-

σιμα και ζητάει  από τον Ανδρίτσο  να του πάρει  το κεφάλι για

να μην τον εξευτελίσουν οι Τούρκοι, μα το πρωτοπαλίκαρο δεν

προλαβαίνει. Και τα πουλιά αναστατωμένα μιλάνε και πάλι:

«και τώρα το κεφάλι σου, το πήρανε οι Τούρκοι./ Το σεργιανάνε

στα χωριά και παίρνουνε μπαξίσι./ Στα Σάλωνα οι μπέηδες χού-

φτα φλωριά κερνάνε». 

Τραγική η στιγμή που φέρνει στη μνήμη την κραυγή απόγνω-

σης του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου  να παρακαλεί   να

βρεθεί χριστιανός  ‘’να του πάρει το κεφάλι’’.  

Αυτά για σήμερα.      

γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

Με τη σκέψη στο ’21:
Τραγούδι κλέφτικο
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Πιστοποιητικό Εμβολιασμού
Μεγάλη πρωτιά κέρδισε ο πρωθυπουργός μας με το

“πιστοποιητικό εμβολιασμού”, αφού ήταν αυτός που

το πρότεινε και έσπευσε η Διεθνής Ενωση Αερομετα-

φορών  να το υιοθετήσει και να ζητήσει, να το υιοθε-

τήσει η Ε.Ε. Η Ε.Ε. τί θα κάνει; Οι Συνθήκες που

μιλάνε για  «ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών» τής

το επιτρέπουν; Αν το επιτρέψουν, καταργούν το θε-

μελιώδες δικαίωμα των Ευρωπαίων.

Η πρώτη αντίδραση, πάντως, ήρθε από τον Ρουμάνο

Πρόεδρο Γιοχάνις που τόνισε ότι: "Δεν νομίζω ότι
είναι καλή ιδέα. Πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό εμ-

βολιασμού, αλλά για να χρησιμοποιείται για ιατρικούς
λόγους, όχι για ταξίδια".
Μένει να δούμε πόοοσο ελεύθερη είναι η Ε.Ε.

Φαινόμενα φίμωσης 
κατόπιν καταγγελίας

Έγραφα στο προηγούμενο “καρφί” μου,  για το ανη-

συχητικό φαινόμενο, ιδιωτικές εταιρείες (google) να

αποκόπτουν την επικοινωνία στα ηλεκτρονικά μέσα,

γιατί δεν τους αρέσουν αυτά που ακούνε ή γιατί δέχ-

θηκαν κάποια καταγγελία...

Αυτό ανοίγει άβυσσο για τον πολιτισμό και την κοι-

νωνία μας.

Το “μοντέλο” δοκιμάστηκε στις ΗΠΑ (Τραμπ). Προχ-

θές μόλις, “κατέβασαν” ανακοίνωση 870 καθηγητών

πανεπιστημίου, που διαφωνούν με την Αστυνομία

μέσα στα Πανεπιστήμια.

Μόλις σήμερα (22/1) είδαμε ότι “κατέβασαν” το ηλε-

κτρονικό μέσο του Βασίλη Μαμελετζή “3Β Σκεπτόμενοι
Δημότες” γιατί όπως σημειώνεται από την google, έγινε

«μετά από καταγγελία ως “πολιτικού εκβιαστή”»!

Μπαίνουμε σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, που αρχί-

ζουν να συγγενεύουν ιδιαίτερα με μεθόδους άλλων

εποχών, που δεν θέλουμε να θυμόμαστε. 

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο  «Ικαρομένιππος» είναι ένα έργο του Λουκιανού, το

οποίο εντάσσεται στους κωμικούς και σατιρικούς διαλό-

γους του συγγραφέα.

Ο Λουκιανός γεννήθηκε  το 120 μ.Χ. στα  Σαμόσατα (πρω-

τεύουσα της Κομαγηνής της Συρίας) και απεβίωσε στην

Αθήνα σε ηλικία 60 έως 65 χρόνων.

Σπούδασε  τη ρητορική σε σχολές της ελληνικής Ιωνίας

της Μικράς Ασίας  και έκανε πολλά ταξίδια στην Ελλάδα,

στην Ιταλία και στην Γαλατία, από τα οποία απέκτησε πολ-

λές γνώσεις και πολλούς αξιόλογους φίλους.

Στην Αθήνα μελέτησε την φιλοσοφία και την κωμωδία και

αναδείχθηκε σε μεγάλο σοφιστή και σατιρικό συγγραφέα,

γιατί είχε μεγάλη αγάπη για τα γράμματα και γι’ αυτό το

λόγο εγκατέλειψε την τέχνη της μαρμαρογλυπτικής, την

οποία του είχε διδάξει ένας θείος του σε μικρή ηλικία.

Έγραψε 82 έργα, τα οποία περιείχαν επιδεικτικούς λό-

γους, διαλόγους, που ήταν και τα πιο αντιπροσωπευτικά

του έργα, επιστολές και μυθιστορήματα.

Στα έργα του σατίριζε τις δεισιδαιμονίες των συγχρόνων

του, τις προσποιητές σχέσεις των ανθρώπων, όπως τις πα-

ραξηγήσεις που υπήρχαν ανάμεσα στους φιλοσόφους,

τον παρασιτισμό και τις ανθρώπινες αδυναμίες, ενώ επε-

σήμαινε τις λογικές και ηθικές εκτροπές της μυθολογίας,

κατεβάζοντας τους θεούς στο επίπεδο των θνητών και

αποκάλυπτε την παρακμή της θρησκευτικής πίστης, κατά

την εποχή  της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,  που το μονα-

δικό ελληνικό μεγαλείο τελούσε υπό κατοχή και είχε υπο-

στεί κάθε είδους κακοποίηση, διαστρέβλωση, αρπαγή και

οικειοποίηση από τους κατακτητές Ρωμαίους, αν και τον

τότε αυτοκράτορα  Αδριανό, τον είχαν χαρακτηρίσει σαν

φιλέλληνα, αλλά δεν έπαυε να ήταν κατακτητής!!

Ο Λουκιανός είχε βάλει στο στόχαστρο της σάτιράς του

όλους του φιλοσόφους και σοφιστές, χωρίς διάκριση, δια-

κωμωδώντας τις αντιδικίες που υπήρχαν μεταξύ των φι-

λοσοφικών σχολών, ενώ είχε ασκήσει σημαντική

επίδραση στα έργα του κυνικού φιλόσοφου και συγγρα-

φέα Μένιππου.

Στο έργο του «Ικαρομένιππος ή Υπερνέφελος», ο Λουκια-

νός παρουσιάζει το συγγραφέα Μένιππο να έχει γυρίσει

από ένα ταξίδι, που δήθεν είχε κάνει στην κατοικία των

Θεών  πάνω στον Ουρανό, αφού πρώτα είχε επισκεφθεί

τη Σελήνη και τον Ήλιο. Για να το πραγματοποιήσει την

“πτήση” του αναγκάστηκε να βάλει φτερά ο Ίκαρος, και γι’

αυτό  ονομάστηκε από τον Λουκιανό  «Ικαρομένιππος».

Ο Ίκαρος ήταν γιος του Δαίδαλου, του αρχιτέκτονα των

ανακτόρων του Μίνωα και προσπάθησε να δραπετεύσει

με τον γιο του, φορώντας κέρινα φτερά, επειδή δεν του

επέτρεπε ο Μίνωας την αναχώρησή του από τα ανάκτορα.

Ο Ίκαρος πέταξε πολύ ψηλά, έλιωσαν από τη θερμότητα

του ήλιου οι κέρινες φτερούγες του, με επακόλουθο να

πέσει και να πνιγεί στα νερά του ελληνικού Αιγαίου Πε-

λάγους. Έτσι, εκείνο το τμήμα της θάλασσας ονομάστηκε

Ικάριο Πέλαγος προς τιμήν του. Ο πατέρας του, όμως, συ-

νέχισε το ταξίδι του  προς την Κάτω Ιταλία.

Ο Ικαρομένιππος  θα πήγαινε στους Θεούς για  να πάρει

ο ίδιος τις σωστές απαντήσεις, σχετικά με τις αλήθειες

της δημιουργίας του κόσμου, γιατί οι φιλόσοφοι τους

οποίους  αρχικά είχε επισκεφτεί, του έδιναν απαντήσεις,

που δεν τον ικανοποιούσαν  και τους χλεύαζε λέγοντας

ότι γνώριζαν την απόσταση Γης – Σελήνης, ενώ αγνοού-

σαν την απόσταση Αθήνας – Μεγάρων!!

Στο έργο του σατίριζε κυνικά τις φιλοσοφικές και λαϊκές

αντιλήψεις, που έρχονταν αντιμέτωπες με την κοινή λο-

γική,  οπότε αναδεικνύονταν ελλιπείς, ενώ παρουσίαζε

τους Θεούς να ξαφνιάζονται στην εμφάνιση του Μένιπ-

που, που φορούσε  μια φτερούγα αετού και την άλλη από

γύπα.

Ιδιαίτερα αναφερόταν στη μεγάλη  αγωνία των Θεών για

τις φιλοσοφικές αντιλήψεις του Επίκουρου και των οπα-

δών του, οι οποίες θα μπορούσαν να απομακρύνουν τους

πιστούς τους, αν τελικά παραδέχονταν σαν σωστές τις

φιλοσοφικές απόψεις των  Επικούρειων.

Ο Μένιππος ήταν ο κεντρικός ήρωας του έργου και συζη-

τούσε με ένα φίλο του, τον Εταίρο, για εκείνο το ταξίδι

που έκανε στη Σελήνη, στον Ήλιο και στον Δία!!

Ο Λουκιανός λοιπόν εκ των πραγμάτων, ήταν ο πρώτος

συγγραφέας βιβλίων με περιεχόμενο επιστημονικής φαν-

τασίας και αυτόν μιμήθηκε ο Γάλλος  Ιούλιος Βέρν (1828

– 1905) μυθιστοριογράφος, ποιητής και θεατρικός συγ-

γραφέας,  γνωστός για τα περιπετειώδη μυθιστορήματά

του και τη βαθιά  επιρροή του στο λογοτεχνικό είδος της

επιστημονικής φαντασίας!!

Ο Μένιππος με λεπτό και σατιρικό τρόπο περιγράφει ότι

είχε δει από εκεί ψηλά, που είχε πετάξει, δίνοντας απαν-

τήσεις σε πολλά και εύστοχα ερωτήματα του φίλου του,

τα οποία στόχευαν την παρανομία και την σήψη, της τότε

κοινωνίας, καυτηριάζοντας τις άνομες και απαράδεκτες

ενέργειες πολλών, που κατείχαν σημαντικές θέσεις και

κάλυπταν τις αισχρές πράξεις τους με τον μανδύα της

ψευτιάς και της υποκρισίας, χρησιμοποιώντας  ίντριγκες

και βασιζόμενοι στο νόθο κύρος που κατείχαν ή στην ισχύ

του πλούτου τους.

Ο φίλος του Μένιππου με δυσπιστία αντιμετώπιζε όσα

άκουγε, οπότε  ανάγκαζε τον συνομιλητή του να εξηγεί

λεπτομερώς και χωρίς υπεκφυγές τα δρώμενα, ώστε το

κείμενο να μην είναι μόνο ευχάριστο και διασκεδαστικό,

αλλά συγχρόνως διδακτικό, ενημερωτικό, κατατοπιστικό

και  διαχρονικό!!!

Ο Δία παρουσιάζεται οργισμένος και ανήσυχος από τα

λεγόμενα του Μένιππου και ιδίως εκείνα που αφορούσαν

την φιλοσοφία του Επίκουρου, η οποία και σήμερα προ-

καλεί  φοβία και αγανάκτηση σε ορισμένους κύκλους που

θίγει τα συμφέροντά τους, γι’ αυτό ο Επίκουρος είναι

πάντα επίκαιρος.

Η λήξη της συζήτησης δίνεται από τον Δία, αφού σκέ-

φτηκε τι θα ήταν ωφέλιμο για τους ανθρώπους, αλλά και

ασφαλέστερο για τους θεούς, φανατίζοντας όλους τους

Θεούς που φώναζαν συνθήματα για την ολική κατα-

στροφή των επικριτών τους, ενώ  έδωσε εντολή να  βγά-

λουν τα φτερά από τον Μένιππο,  για να μην μπορεί να

ξαναπετάξει προς την κατοικία των Θεών και  πρότεινε

στον Ερμή,  τον οποίο προσφώνησε με το προσωνύμιο

«Κυλλήνιο», γιατί είχε γεννηθεί και λατρευόταν στο όρος

Κυλλήνη της Αρκαδίας, να τον κατεβάσει την ίδια ημέρα

στη Γη.

Υπακούοντας ο Ερμής, άρπαξε τον Μένιππο από το δεξί

αυτί και το ίδιο βράδυ τον μετέφερε στον Κεραμεικό, (πε-

ριοχή της Αθήνας) αλλά εκείνος πήγε τρέχοντας να συ-

ναντήσει τους φιλοσόφους, που περπατούσαν και

συνομιλούσαν στην Ποικίλη ή Πεισιανάκειο Στοά των Αθη-

νών, για να τους αναφέρει όλα τα σχετικά με εκείνο το

πρωτότυπο ταξίδι του και την συζήτησή του με τον Δία!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο Ικαρομένιππος!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Η φωτογραφία όπλο κατά

της αρχαιοκαπηλείας!
Ολοκαίνουργια εφαρμογή με φωτογραφίες

συλλαμβάνει και τον… τελευταίο 

αρχαιοκάπηλο σε ολόκληρο τον πλανήτη!

H φωτογραφία ως… όπλο κατά της διεθνούς αρχαιοκα-

πηλίας: Μοιάζει ως κάτι ακατόρθωτο, ή μήπως έπρεπε

προ πολλού να έχει δημιουργηθεί μία τέτοια εφαρμογή;

Έχετε σκεφτεί πόσα αρχαία διακινούνται από τη χώρα

μας και καταλήγουν να πωλούνται σε ανεπίσημα δίκτυα

ή ενίοτε ακόμη και επίσημα, όπως έχει συμβεί με διά-

φορες δημοπρασίες; Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμα-

τίζει οπωσδήποτε η αρχαιολογική φωτογραφία, ένας

φωτογραφικός τομέας εξειδικευμένος μεν αλλά μεγά-

λου ενδιαφέροντος.

Εικόνα ανοίγματος: Η εφαρμογή

σαρώνει εικόνες και αναζητά πα-

ρόμοια αντικείμενα και αρχαιολο-

γικές πληροφορίες πριν αναλύσει

τις βάσεις δεδομένων της αστυνο-

μίας © Fraunhofer Institute; Γρα-

φικά: Katherine Hardy

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκο-

λίες και προκλήσεις για την αστυνο-

μία κάθε χώρας, είναι να αναγνωρίζει αν έχει μπροστά

της πραγματικά ένα αρχαίο αντικείμενο ή μία απομί-

μηση. Διότι ένας αστυνομικός δεν μπορεί να είναι και

αρχαιολόγος. 

Tώρα όλα αλλάζουν: Στο Darmstadt της Γερμανίας, ανα-

πτύσσεται λογισμικό αναγνώρισης εικόνας (που χρημα-

τοδοτείται από την κυβέρνηση), το οποίο είναι

βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η εφαρμογή KIKU

αναγνωρίζει με μία απλή σάρωση, ακόμη και μέσω κινη-

τού, με τη βοήθεια χιλιάδων φωτογραφιών που έχουν

καταγραφεί στο σύστημά της, αν έχει μπροστά της

πάμφθηνο αντικείμενο από την… Πλάκα ή ένα αυθεν-

τικό, ανεκτίμητο αρχαίο. Η KIKU, μόλις σαρώσει αρχαία

κλοπιμαία, ειδοποιεί τον περίγυρο της με ηχητική σή-

μανση.

Συγκλονιστικά είναι τα στατιστικά, αν αναλογιστεί κα-

νείς πως μόνο η Interpol διαθέτει βάση δεδομένων με

περισσότερα από 51.000 κλεμμένα αρχαιολογικά αντι-

κείμενα από 134 χώρες. Η γερμανική κυβέρνηση έχει

ήδη χρηματοδοτήσει την εφαρμογή με 500.000 ευρώ! 

Μήπως θα έπρεπε να συνεργαστεί και η δική μας από

την στιγμή που έχουμε έναν τέτοιον μοναδικό, ασύγ-

κριτο πολιτισμικό πλούτο στη χώρα μας;  
πηγή: https://www.photo.gr \  I. Bασδέκη

Όλο αυτό το χρόνο που πέρασε, το 2020, και δεν γνωρί-

ζουμε ακόμα πόσο, ο χορός, μία αρχέγονη συνήθεια των

Ελλήνων βρίσκεται “παγιδευμένος”, στο “γύψο” θα λέ-

γαμε λόγω της πανδημίας του covid-19.

Σχεδόν ένα χρόνο οι σχολές χορού, είναι κλειστές - υπο-

χρεωτικά - από το κράτος, για περιορισμό της πανδημίας.

Το περίεργο είναι ότι - προφανώς - οι ειδικοί δεν δίνουν

τη σημασία που έδιναν οι πρόγονοί μας στο χορό, αφού

στα ΜΜΕ, αλλά και σε όλους τους “αρμόδιους” που βγαί-

νουν στα τηλεπαράθυρα, δεν έχουμε ακούει ούτε μία

λέξη όλο αυτό το καιρό γι’

αυτό το “επάγελμα” που έχει

καταβυθιστεί κυριολεκτικά. Κι

όμως, θα έπρεπε να δίνεται με-

γαλύτερη βάση στο χορό παρά

στην ...εστίαση και στις ...χαρ-

τοπαικτικές λέσχες, γιατί ο

χορός είναι αρμονία, χαλά-

ρωση, ευεξία. Θα μπορούσα να

γεμίσω τη σελίδα με επίθετα

για το τι σημαίνει χορός.

Η αίσθηση της αρμονίας και

του ρυθμού που συνθέτουν χο-

ρούς από τις φυσικές και εν-

στικτώδεις κινήσεις είναι

χάρισμα των θεών και των

Μουσών. Γι’ αυτό οι αρχαίοι

Έλληνες είχαν δώσει μεγάλη

σημασία στο χορό και είχαν

την Τερψιχόρη, μούσα τους.

Ο Χορός είναι τελετή, είναι

συμμετοχή και όχι θέαμα.

Ως τέτοια δραστηριότητα, εμφα-

νίζεται στις ανθρώπινες κοινω-

νίες, ως μέσο εξωτερίκευσης

συναισθημάτων και ως λατρευ-

τική τελετουργία.

Ο χορός έχει μια δύναμη που

υπερβαίνει το νόημα των λέξεων. Μιλάνε τα χέρια, και

κάθε μέλος του σώματος. 

Στους πρωτόγονους λαούς ο άνθρωπος απευθυνόταν στο

χορό για να αυξήσει τις δυνάμεις του, με το χορό προ-

σπαθούσε να αντιδράσει σε ότι του ήταν αδύνατο να πο-

λεμήσει με τις δικές του δυνατότητες. Στο χορό εύρισκε

διέξοδο στις φυσικές ή στις πνευματικές αδυναμίες του. 

Με αυτόν τον τρόπο επιθυμούσαν να ευχαριστήσουν να

εξευμενίσουν ή και να προδιαθέσουν οι άνθρωποι τους

θεούς τους. 

Ο σεβασμός για το χορό βασίστηκε στην ολοκληρωμένη

φιλοσοφία των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του 6ου και 5ου

αιώνα π.Χ, όπου η πίστη τους στην παράλληλη εκπαί-

δευση του πνεύματος και του σώματος είναι ουσιώδεις

εκφράσεις της ανθρώπινης εξέλιξης.

Οι Έλληνες πίστευαν ότι ο χορός ήταν δώρο των θεών

προς τον άνθρωπο για να μπο-

ρεί να ξεχνιέται, από τους κό-

πους και τις θλίψεις της ζωής

του. Περιγραφές χορού συναν-

τάμε σε αρχαιότατα κείμενα.

Στον Όμηρο, τον βρίσκουμε σε

πλήρη άνθηση, με αποκορύ-

φωμα της τελειοποίησής του

την κλασσική εποχή.

Σύμφωνα με την μυθολογία, ο

Δίας σώθηκε από την μανία

του πατέρα του Κρόνου, χάρη

στον χορό των Κουρητών, και

τον θόρυβο που έκαναν τα ξίφη

τους καθώς χτυπούσαν τις

ασπίδες τους. Η Αθηνά επι-

νόησε πρώτη τον «πυρρίχιο»

πολεμικό χορό, για να γιορτά-

σει τη νίκη της ενάντια στους

Τιτάνες.

Ο Πλάτωνας έγραψε «το να
τραγουδάει και να χορεύει
ωραία κανείς σημαίνει ότι έχει
καλή παιδεία», αφιερώνοντας

ένα μεγάλο μέρος της προσο-

χής του στη σημασία του

χορού για την εκπαίδευση στην

πραγματεία του των «Νόμων».

Στους «Νόμους», ο Πλάτωνας

αναφέρει ότι ο χορός προέκυψε από τη φυσική επιθυμία

των νεαρών πλασμάτων να κινήσουν τα σώματά τους για

να εκφράσουν διάφορα συναισθήματα. Και θα έπρεπε

όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να είναι όμοια εκπαι-

δευμένα με ανώτερη μουσική και χορό…

Σήμερα τί αξία δίνουμε στο χορό;

Καμία αναφορά, από πουθενά για το χορό, τον κάθε χορό·

γιατί ο χορός είναι ένας. Η κίνηση τον αλλάζει. Κι όμως θα

έπρεπε να είναι από τα πρώτα “επαγγέλματα” που θα υπο-

στηριχθούν. Το βάζω σε εισαγωγικά το “επάγγελμα” γιατί ο

χορός δεν είναι επάγγελμα, είναι τελετή είναι εξωτερί-

κευση των συναισθημάτων σου, είναι ανάταση ζωής. Και

ιδιαίτερα μέσα σ’ αυτή την πανδημία, είναι πολύ πιο ανα-

γκαίος, πιο σημαντικός. Μήπως οι αντιπρόσωποι της πολι-

τείας πρέπει να σκύψουν και σ’ αυτην την κατηγορία;

3 Στην αρχή το πρόστιμο ήταν 150 €, μετά

έγινε 300 € και τώρα ζητάνε 500 €.
Υποθέτω ότι σε 15 ημέρες θα ζητάνε θυσία
το πρωτότοκο παιδί κάθε οικογένειας. 

Αποστάγματα σοφίας...

“Παγιδευμένος” ο χορός και ξεχασμένος!
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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 . . .

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.

Τώρα τα θυμήθηκα!

Βρισκόμουν στην ηλικία 7 – 8 χρονών. Πηγαίναμε στο

σχολείο και μετά από λίγο διάβασμα, τρέχαμε στο

δρόμο και στην πλατεία για να παίξουμε.

Εκείνο τον καιρό στα μέρη μας έρχονταν εργάτες από

άλλες περιοχές της Ελλάδας για το μάζεμα του πορ-

τοκαλιού και άλλα.

Kοντά στην πλατεία, σε ένα παλιό κτίσμα, που είχε

παραχωρήσει η Κοινότητα, έμεναν πάρα πολλοί ερ-

γάτες.

Μία ημέρα, με φώναξε ένας από αυτούς, να του αγο-

ράσω ένα πακέτο τσιγάρα. Μου έδωσε τα ψιλά και παιδί

ανύποπτο, αφού τα αγόρασα, του τα πήγα.

Μου άνοιξε την πόρτα και με έβαλε μέσα στην αίθουσα.

Ήταν μόνος του. Αφού μου είπε κάτι, που δεν θυμάμαι,

με πήρε στα χέρια του και με κάθισε σε έναν πάγκο.

Αρχισε να με χαϊδεύει, ξεκούμπωσε το παντελόνι του. 

Κάτι δεν μου άρεσε στο ύφος του, με φόβισε, με τρόμαξε

και του είπα ότι θέλω να φύγω. Στην προσπάθεια να με

κρατήσει έβαλα δυνατά κλάματα. Φοβήθηκε μη με ακού-

σουν, γιατί δίπλα είχε σπίτια με κόσμο και με άφησε.

Ηταν η πρώτη τραυματική μου εμπειρία, που δεν την

ομολόγησα ποτέ σε κανέναν, αλλά δεν ήταν και η τε-

λευταία!

Ημουν δεν ήμουν δέκα χρόνων, μόλις είχε τελειώσει

το δημοτικό σχολικό έτος, Ιούλιος μήνας και είμα-

στε στα αλώνια, που έτριβαν το στάρι. Η μάνα μου, με

άφησε να φυλάω τον καρπό και πήγε να ποτίσει ένα

χωράφι, κάποια χιλιόμετρα μακριά.

Στο αλώνι ήρθε ένας νεαρός που μου έπιασε κουβέντα.

Μιλάγαμε για διάφορα. Στη συνέχεια μου πρότεινε να

πάμε να μαζέψουμε αχλάδια πάνω από τα δέντρα.

Ήταν πολύ κοντά στο αλώνι και πήγα μαζί του. Αφού

μαζέψαμε μερικά, μου πρότεινα να πάμε μέσα στο

λόγγο, στους θάμνους, αλλά αρνήθηκα. Στην επιμονή

του, τον ρωτούσα «γιατί να πάμε» και τότε μου έγραψε

πάνω σε μία πέτρα (γραφόπετρες) τη φράση (να

..θούμε). Εγώ δεν γνώριζα τη σημασία της, αλλά για

άλλη μια φορά με τρόμαξε το ύφος του. Του αρνήθηκα

και το ύφος του έγινε ακόμη πιο τρομακτικό. Τότε άρ-

χισα να τρέχω σαν τρελή κοιτάζοντας συνέχεια πίσω

μου, γιατί με ακολουθούσε. Με κυνήγησε σε αρκετή

απόσταση. Έτρεχα να βρω τη μάνα μου. Κάπου τα πα-

ράτησε.

Εφτασα στο χωράφι, εκεί που ήταν η μάνα μου, ποιος

ξέρει με τι εμφάνιση, που μόλις με είδε τρόμαξε.

― Τι έχεις, με ρώτησε.

― Τίποτα, της απάντησα

― Λέγε τι έχεις, επέμεινε, γιατί θα φας ξύλο, που άφη-

σες το αλώνι και ήρθες εδώ.

Στο φόβο ότι θα φάω ξύλο της είπα τι συνέβη.

Με σταύρωσε στις ερωτήσεις

― Μήπως πήγες παιδάκι μου;

― Οχι, της είπα πολλές φορές.

Το τι ακολούθησε με το συγκεκριμένο νεαρό και την οι-

κογένειά του δεν περιγράφεται.

Ημουν στην τελευταία τάξη του δημοτικού. Ο δά-

σκαλος που είχαμε ήταν εργένης, σε μέση περίπου

ηλικία.

Μία ημέρα, ήρθε μπροστά στο σπίτι μας. Ήμασταν στη

βεράντα με τη μάνα μου και αφού τη χαιρέτισε της είπε.

― Ωραίες ντομάτες έχεις. Μου στέλνεις μερικές με τη

μικρή;

Οι δάσκαλοι στην επαρχία ήταν ...ηγεμόνες την εποχή

εκείνη.

Η μάνα μου έφτιαξε ένα ωραίο καλάθι με ντομάτες και

με έστειλε στο σπίτι του να της δώσω.

Με υποδέχθηκε και με πέρασε μέσα στο σπίτι του. Αρ-

χισε να μου λέει ωραία λόγια και στη συνέχεια να με

χαϊδεύει. Για άλλη μια φορά με τρόμαξε αυτό το ίδιο

ύφος, αυτή η έκφραση του προσώπου. 

Το κατάλαβε, και με τράβηξε κοντά του, με κόλλησε

πάνω του λέγοντάς μου να μη φοβάμαι και θα περάσω

ωραία.

Ξέφυγα από το χέρι του και έτρεξα στην πόρτα. Βγήκα

έξω τρέχοντας και έκατσα στο δρόμο να ηρεμήσω. 

Οταν επέστρεψα στο σπίτι, είπα της μάνα μου, να μη

διανοηθεί να με ξαναστείλει.

Της εξήγησα τι είχε συμβεί και δεν μπορούσε να το πι-

στέψει. Μόνο ξύλο που δεν έφαγα.

Από τότε η συμπεριφορά του, απέναντί μου, ήταν μό-

νιμα ...καταδιωκτική, εμπαθής και προβληματική.

Αργότερα ενήλικη πια, μου ήρθαν πολλές σκηνές, από

το σχολείο με συμμαθήτριες, που τις φώναζε στο γρα-

φείο του και πηγαίνανε τρέμοντας... Τότε δεν μπο-

ρούσα να καταλάβω...

Τα χρόνια πέρασαν, ανέβηκα στην Αθήνα, πήγα φοι-

τήτρια στο Πανεπιστήμιο και συγχρόνως εργά-

στηκα σαν πλασιέ για να βγάλω τα έξοδά μου. Κάποιες

φορές πήγαινα και για εισπράξεις σε ήδη πελάτες. Σε

μία απ’ αυτές τις επισκέψεις στον Πειραιά, σε ένα κτίριο

με γραφεία – επιχειρήσεις, που πήγα σε πελάτη να ει-

σπράξω, έζησα άλλη μία τρομακτική περιπέτεια.

Αφού με καλωσόρισε, μου ζήτησε να τον περιμένω

λίγο, έβαλε μουσική και ήρθε κοντά μου, λέγοντας διά-

φορα κολακευτικά λόγια, που έγιναν αμέσως έργα με

απότομες θωπεύσεις.

Σηκώθηκα από την καρέκλα και του φώναξα να σταμα-

τήσει. Αντ αυτού ο «κύριος» πήγε και κλείδωσε την

πόρτα.

Προς στιγμήν τα έχασα, αλλά βρήκα την ψυχραιμία

μου. Εκείνο το ύφος, πια ήταν πολύ γνωστό...

Αν κάνεις έστω και ένα βήμα, του είπα, θα φωνάξω και

θα μας ακούσουν σε όλο το κτήριο.

Ίσως η αποφασιστικότητά μου, ίσως ο φόβος να μη μας

ακούσουν, ξεκλείδωσε την πόρτα και έφυγα...

Στην επιχείρηση που εργαζόμουν το ανέφερα, αλλά τί-

ποτε παραπέρα.

Ολα αυτά που καταγράφω στο χαρτί, είναι στιγμές που

στιγμάτισαν τη ζωή μου. Έγινα σκληρή, απόλυτη με το

αντρικό φύλο.

Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που τις έχω συζητήσει μαζί

τους και όχι όλες. Και τις καταθέτω με την ευκαιρία της

εξομολόγησης της Σοφίας Μπεκατώρου.

Και με «τρελαίνει» η φράση: τώρα το θυμήθηκε! 

σ.εκδοσης: Η σεξιστική βία υπήρχε και υπάρχει σε
όλους τους χώρους. Και είναι πολλοί που γνωρίζουν,
αλλά πέφτει πέπλο ...σιωπής. 

Και όσο μεγαλύτερη εξουσία κατέχει ο βιαστής, τόσο
πιο κλειστά μένουν τα στόματα.

“Οχι Αστυνομία στα Πανεπιστήμια”

870 πανεπιστημιακοί καθηγητές καταγγέλουν παρέμ-

βαση του facebook με αποκλεισμό της ανάρτησής τους.

Στην καταγγελία τους σημειώνουν ότι το Facebook, στις

10 Ιανουαρίου, “απέρριψε” και εμπόδισε την προώθηση

της ανάρτησης με τις υπογραφές των 870 πανεπιστημια-

κών οι οποίοι αντιτίθενται στην εγκατάσταση της ΕΛΑΣ

μέσα στα πανεπιστήμια. Είχαν ήδη προηγηθεί την 1η Ια-

νουαρίου, αποκλεισμοί από το Facebook σελίδων καθηγη-

τών οι οποίοι είχαν δημοσιοποιήσει το κείμενο

υπογραφών. Ταυτόχρονα επέτρεψε την άγρια δικτυακή

επίθεση την οποία ξεκίνησαν επώνυμα πολιτικά στελέχη

εναντίον της σελίδας της πρωτοβουλίας των πανεπιστη-

μιακών. 

«Δύο επώνυμοι, υπερπροβεβλημένοι πολιτικοί, ξεκίνησαν
ένα βίαιο υβρεολόγιο, επιτέθηκαν με χυδαιότητα σε κα-
θηγητές μέλη της πρωτοβουλίας αφήνοντας υποννοού-
μενα για αντίποινα. Τους ακολούθησαν στις αναρτήσεις
τους, επίσης επώνυμοι με δεκάδες βίαιες προτροπές
όπως: να χρησιμοποιηθούν οι πανεπιστημιακοί ως πειρα-
ματόζωα ή να εγκατασταθεί σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας
ένας αστυνομικός που θα φυτεύει μια σφαίρα στο κεφάλι
σε όποιον καθηγητή ή φοιτητή το σηκώσει. Οι αναρτήσεις
και τα σχόλια έγιναν με κοινοποίηση στον προσωπικό λο-
γαριασμό της Υπουργού Παιδείας κυρίας Κεραμέως».
[...] Αναµένουµε την πλήρη αποκάλυψη το «ελληνικού
κέντρου» που συντονίζει αυτή την διπλή εκστρατεία φί-
μωσης των «αντιφρονούντων» στα Πανεπιστήµια.
Αναµένουµε απαντήσεις τόσο από τους διαχειριστές του
Facebook όσο και από την Υπουργό κυρία Νίκη Κερα-
μέως».

«Τώρα το θυμήθηκε;» 

Η παρακάτω επιστολή μας ήρθε ηλεκτρονικά και απόρρητα.  Το πρόσωπο που την έστειλε,

το γνωρίσαμε. Δεν θα καταγράψουμε το όνομά της, όπως μας το ζήτησε. Τα όσα κατέθεσε

είναι αλήθειες, και το έκανε –όπως μας είπε– για να προσθέσει και τη δική της εμπειρία

στα όσα ακούγονται αυτές τις ημέρες για σεξουαλική βία.
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Πρωταθλητές και ουραγοί στην ανακύ-

κλωση εμφανίζονται πολλοί δήμοι, τους

οποίους ανέδειξε ο ΕΣΔΝΑ  (Ειδικός

Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττι-

κής) στην τελευταία συνεδρίαση του Δι-

οικητικού του συμβουλίου,

επιβάλλοντας για πρώτη φορά Πρό-

στιμο στο Τέλος Ταφής σε δήμους που

δεν ανακυκλώνουν και οδηγούν στον

ΧΥΤΑ τα σκουπίδια τους. 

Στο συνολικό τέλος ταφής δόθηκε μία

έκπτωση με κλίμακα από 5 έως 25%,

ανάλογα με την ανακύκλωση που κά-

νουν και τη δράσεις διαχωρισμού στην

πηγή.

1oς στην ανακύκλωση 

ο Δήμος Κρωπίας!

4ος ο Δήμος Ραφήνας 

5ος ο Δήμος ΒΒΒ

Πρωταθλητές στην ανακύκλωση παρου-

σιάζονται οι δήμοι Κρωπίας, και ο

Δήμος Κυθήρων με 25% και ακολου-

θούν οι δήμοι Βριλησσίων, Ραφήνας Πι-

κερμίου, και Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης με 20%.

Το μεγαλύτερο πρόστιμο 

στο Δήμο Μαρκοπούλου

Ολόκληρο το τέλος ταφής πληρώνουν

οι Δήμοι που δεν  έχουν αναπτύξει ση-

μαντικές δράσεις ανακύκλωσης, με

πρώτο το Δήμο Μαρκοπούλου και πέμ-

πτος ο Δήμος  Σπάτων - Αρτέμιδος.

Οι δήμοι που δεν έχουν επιδόσεις στην

ανακύκλωση ουσιαστικά επιβαρύνονται

για την επεξεργασία στον ΧΥΤΑ και για

τους δήμους που έχουν προχωρήσει

στην ανακύκλωση.

Πληρώνουν δηλαδή κατά 25% την επε-

ξεργασία που γίνεται στον ΧΥΤΑ και για

τους άλλους δήμους που κάνουν ανα-

κύκλωση. 

Π.χ. Ενώ τα Βριλήσσια θα έπρεπε να

πληρώνουν κανονικά περίπου 65.000

ευρώ για την διαχείριση των απορριμ-

μάτων στον ΧΥΤΑ τώρα πληρώνουν

52.000 ευρώ λόγω της διαχείρισης που

κάνουν στο δήμο τα χρήματα αυτά τα

πληρώνουν δήμοι όπως ο Σπάτων Αρτέ-

μιδος που δεν έχει να επιδείξει επιδό-

σεις στην διαχείριση.

Το ζητούμενο όμως, σε τελική ανά-

λυση, δεν αρκεί η όποια ανακύκλωση.

Το θέμα είναι να μειωθούν τα προϊόντα

που ρυπαίνουν από την παραγωγή.

Γιατί από τη στιγμή που θα βγουν στα

ράφια θα αγοράζονται και θα πετιούν-

ται.

Αυτό αποδεικνύεται και από τον πίνακα

που “δανειστήκαμε” μερικώς, από το

ηλεκτρονικό μέσο myota.gr,  ότι δεν

φτάνει μόνο η ανακύκλωση, αλλά η μεί-

ωση των απορριμάτων και ο συνολικός

όγκος που πηγαίνει στον ΧΥΤΑ.

Το πόσο πιο σημαντική είναι η παρα-

γωγή των σκουπιδιών φαίνεται και από

τους δήμους Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης και Γαλατσίου. Ενώ ο Δήμος

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης είναι

σχετικά ψηλά στη λίστα ανακύκλωσης

και έχει έκπτωση 20%, εντούτοις πλη-

ρώνει υψηλό ποσό 3,44 ευρώ ανά κά-

τοικο. Αντίστοιχα ο δήμος Γαλατσίου

που δεν έχει καμία έκπτωση λόγω χα-

μηλών επιδόσεων πληρώνει 2,02 ευρώ

ανά κάτοικο.

στοιχεία: myota.gr 

Πρώτος στην ανακύκλωση ο Δήμος Κρωπίας

Tρίτος ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου

Ο Δήμος Κρωπίας προσφέρει στους

δημότες την ευκαιρία να έρθουν πιο

κοντά στον κόσμο ανακύκλωσης, μέσα

από ολιγόλεπτες εκπαιδευτικές «Πρά-

σινες Αποστολές - Green Missions». Ο

χρήστης ολοκληρώνοντας τους απαι-

τούμενους στόχους, κερδίζει επιπλέον

πόντους επιβράβευσης από το ενημε-

ρωτικό υλικό και παράλληλα αποκτά

συμμετοχή σε κληρώσεις Followgreen

για υπέροχα δώρα.

Κάθε 10 ημέρες, μία νέα «Πράσινη

Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των

δημοτών!

Λάβε μέρος και μπες στην κλήρωση για

ένα Xiaomi Redmi 9A 32GB:

www.followgreen.gr/koropi/Mission/sin-

gle/2813    

Η αποστολή στοχεύει να προτρέψει

τον χρήστη να αλλάξει συνήθειες, να

μειώσει τη χρήση πλαστικού και να

προστατεύσει το περιβάλλον, προσφέ-

ροντας του ένα πλήρες ενημερωτικό

υλικό.

Πλέον, η πλαστική συσκευασία, το πλα-

στικό ποτήρι, τα πλαστικά παιχνίδια

είναι παντού γύρω μας! Με τον νόμο

4736/2020 που τέθηκε σε ισχύ στις 20

Οκτωβρίου 2020 οριστικοποιήθηκαν

διατάξεις για τον περιορισμό της πλα-

στικής ρύπανσης και των πλαστικών

μιας χρήσης. 

Πιο συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του

2021 καταργούνται και δεν μπορούν

να χρησιμοποιηθούν τα εξής πλαστικά

μιας χρήσης: 

Μπατονέτες / Μαχαιροπίρουνα (πιρού-

νια, μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγη-

τού) / Πιάτα / Καλαμάκια / Αναδευτήρες

ποτών / Πλαστικά στηρίγματα μπαλο-

νιών / Περιέκτες τροφίμων κατασκευα-

σμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο

(φελιζόλ) / Περιέκτες ποτών από διογ-

κωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ) και τα

καπάκια και καλύμματά τους / Κυπελ-

λάκια για ποτά από διογκωμένο πολυ-

στυρένιο (φελιζόλ) και τα καπάκια και

καλύμματά τουs. 

Όροι και Προϋποθέσεις 

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της

κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη

μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυ-

χαίου αριθμού. 

Το δώρο θα αποστέλλεται στον χώρο

της επιλογής του/της νικητή/τριας

μέσω εταιρείας courier, ύστερα από την

ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. 

Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης

συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των

στόχων του Green Mission με παράλ-

ληλη εξαργύρωση των απαιτούμενων

πόντων στην ενεργή κλήρωση.

ΔΗΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 20,040 0 92,019   4.59

ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 33,821 0 130,949   3.87

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 39,283 0 151,438   3.86

ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 17,885 0 64,162   3.59

ΩΡΩΠΟΥ 33,769 0 119,974   3.55

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 48,399 20 166,579   3.44

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 33,423 5 111,106   3.32

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 30,251 0 99,996   3.31

ΦΥΛΗΣ 45,965 0 147,356   3.21

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 25,102 5 78,791   3.14

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 29,002 5 86,615   2.99

ΚΡΩΠΙΑΣ 30,307 25 90,410   2.98

ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 20,266 20 60,037   2.96

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 87,305 5 257,648   2.95

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 40,193 10 116,653   2.90

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 54,415 5 155,734   2.86

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 29,902 5 85,153   2.85

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 106,943 0 296,256   2.77

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 51,356 0 141,985   2.76

ΠΑΙΑΝΙΑΣ 26,668 5 73,071   2.74

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 78,153 0 175,638   2.25

Μπες στον διασκεδαστικό κόσμο της ανακύκλωσης!

Μαθαίνουμε να ανακυκλώνουμε σωστά & Κερδίζουμε δώρα στο Δήμο Κρωπίας
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«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.

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

Οι διαδικασίες της επέκτασης της μαρίνας – Αστέρα

ξεκίνησαν με γρήγορους ρυθμούς.

Το πρώτο «θύμα» είναι ο λιμενικός σταθμός Βουλιαγ-

μένης ο οποίος αναγκάστηκε να μεταφερθεί, αφού το

κτίριο που στεγαζόταν γκρεμίστηκε.

Η νέα θέση του, είναι σε λυόμενα κοντέινερ πάνω στο

δρόμο της οδού Απόλλωνος, στο σημείο που υπάρχει

ο μοναδικός χώρος στάθμευσης τριών αυτοκινήτων.

Έτσι ο πολίτης που θα δοκιμάσει να το προσεγγίσει

δεν θα έχει πού να αφήσει το όχημά του, αλλά και οι

εργαζόμενοι στο Λιμεναρχείο έχουν το ίδιο πρό-

βλημα.

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι πεζοί που

συνηθίζουν να κάνουν πεζοπορία στην υπέροχη αυτή

τοποθεσία και αναγκάζονται όταν φτάσουν στα γρα-

φεία του Λιμεναρχείου να περπατούν στο οδό-

στρωμα, με κίνδυνο της σωματικής τους

ακεραιότητας λόγω αυξημένης ταχύτητας ορισμένων

οδηγών.

Θα πρέπει να βρεθεί λύση για τη στάθμευση, πριν

θρηνήσουμε τραυματισμούς και θύματα, όπως έγινε

με τα έργα στη Βουλιαγμένη.

Διοικητής του  παραμένει ο Ιάκωβος Κυριακάκης,

Υποπλοίαρχος Λ.Σ.

Στον Δήμο Γλυφάδας και στο Λιμεναρχείο Σαρωνι-

κού, ανέλαβε καθήκοντα νέου Λιμενάρχη, ο Πλωτάρ-

χης Άγγελος Κιούσης, προερχόμενος από την έδρα

Ναυτιλιακού ακολούθου στο Port Said Αιγύπτου.

Μεταφέρθηκε ο λιμενικός σταθμός Βουλιαγμένης
Σε κοντέινερς και σε επικίνδυνο σημείο για τους πεζούς

«Τα σχέδια για το “νέο
Hilton” και τη σύνδεση με
τη νέα επένδυση στη Βούλα»

“νέος προορισμός 
στο κέντρο της Αθήνας” 

Ο τίτλος δεν είναι δικός μας. Είναι από το ηλεκτρονικό

μέσο bizness.gr, που αντλήσαμε το δημοσίευμα και

αφορά για τα έργα που οραματίζεται να κατασκευάσει η

ανάδοχος εταιρεία Athens Beach Club για την Ακτή Β΄

Βούλας, που έχει αναλάβει το έργο.

Γράφει επίσης: «οι άνθρωποι της ΤΕΜΕΣ, στοχεύουν στη

δημιουργία ενός παραθαλάσσιου χώρου για τους ενοί-

κους του νέου προορισμού στο κέντρο της Αθήνας.

Τι εννοούν όμως με τη φράση “νέος προορισμός στο

κέντρο της Αθήνας” μιλώντας για το Hilton; Πρόθεση της

ΤΕΜΕΣ, που ελέγχει πλέον το 51% της Ιονική Ξενοδο-

χειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., η οποία με τη σειρά της έχει

το ξενοδοχείο Hilton, είναι να το μετατρέψει σε ένα κτί-

ριο μεικτής χρήσης. Αυτό περιλαμβάνει εκτός από δω-

μάτια υψηλών προδιαγραφών και πολυτελείς κατοικίες.

https://bizness.gr

Να υποθέσουμε ότι τα χειρότερα έρχονται;!!!
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Τα Φαγοκύτταρα 

Ανεξαρτήτως τύπου, ο ρόλος είναι ο ίδιος: να εγκυ-

στώνουν τον ξενιστή, με μοναδικό σκοπό την απο-

τροπή προξένησης βλάβης στον οργανισμό.

Λειτουργούν, πολύτροπα, διευκολύνοντας και άλ-

λους μηχανισμούς άμυνας, διευρύνοντας τον χρόνο,

μέσα στον οποίο καθίσταται αποτελεσματική η ενάν-

τια στο πλήγμα δράση, και απωθώντας, συχνά, και

άλλους εισβολείς. 

Με στόχευση στην εξασφάλιση και διασφάλιση υγιών

καταστάσεων και συνθηκών, για την ομαλή λειτουρ-

γία του συνόλου των συστημάτων, τα φαγοκύτταρα,

στην πρώτη γραμμή αναχώματος, μετά την εισβολή

του αναγνωριζομένου ως εχθρού, αποτελούν όπλα

απειλής και προστασίας συνάμα. Διακρίνονται, από

ευγένεια, χωρίς να περιορίζουν την εξουσία τους.

Αποδέχονται το αδύναμο, εκφράζοντας την δύναμή

τους. Περιχαρακώνουν το θύμα, αδυνατίζοντας το

δυναμικό του θύτη. Και γίνονται μέλη ενός διαλόγου,

κοινώς παραδεκτού, αξιακώς.

Το πρώτο σχολειό, για την οικονομική και αναπτυ-

ξιακή αντίληψη, προσφέρει ο ίδιος ο ανθρώπινος ορ-

γανισμός. Είναι, δυνάμει και της επιστήμης, και της

φιλοσοφίας, και της ηθικής, το τελειότερο έμβιο και

έλλογο σύστημα στη γη, όπου, κάθε δράση, συνο-

δεύεται, χωρίς αντίρρηση, από μία αντίδραση, προς

εξυπηρέτηση ενός εντελούς σκοπού: της κίνησης,

της έκφρασης, του λόγου, της σκέψης. Όταν λείπει

η αντίδραση, ακυρώνεται το ευκταίο της δράσης·
όταν λείπει η δράση, δεν επέρχεται αντίδραση,

οπότε, δεν υπάρχει κίνηση, ή, αλλιώς, ζωή. 

Τα φαγοκύτταρα, υπάγονται στα αρωγά μέσα, τα

οποία, από τη γέννησή τους, εφόσον αυτή είναι κατά

φύσιν και σε φυσιολογικό περιβάλλον, είναι προορι-

σμένα να υπηρετούν την πραγματική ασφάλεια, με-

τρήσιμη και υπεραξιακή. Στηρίζουν την ομαλή

ανάπτυξη, την προαγωγή και μακροημέρευση της

υγείας, την οικονομία πόρων, μέσων και δυνάμεων,

τον ευαγή χαρακτήρα του συνόλου, χάριν της κατ’

αρχήν κλήσης τους. 

Όταν, οι εσωτερικές δυνάμεις άμυνας παρακάμπτουν,

λόγω ζημιογόνου επιδράσεως τρίτων παραγόντων,

τους κανόνες, οι απώλειες φθάνουν, εξαιτίας των

πολλαπλασιαστικών, ενίοτε και μαζικών, ασύμμετρων

εκδηλώσεων, είτε προς το υπερθετικό, είτε προς το

ελάχιστο αρνητικό, έως και την κατάργηση της ζωής.

Τα φαγοκύτταρα, αδύναμα να λειτουργήσουν εξισορ-

ροπιστικά, αφομιώνονται, είτε από τον ξενιστή, είτε

από το εξικνούμενης δυνάμεως υγιές μέρος, και η ει-

κόνα που αναδεικνύεται είναι εκείνη της έλλειψης

ρυθμού· καταλύεται, δραστικώς, η αρμονία της

φύσης.

Με βεβαιότητα, απαιτεί μεγάλο κόπο, και άσκηση, και

ειδική παιδεία, η επιτυχία, οι συμπεριφορές του αν-

θρώπου να συνάδουν με αυτές των υγιών φαγοκυτ-

τάρων. Είναι, όμως, το σχολειό αυτό, το μόνο που

περιγράφει την ασφάλεια μέσα στη σφαίρα του παγ-

κόσμιου, αέναου, αειφόρου πολιτισμού.  

Βασιλεία Στ. Κατσάνη

Αφορμή για τις σκέψεις που αναπτύσσω στάθηκε το
κείμενο του φίλου μου Κώστα Βενετσάνου με τον
τίτλο: «Η πανδημία και η αντιμετώπισή της» (δημοσι
εύθηκε στην εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ, 16 Ιανουαρίου
2021).  Ο Κώστας Βενετσάνος θέτει το ερώτημα: ποιός
λαμβάνει τις αποφάσεις για να αντιμετωπισθεί η παν
δημία; Οι πολιτικοί ή οι ειδικοί επιστήμονες; 
Το ζήτημα είναι θεμελιώδες για τη σύγχρονη δημοκρα
τική κοινωνία. Και εξειδικεύεται σε επιμέρους ερωτή
ματα. Ένα είναι και το εξής: εάν ως σύγχρονη πολιτική
κοινωνία έχουμε αποκτήσει υψηλό βαθμό πολυπλο
κότητας και οι πολιτικοί δεν διαθέτουν ούτε τις γνώ
σεις, αλλά και δεν είναι σε θέση να λάβουν κριτικές
πολιτικές αποφάσεις και καταφεύγουν να ζητάνε τη
βοήθεια των τεχνοκρατών, κατά τρόπο που τελικά αν
τικαθίστανται οι ίδιοι, τότε ο πολιτικός χαρακτήρας
της κοινωνίας μας καθίσταται προβληματικός. Στη
σύγχρονη πολιτική ιστορία και του τόπου μας και στην
Ευρώπη τα παραδείγματα «τεχνοκρατικής κυβέρνη
σης» εμφανίζονται συχνάπυκνά. Αναφέρω, χαρακτη
ριστικά, την περίπτωση των Mario Monti και Λουκά
Παπαδήμoυ (και οι δύο οικονομολόγοι) οι οποίοι ανέ
λαβαν πρωθυπουργοί στην Ιταλία και στην Ελλάδα αν
τιστοίχως κατά την περίοδο της δημοσιονομικής
κρίσης. 
Σήμερα ζούμε σ’ ένα νέο καθεστώς κρίσης: η υγειονο
μική κρίση, η πανδημία, όπως έχει επικρατήσει να
ονομάζεται, απειλεί τη ζωή των ανθρώπων. Η δημόσια
υγεία τίθεται σε κίνδυνο. Και το ερώτημα διατυπώνε
ται ως εξής: είναι σε θέση οι πολιτικοί να λάβουν απο
φάσεις για να αντιμετωπισθεί η πανδημία; Και εάν
δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο καταφεύγουν

στους ειδικούς επιστήμονες, στην περίπτωσή μας
στους επιδημιολόγους και τους λοιμωξιολόγους. Εν
νοείται πως δεν φθάσαμε ακόμη στο σημείο να ανα
γορεύσουμε τους ειδικούς επιστήμονες της
πανδημίας σε πρωθυπουργούς! Το πρόβλημα όμως
των σχέσεων ανάμεσα στην πολιτική και τις ειδικές
επιστήμες είναι υπαρκτό και όπως φαίνεται από τα
πράγματα δυσεπίλυτο. 

Στη δημόσια σφαίρα (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, κοι
νωνικά δίκτυα) οι ειδικοί επιστήμονες σ’ αυτή την πα
ρούσα κρίση της πανδημίας συμπεριφέρονται
περισσότερο ως «διαμορφωτές της κοινής γνώμης»
και λιγότερο ως ειδικοί που έχουν αναλάβει την ευ
θύνη των γνωματεύσεων προς τους πολιτικούς. Και
δεν είναι αυτό το φαινόμενο η μοναδική παθογένεια
της εποχής μας. Συμβαίνει και κάτι που υπονομεύει
την ίδια την δημοκρατική δομή της σύγχρονης πολιτι
κής κοινωνίας. Οι επιστημονικές απόψεις αποκτούν τα
πρωτεία έναντι των πολιτικών αποφάσεων: σε μία τέ
τοια όμως περίπτωση θα πρέπει να αναρωτηθούμε
εάν πράγματι ζούμε σε μία πολιτική και δημοκρατική
κοινωνία. 

Η βαθιά δημοσιονομική κρίση (20102018) επέβαλε
στην ελληνική κοινωνία αυτό το μοντέλο σχέσεων πο
λιτικής και ειδικών επιστημών: την προτεραιότητα των
επιστημονικών απόψεων έναντι των πολιτικών απο
φάσεων. Η πολιτική καθίσταται θεραπαινίδα όχι της
ελεύθερης επιστημονικής άποψης, αλλά των ειδικών
επιστημόνων που εργάζονται για λογαριασμό εξωσυ
στημικών οντοτήτων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ), δηλαδή αξιόλογοι ειδικοί επιστήμονες ήταν
εκείνοι που εισηγήθηκαν στους Έλληνες πολιτικούς τα
«μνημόνια» για να σωθεί η χώρα. 
Στην κρίση της πανδημίας εφαρμόζεται το ίδιο μον
τέλο: οι ειδικοί επιστήμονες εισηγούνται τα περιορι
στικά μέτρα (lockdown ονομάζονται) για να σωθεί η
δημόσια υγεία αυτή τη φορά. Τα αποτελέσματα θα
φανούν στο τέλος της πανδημίας. Προσωπικά πι
στεύω, ότι όσο περισσότερο τεχνοκρατικό χαρακτήρα
αποκτά η άσκηση της πολιτικής, τόσο η κοινωνία μας
θα μοιάζει με το «σπήλαιο» του Πλάτωνος. Η φτώχεια
που έφεραν τα «μνημόνια» είναι καθημερινή πραγμα
τικότητα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι στο τέλος της παν
δημίας θα κάνουμε τον απολογισμό μας που θα
παραπέμπει στο συμπέρασμα: κουβαλήσαμε νερό
στον «πίθο των Δαναΐδων». 
――――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Πανδημία και 

τεχνοκρατική λογική

Η πολιτική καθίσταται 
θεραπαινίδα όχι της ελεύθερης

επιστημονικής άποψης, 
αλλά των ειδικών επιστημόνων
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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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ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Το Κέντρο Υγείας Κορωπίου

Η πρώτη ημέρα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας

Κορωπίου ως εμβολιαστικό κέντρο, Τετάρτη 20 Ια-

νουαρίου 2021, συνδυάστηκε με τη θερμή ευχαρι-

στήρια επιστολή του Διευθυντή Γεωργίου Μπέλλου

προς το Δήμαρχο Κρωπίας, Δημήτριο Κιούση για

τις ενέργειες συνδρομής που έκανε προκειμένου

να λειτουργήσει ως πρότυπο εμβολιαστικό κέντρο

της ευρύτερης περιοχής. 

Οι ενέργειες συνδρομής του Δήμου Κρωπίας ήταν

άμεσες προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ανα-

γκαίες βελτιώσεις, προκειμένου να εκτελεστεί η ση-

μαντική αποστολή του για την αντιμετώπιση της

πανδημίας. 

Τα συνεργεία του Δήμου Κρωπίας, επισκεύασαν/αν-

τικατέστησαν τζάμια, έβαψαν εσωτερικά και εξωτε-

ρικά του κτιρίου, συντήρησαν υδραυλικές

εγκαταστάσεις, τοποθέτησαν σκέπαστρα και τις βά-

σεις στήριξης του  isobox, επισκεύασαν ηλεκτρολο-

γικές εγκαταστάσεις, τοποθέτησαν νέα φωτιστικά

σώματα ενώ έγιναν εκτεταμένοι καθαρισμοί και

κλαδέματα στον περιβάλλοντα χώρο, με τη συμ-

βολή του Αντιδημάρχου Θοδ. Γρίβα.

Το Κέντρο Υγείας Κορωπίου, με επιστολή τους ευ-

χαρίστησαν το δήμο και το δήμαρχο για τη «για την
αμέριστη συνδρομή σας στην προσπάθεια να λει-
τουργήσει το ΚΥΚ σαν εμβολιαστικό Κέντρο όλης
της ευρύτερης περιοχής.
...Συγχαρητήρια σε όλους σας, για την ετοιμότητα
στα συνεργεία σας και στις παρεχόμενες υπηρε-
σίες προς εμάς».

Το Κέντρο Υγείας Κορωπίου, επισκέφθηκε ο αντι-

δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και πρόεδρος της

Δ.Ε.Υγείας, ιατρός, Σπυρ. Κόλλιας προκειμένου να

ενημερωθεί για την πρώτη ημέρα λειτουργίας του

ως εμβολιαστικό κέντρο.

Ο Σπ. Κόλλιας ενημερώθηκε από τον καρδιολόγο

του Κ.Υ., Αντώνη Γεωργάκη για τη διαδικασία των

εμβολιασμών και στη συνέχεια  συναντήθηκε με τον

οποίος τον ενημέρωσε ότι λειτουργούν ήδη 4 εμβο-

λιαστικές γραμμές –με δυνατότητα 7 γραμμών αν

απαιτηθεί- και μπορούν να εμβολιαστούν 350 άτομα

την ημέρα ενώ διαθέτει το ιατρικό και νοσηλευτικό

προσωπικό που απαιτείται γι’ αυτή την νέα λειτουρ-

γία του.

Ο Δήμος Σαρωνικού, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, διορ-

γανώνει, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημό-

σιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και με τον συντονισμό της Προέδρου

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμητρας Ράπτη, δωρεάν

έλεγχο ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid covid-19 test),

με τη μέθοδο drive-through, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου

2021. 

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στην Ανάβυσσο, στον πα-

ράδρομο της Λεωφόρου Καραμανλή στις Αλυκές (είσοδος

από Λεωφόρο Καραμανλή) από τις 10.00 έως και τις 15.00. 

Τα drive through rapid tests θα πραγματοποιηθούν, σε όσους

επιθυμούν (από την ηλικία των 10 ετών και άνω), από κινη-

τές μονάδες του ΕΟΔΥ χωρίς ραντεβού, αποκλειστικά σε

άτομα που θα μετακινούνται ή θα επιβαίνουν σε αυτοκίνητο,

μηχανή, ποδήλατο ή ηλεκτρικό πατίνι. Rapid covid-19 test

δεν θα διενεργηθούν σε πεζούς.

Για τη διενέργεια του τεστ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να

επιδείξουν Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας  και να δηλώ-

σουν το ΑΜΚΑ τους καθώς και τον αριθμό κινητού τηλεφώ-

νου, στον οποίο θα λάβουν τα αποτελέσματα του rapid test.

Οι συμμετέχοντες θα μετακινηθούν στέλνοντας «1» στο

13033 ή συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο μετακίνησης με

την επιλογή «1». Επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας είναι

υποχρεωτική. 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των τεστ, για όσα είναι αρ-

νητικά οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται με SMS, ενώ

κλήση θα δέχονται όσοι προκύψουν θετικοί. Όπως σημει-

ώνεται από τον ΕΟΔΥ, όσοι δεν λάβουν SMS λόγω φόρτου

δικτύου, είναι αρνητικοί.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να επικοινωνούν με τον Δήμο Σαρωνικού στο τηλέφωνο

6973042532. 

Η υπόσχεση της Δημοτικής

Αρχής για επιδότηση του 80%

του κόστους των συνδέσεων

όχι μόνο ικανοποιείται αλλά

υπερκαλύπτεται με δωρεάν

πλέον τοπικές συνδέσεις ακα-

θάρτων των οικιών μέσω του

ΕΣΠΑ όπως έπρεπε!

«Όπως είναι γνωστό αγωνιστή-
καμε για την πλήρη 100% χρη-
ματοδότηση. Και το πετύχαμε!
Το έργο των τοπικών συνδέ-
σεων προστίθεται ως επιλέξιμη
δαπάνη στο υπάρχον μεγάλο
έργο Αποχέτευσης Ακαθάρτων
και Βιολογικού Καθαρισμού Κο-
ρωπίου!.
Η μεγάλη αυτή επιτυχία έγινε

κατορθωτή με επίμονες προ-
σπάθειες του Δημάρχου Κρω-
πίας, Δημητρίου Κιούση, με
άμεση ανταπόκριση και πρακτι-
κές ενέργειες στη βάση της

νέας νομοθεσίας από τον
Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γε-
ωργιάδη- και τον οποίο ευχαρι-
στούμε θερμά!», σημειώνει σε

ανακοίνωσή του ο Δήμος Κρω-

πίας.

Η επιτυχία αυτή θα επικυρωθεί

και με απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημή-

τριος Κιούσης προχώρησε στην

πρώτη του δημόσια ανάρτηση

στο Twitter, για τη μεγάλη αυτή

είδηση της ημέρας γράφοντας:

«Ύστερα από συνεχείς προσπά-
θειες και με την πλήρη στήριξη
του @AdonisGeorgiadi, Υπ.Ανά-
πτυξης, πετύχαμε την απόλυτη
χρηματοδότηση για τις συνδέ-
σεις της αποχέτευσης, για
όλους τους πολίτες. Δωρεάν
αποχέτευση για όλους!»

Δωρεάν τοπικές συνδέσεις

ακαθάρτων οικιών πολιτών

στο Δήμο Κρωπίας

Δωρεάν Rapid Test Covid-19

στο Δήμο Σαρωνικού
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Στα δύσβατα  

μονοπάτια 

του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

το πρώτο ΔΣ του νέου έτους γέγονε στις 20-1-21 με

μόλις 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη, αλλά τετρά-

ωρη διάρκεια και ως συνήθως το 85% του χρόνου ομι-

λίας το κατέλαβε ο δήμαρχος. Λόγω, δυστυχώς,

πολλών τεχνικών προβλημάτων στη δική μας σύνδεση

δεν καταφέραμε να τοποθετηθούμε, όπως θέλαμε και

επί όλων των θεμάτων.

Αρχικώς αναφερόμαστε στο περιστατικό κοπής μεγά-

λων πεύκων στη Βάρκιζα (πάλι!) και για το οποίο μάλι-

στα ανεγνώσθη επιστολή διαμαρτυρίας από το

προεδρείο των δημοτικών υπαλλήλων. Στη συνέχεια

δε κατ' εντολή δημάρχου συνετάχθη ψήφισμα συμπα-

ράστασης προς τους υπαλλήλους. Εν συντομία η υπό-

θεση έχει ως εξής: Παρατηρήθηκε από περιοίκους

κοπή μεγάλων δέντρων εντός ιδιοκτησίας χωρίς σαφή

ένδειξη σχετικής αδείας. Ακολούθως εθεάθη υπάλλη-

λος του δήμου (ως ειπώθηκε από τον ίδιο τον δή-

μαρχο) εντός, να μαζεύει τα ξύλα. Σχετικώς με την

ανάρτηση του θέματος και εναντίον αυτής, ο δήμαρ-

χος καταφέρθηκε με χαρακτηρισμούς· μίλησε μάλιστα

για έμφυλη ταυτότητα;;;...

Από τις ερωτήσεις-θέματα που έθεσε ο αρχηγός της

παράταξης, Δ. Δαβάκης.

― Σχετικά με τους χαρακτηρισμούς που ακούστηκαν

στο πρόσωπό του, δια στόματος δημάρχου, ως και εκ

του γεγονότος ότι στο δεύτερο μέρος ΔΣ και εν τη

απουσία του, έγινε εν τέλει παραδοχή των λεγομένων

του, για τα οποία όμως την προηγουμένη είχε εισπρά-

ξει το: "είσαι Μινχάουζεν της πολιτικής, λες μπούρ-
δες" και άλλα πολλά ατυχή σχόλια... Ο δήμαρχος

υποστήριξε ότι δεν ήταν εκείνος που ξεκίνησε την λε-

κτική επίθεση (ανακριβές). Οταν μάλιστα διαμαρτυρό-

μενος ο αρχηγός μας για την  έλλειψη προστασίας του

από τον πρόεδρο του Δ.Σ., ο τελευταίος αντέτεινε ότι

ο κ. Πέτροβιτς, δημ. σύμβουλος και αντιπρόεδρος ΔΣ,

είπε: "Αντε Καληνύχτα". Οποία σχέσις....

― Ο Δ. Δαβάκης συνέχισε τοποθετούμενος επί της

διαδικασίας διεξαγωγής των επιτροπών. Ανέφερε ότι

τα θέματα εκτός ημερησίας έρχονται μετά το πέρας

του καθορισμένου χρόνου συνεδρίασης (εν προκει-

μένω αποστολή mail) και για τα οποία δεν λαμβάνουμε

γνώση. Πέραν του θέματος της δωρεάς του Αστέρα

για την  ανάπλαση της πλατείας Νυμφών, για το οποίο

έχουμε ζητήσει εγγράφως ενημέρωση, για να λά-

βουμε όμως τηλεφωνική αρνητική απάντηση του γενι-

κού γραμματέα (με υπεκφυγές)· δεν πρόκειται για το

αποφασιστικό, αλλά για το ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ. Υπάρχει λοι-

πόν και το θέμα της αποδοχής δωρεάς για την κατε-

δάφιση του λεμβοστασίου στη Β' πλαζ. Πράγματι,

όπως είχατε ενημερωθεί, δεν λάβαμε μέρος στη συγ-

κεκριμένη συνεδρίαση 29-12-2020. Ο λόγος ήταν ότι

οι εισηγήσεις έρχονταν κατά την διάρκεια της οικονο-

μικής επιτροπής της προηγούμενης (28-12), αλλά και

την ίδια την ημέρα της αναφερόμενης συνεδρίασης

29-12. Δηλαδή, 2 οικονομικές σε δύο συνεχόμενες

ημέρες! 

Επίσης αληθές είναι (επιτρέψτε μου το πρώτο πρό-

σωπο) ότι είπα σε τηλεφωνική επικοινωνία-μετά τη

λήξη του χρόνου της επιτροπής-με την πάντα τυπική

και λεπτομερή στην εργασία της γραμματέα, ότι δεν

θα συμμετάσχω "κατ' εντολή του αρχηγού μου”. Ου-

δέποτε όμως είπα: "δεν επιθυμώ την ενημέρωσή μου".
Απολύτως ανακριβές. Αντιθέτως, καταβάλλω μεγάλη

προσπάθεια για να ενημερώνομαι, μέχρι σημείου να

γίνομαι φορτική στους υπαλλήλους.

― Ο αρχηγός μας, ζήτησε ενημέρωση για την ΜΕΕΚΒ,

όπως και οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. Ο δήμαρ-

χος, μίλησε για ιδιοκτησία λόγω χρησικτησίας, που

έχει τελεσιδικήσει όπως και για δύο άλλα μέρη,"Πη-

γάδα", "Καζίνο". Αναφορικά με την διαταγή πληρωμής

εκ μέρους της εταιρείας και το ποσό των 2 και κάτι

εκατομμυρίων, που πρέπει να της καταβάλλει ο δήμος,

είπε πως θα προσπαθήσει με ένδικα μέσα να το απο-

φύγει. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς πάντως τα μέτρα

μέχρι πρότινος δεν έφεραν αποτέλεσμα... Αποποι-

ήθηκε δε της ευθύνης για την άσχημη έκβαση λέγον-

τας πως φταίνε οι 8 προηγούμενες διοικήσεις (μία εκ

των οποίων και η δική του '14-'19).

― Η απάντησή του στην ερώτησή μας για το γεγονός

ότι ο Αστέρας, κατά παράβαση των ισχυόντων, λει-

τούργησε στις 9-10 Ιανουαρίου ήταν: "Εγώ προσωπικά
δεν πηγαίνω, ούτε η οικογένειά μου"!!!....
― Για το οικοδομικό τετράγωνο 110 ειπώθηκε, πως θα

γίνει τροποποίηση του ρυμοτομικού για να αποκτήσει

οικοδομικές γραμμές. Η αιτίασή του ότι χρειάζεται να

γίνει εκεί σχολείο, σηκώνει πολλή κουβεντα. Καταρ-

χάς για το αν όντως χρειάζεται σχολείο και αν το συγ-

κεκριμένο σημείο είναι κατάλληλο λόγω "χρήσης".

Βέβαια, όταν ο αρχηγός μας ζήτησε τον λόγο για να

προσθέσει δύο ακόμη σοβαρούς λόγους για το ζή-

τημα, ο πρόεδρος αρνήθηκε.

Κλείνουμε την ενημέρωσή σας με την απόφαση κοπής

(κατά πλειοψηφία, εννοείται) ενός ακόμη πεύκου. Βρί-

σκεται εντός οδοστρώματος ΑΛΛΑ σε δρόμο ελάχι-

στης κυκλοφορίας, που εξυπηρετεί αποκλειστικά

τους κατοίκους. Προτείναμε τον εγκιβωτισμό προκει-

μένου για την διάσωσή του. Μετά την ένταξη της πε-

ριοχής στο σχέδιο θα υπάρξουν κι άλλοι δρόμοι στην

περιοχή με μεγάλα πεύκα. Αυτά υπήρχαν και πριν από

κάθε ανθρώπινη παρέμβαση... Παρακαλούμε, αφήστε

τα να ζήσουν!

Κουράγιο και Δύναμη

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Το Κέντρο Υγείας Βάρης, μετά τα τεστ που μπορεί να

κάνει ένας πολίτης για τον covid-19, οργανώθηκε και

ως εμβολιαστικό κέντρο κατά της πανδημίας. Εχει

ήδη ξεκινήσει τους εμβολιασμούς.

Ο Δήμος ΒΒΒ με τις υπηρεσίες του, βοήθησε στην

προετοιμασία αιθουσών, προκειμένου να λειτουργή-

σει το Κ.Υ.Β. σε διπλοβάρδιες τους εμβολιασμούς.

Η διεύθυνση του Κέντρου Υγείας Βάρης ζήτησε έναν

απινιδωτή και στο αίτημα αυτό ανταποκρίθηκε άμεσα

ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ). 

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και περιφερειάρχης Αττικής,

Γ.Πατούλης, συνοδευόμενος από τον Α’ Αντιπρόεδρο

Φ.Πατσουράκο, επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας, πα-

ρέδωσε τον απινιδωτή και παρέστη στην έναρξη του

εμβολιασμού των πολιτών. Τον απινιδωτή παρέλαβε

εκ μέρους του Κέντρου Υγείας Βάρης, ο αναπληρω-

τής πρόεδρος διοικούσας επιτροπής, Χρήστος Ριφιώ-

της ιατρός ορθοπεδικός.  

Ο εμβολιασμός, γίνεται κατόπιν ραντεβού, για το

οποίο ενημερώνεται ο πολίτης και θα πρέπει για την

καλύτερη εξυπηρέτησή του και λειτουργία του Κ.Υ.Β.

να προσέρχεται ένα τέταρτο της ώρας, νωρίτερα.

Επίσης θα πρέπει να φέρει μαζί του:

• Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο επίσημο

έγγραφο, για την ταυτοποίησή του.

• να γνωρίζει τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ),

τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), προκει-

μένου να πιστοποιηθεί το ραντεβού του.

• να φέρει τον κωδικό QR, όπως δημιουργήθηκε κατά

τον προγραμματισμό του ραντεβού, σε έντυπη ή ηλε-

κτρονική μορφή (γραπτό μήνυμα SMS ή e-mail).

Εμβολιαστικό κέντρο, το Κέντρο Υγείας Βάρης
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«Προτεραιότητες και προκλήσεις στην ανάπτυξη 
της θαλάσσιας οικονομίας στην Ελλάδα»

Τη στρατηγική της Περιφέρειας για την τόνωση της

Γαλάζιας Οικονομίας στην Αττική, προσδιόρισε ο Πε-

ριφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης χαιρετίζοντας δια-

δικτυακή εκδήλωση του Ελληνικού Κέντρου

Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με θέμα «Προτεραι-
ότητες και προκλήσεις στην ανάπτυξη της θαλάσσιας
οικονομίας στην Ελλάδα».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος

του ΕΛΚΕΘΕ Αρ.Καραγεώργης, ο Γ. Γραμματέας Φυσι-

κού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κ. Αραβώσης, Αντιπερι-

φερειάρχες απ΄όλη τη χώρα και ερευνητές. 

«Στο επίκεντρο των περιβαλλοντικών πολιτικών της Πε-
ριφέρειας είναι η επένδυση στη Γαλάζια Ανάπτυξη με έμ-
φαση στην ανάδειξη του παράκτιου μετώπου με στόχο
σημαντικά οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη στις τοπι-
κές κοινωνίες, παράγοντα κρίσιμο, ειδικά αυτή την ώρα,
της οικονομικής λαίλαπας που η πανδημία  επιφέρει. 
Στην Αττική, δεν πάψαμε να εστιάζουμε στην παράκτια
ανάπτυξη της Αττικής και στη διάσωση του θαλάσσιου
εθνικού μας πλούτου, όπως και στην αξιοποίηση της Ρι-
βιέρας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γ. Πατούλης.

Ειδικότερα, τόνισε έχει διαμορφωθεί ένας ολοκληρωμέ-

νος σχεδιασμός  για τον θαλάσσιο τουρισμό-και κυρίως

τον τουρισμό των σκαφών αναψυχής και την καταδυτική

δραστηριότητα-, αλλά και τον Τουρισμό Υγείας. 

Στη συνέχεια και με δεδομένο ότι ο Πειραιάς, αποτελεί

μια ανεπτυγμένη, και με υψηλή ειδίκευση και παραγωγι-

κότητα, συστάδα θαλάσσιας οικονομίας με παγκόσμιες

διασυνδέσεις,  ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι προτίθεται

να υπογράψει με τον ΟΛΠ την επέκταση του σταθμού

Κρουαζιέρας του επιβατικού λιμένα Πειραιά προς τα

νότια, ώστε να δημιουργηθούν δύο θέσεις για πρόσ-

δεση κρουαζιεροπλοίων «νέας γενιάς», δυναμικότητας

2.500 επιβατών. «Ένα έργο προϋπολογισμού 120 εκατ.
ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα-

μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Άξονα Προτε-
ραιότητας 7 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020», όπως επισή-

μανε. 

«Το Μπλου Λαμπ (Blue Lab) στο μεγάλο λιμάνι είναι το

πρώτο στην Ελλάδα Κέντρο για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, -

το οποίο χρηματοδοτείται για 2 έτη από πόρους της Πε-

ριφέρειας Αττικής ύψους 1.800.000 ευρώ-  και βοηθά

νέους, εν δυνάμει επιχειρηματίες, να υλοποιήσουν τις

ιδέες τους σε καινοτόμους τομείς της θαλάσσιας οικο-

νομίας», τόνισε και ευχαρίστησε το ΕΛΚΕΘΕ, για την

πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία "Βlue Prototype" που

έλεβαν από κοινού η Περιφέρεια Αττικής, το ΤΕΕ και το

ΕΛΚΕΘΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Ραφήνας Πικερμίου
ΑΤΤΙΚΗΣ
Οικονομική Επιτροπή
Τεχνική Υπηρεσία
Εργο:   ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙ-
ΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ -
ΥΠΟΕΡΓΟ  2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ES-
CAPE ROOM»
Προυπ/μός  2.800.000,00 Ευρώ
(με  Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή: ΕΣΠΑ: «Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία
2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ
5021578  και ενάριθμο
2018ΣΕ15510098   κατά  1.609.920,00€
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: Δήμος Ραφήνας-Πι-
κερμίου, ΚΑΕ 30.7321.04
κατά 1.190.080,00€     
Χρήση: 2021
A.M.:63/2020
CPV:45212314-0
K.A.:64.7321.01&30.7321.04
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  :549/12-01-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Οικονομική Επιτροπή διακηρύττει
ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου  27,95§2α,121 του Ν4412/16
για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου :
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ
ΟΧΥΡΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ  2 ΟΙΚΟΔΟΜΙ-
ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ
ΚΑΙ ESCAPE ROOM»
Προϋπολογισμού Δαπάνης
2.800.000,00 ευρώ. (με ΦΠΑ 24 %) 
Ο διαγωνισμός θα γίνει με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheous.gov.gr  του συστή-
ματος σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν4412/16.
Ο Διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στο
ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό:  95040
Το έργο αφορά την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ και
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΟΧΥ-
ΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ, μαζί με την διαμόρ-
φωση του περιβάλλοντος χώρου του.
Το Έργο περιλαμβάνει όλες τις οικο-
δομικές εργασίες και όλες τις εργα-
σίες των ηλεκτρολογικών και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής &

Δραστηριότητα που αυτή ασκεί
είναι: Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα
Αρχή Υποτομέας Ο.Τ.Α., Ο.Τ.Α. Α’
Βαθμού/ Γενικές Δημόσιες Υπηρε-
σίες
Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού
διαδικασία δημόσιας σύμβασης και
δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή
αγορών.
Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνι-
σμός και η επιλογή Αναδόχου θα γί-
νουν σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016
τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. Για την συμμετοχή απαιτούν-
ται τα δικαιολογητικά του άρθρου
24.2 της Διακήρυξης.
ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προ-
σφορών, γίνεται δεκτή.
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές
Για το χρόνο ισχύος προσφορών,
κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό, κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διά-
στημα6 μηνών από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.
Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η   11/02/2020  ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 10:00 πμ (λήξη επιδό-
σεως προσφορών) ηλεκτρονικά
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗ-
ΔΗΣ, από όπου θα αντληθούν όλα
τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθε-
σης
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης  των προσφο-
ρών ορίζεται η 17/02/2021 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00πμ 
Ως ημερομηνία επίσκεψης στον
τόπο του έργου και ενημέρωσης επι
των στοιχείων αυτού ορίζεται η
04/02/2021     και η   05/02/2021 και
ώρα 10:00πμ    
Το έργο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα EΣΠΑ κατά το ποσό των
1.609.920,00€ καθώς και από ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ του Δήμου Ραφήνας-Πικερ-
μίου  κατά 1.190.080€   Προκατα-
βολή δεν θα χορηγηθεί.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
εργοληπτικές επιχειρήσεις που δρα-

στηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΙΚΩΝ, ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  και
ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ενώσεις οικονομικών
φορέων υπό τους όρους του άρθρου
21 §1,2,3  της διακήρυξης και του
άρθρου 79§1ε και 3β του Ν4412/16, 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμ-
βασης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Το σύστημα υποβολής προσφορών
είναι το επί  μέρους ποσοστών έκ-
πτωσης σε ακέραιες μονάδες επί
της εκατό (%) κατά κατηγορία εργα-
σιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.
Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα
Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Οι προσφορές και τα περιλαμβανό-
μενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύον-
ται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. 
Ο  Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
Ένωσης.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων

συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της
παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρι-
μένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η
Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νο-
μική της μορφή πρέπει να είναι τέ-
τοια, που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολο-
γικού μητρώου για την ένωση (π.χ.
κοινοπραξία).
Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμ-
φωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16
και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι
αφορά στην καταλληλότητα για την
άσκηση της επαγγελματικής δρα-
στηριότητας, απαιτείται οι οικονομι-
κοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι
στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
που τηρείται στο κράτος εγκατάστα-
σής τους.  
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαι-
τείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες 2η
καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014
(ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙ-

ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  & 1η καί άνω (άρθρο
59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-
2014) για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ  και  1η καί άνω (άρθρο 59 του
Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014)
για έργα  ΠΡΑΣΙΝΟΥ      
Οι προσφέροντες που είναι εγκατε-
στημένοι σε κράτος μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρ-
τήματος Α του ν. 4412/2016, πρέπει
να δραστηριοποιούνται στην κατη-
γορία έργων  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
,ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  και    ΠΡΑ-
ΣΙΝΟΥ και να περιλαμβάνουν βασική
στελέχωση αντίστοιχη με αυτή των
απαιτούμενων τάξεων του ΜΕΕΠ με
ανάλογη εφαρμογή του άρ.100 του
ν. 3669/2008.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημο-
πρασία είναι 45.160,00 ευρώ. και θα
απευθύνεται προς Δήμο Ραφήνας-
Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής
και συντάσσεται με βάση το άρθρο
15 της Διακήρυξης. Και η διάρκεια
ισχύος 7 μηνών ήτοι μέχρι
11/09/2021.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 04/02/2021 η αναθέ-
τουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογη-
τικά, το αργότερο στις 08/02/2021       
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε 540ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης. 
Η έγκριση των όρων δημοπράτησης
με την υπ’ αριθμό  3/2021 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκ-
δοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.
564/12-1-2021  για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πί-
στωσης για το οικονομικό έτος
2021, η  με αρ.πρωτ.  565/12-1-2021
απόφαση για την ανάληψη πολυε-
τούς υποχρέωσης ,  με αρ.  123 κα-
ταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και
εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ, σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ
80/2016 )
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί, επίσης, από την Οικονο-
μική Επιτροπή του Δήμου Ραφήνας-
Πικερμίου.                      

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

Ενστάσεις Κτηματολογίου

“Λύση εντός των επόμενων ημερών”

μας ενημερώνει ο βουλευτής

Γιώργος Βλάχος

Οπως ενημερωθήκαμε από τον βουλευτής περ. Ατ-

τικής Γιώργο Βλάχο, εντός των επόμενων ημερών η

επίλυση του θέματος με την εκδίκαση των ενστά-

σεων Κτηματολογίου σε περιοχές της Λαυρεωτικής

και του Σαρωνικού.

Γράφει συγκεκριμένα:

Με αφορμή τα ερωτήματα πολλών συμπολιτών μας

από τους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού σχε-

τικά με τις ενστάσεις του Κτηματολογίου σε βάρος

ιδιοκτητών, καθώς η παράταση της αναστολής των

ενστάσεων λήγει στις 29/01/2021, σε επικοινωνία

που είχα με το Υπουργείο Οικονομικών, η πολιτική

ηγεσία του Υπουργείου, επανέλαβε τη δέσμευση

της Κυβέρνησης να δοθεί λύση στο φλέγον αυτό

θέμα εντός των επόμενων ημερών. 

Από τη μεριά μου θα συνεχίσω να αγωνίζομαι μέχρι

την οριστική επίλυση του θέματος και θα ενημερώνω

για την εξέλιξή του.
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Πράσινο Κίνημα: 

Aκυρώθηκε από το ΣτΕ, 

η μεταφορά του το καζίνο 

στο Μαρούσι

Με σειρά αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβου-

λίου της Επικρατείας ακυρώθηκε η απόφαση που

είχε ληφθεί με βάση νόμο του 2017 για τη μεταφορά

του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι Αττικής.

Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση μετα-

φοράς καθώς έκρινε ότι ο νόμος που όριζε τα της με-

ταφοράς υπήρξε φωτογραφικός, δηλαδή ατομική

ρύθμιση, κάτι που δεν επιτρέπεται από βασικές διατά-

ξεις.

Το Πράσινο Κίνημα χαιρετίζει την συγκεκριμένη από-

φαση καθώς μαζί με τις αυτοδιοικητικές του παρατά-

ξεις και τα μέλη του, αντιτάχθηκε από την πρώτη

στιγμή στην μεταφορά του Καζίνο στο Μαρούσι και

συμμετείχε ενεργά με κάθε τρόπο στην κινητοποίηση

φορέων και πολιτών για την αποτροπή της.

Kαι το Φεβρουάριο πλήρης
αναστολή καταβολής ενοικίου

από κλειστές επιχειρήσεις

Για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον

αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μετα-

φορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βι-

βλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με

κρατική εντολή κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ια-

νουαρίου, το μέτρο της πλήρους αναστολής καταβο-

λής του ενοικίου, το οποίο εφαρμόζεται για τον μήνα

Ιανουάριο, επεκτείνεται και για τον μήνα Φεβρουάριο,

ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, μετά και τη

σχετική εξαγγελία του πρωθυπουργού, στη Βουλή. Το

80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι

επί της απώλειας, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην

έχουν περαιτέρω απώλειες.

Κούρεμα χρέους σε πανευρω-

παϊκό επίπεδο για τις πληγείσες

από την πανδημία επιχειρήσεις

Με επιστολή προς τη διοίκηση των Ευρωεπιμελητη-

ρίων, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-

ρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος ζήτησε

στην κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης από τα Ευ-

ρωεπιμελητήρια προς τα αρμόδια όργανα της ΕΕ προ-

κειμένου να ληφθεί πολιτική απόφαση για τη

«συγχώρεση χρέους» (debt forgiveness) που θα δίνει

τη δυνατότητα στα κράτη- μέλη να διαγράψουν χρέη

προς το Δημόσιο που αφορούν τις πληγείσες από

τον κορονοϊό επιχειρήσεις.

Επιδεινώθηκε το έλειμμα

στο εξωτερικό ισοζύγιο 

της χώρας

Στα 10,5 δισ. ευρώ αυξήθηκε το έλλειμμα του Ισοζυ-

γίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο ενδεκά-

μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020 από 2,1 δισ. ευρώ

που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η εξέλιξη

αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου στην μείωση του πλεο-

νάσματος του Ισοζυγίου Υπηρεσιών εξαιτίας της δρα-

ματικής μείωσης των εσόδων από τον Τουρισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος

οι τουριστικές εισπράξεις στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου

- Νοεμβρίου 2020 υποχώρησαν στα 4,2 δισ. ευρώ

έναντι 17,8 δισ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη πε-

ρίοδο του 2019. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέ-

λεσμα οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για

χρηματοδότηση από το εξωτερικό να εκτιναχθούν

στα 8,3 δισ. ευρώ από 1,7 δισ. ευρώ που ήταν το 2019.

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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  και της

ΧΑΡΙΤΩ, το γένος ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, που γεννήθηκε

στο ΧΟΛΑΡΓΟ, και κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ Αττικής και

η ΓΕΩΡΓΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΣΣΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ το γένος ΒΟΥΤΟΥ, που γεννή-

θηκε στη ΝΗΣΟ ΖΑΚΥΝΘΟ και κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ

Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο ΔΗ-

ΜΑΡΧΕΙΟ Κορωπίου 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
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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.
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ

και στα περίπτερα ή διαβάστε τη 

στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Με αφορμή το άνοιγμα της πλατφόρμας

envolio.gov.gr, όπου θα δηλώνεται η επιθυμία  για

εμβολιασμό έναντι του νέου κορωνοιού SARS-

CoV-2 από τον γενικό πληθυσμό και με προτεραι-

ότητα τις ευπαθείς ομάδες, στις οποίες

συγκαταλέγονται οι ασθενείς με Ρευματικά Νοσή-

ματα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΡευΜΑζήν, σύμ-

φωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής και

Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας  και του Ευ-

ρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, προτρέπει τους

ρευματοπαθείς να εμβολιαστούν. 

Αναλυτικότερα, η Ελληνική Ρευματολογική Εται-

ρεία και Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων

Ελλάδας (Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε), ευθυγραμμιζόμενη με

τις ελληνικές και διεθνείς Συστάσεις/Οδηγίες και

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πρόσφατα συγκεντρω-

μένα δεδομένα, έχει ήδη προβεί στη σύσταση χο-

ρήγησης των εγκεκριμένων εμβολίων σε όλους

τους ρευματοπαθείς υπό ανοσοκαταστολή. Οι συ-

στάσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες

θέσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών του

Υπουργείου Υγείας.  Τα εμβόλια που έχουν εγκρι-

θεί ή βρίσκονται υπό έρευνα κρίνονται ασφαλή,

διότι περιέχουν μη ζώντα μικρά τμήματα του ιού

(mRNA) και όχι εξασθενημένο ολόκληρο τον ιό.

Τα τμήματα αυτά, όταν εισέλθουν στο κύτταρο κα-

ταστρέφονται σύντομα, αφού δώσουν το έναυσμα

για παραγωγή αμυντικών πρωτεϊνών (αντισωμά-

των). Ο εμβολιασμός επομένως σε ασθενείς που

λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική ή/και βιολογική

θεραπεία θεωρείται ασφαλής.

Επιπλέον, η Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε. συστήνει «οι ασθε-

νείς να έρχονται σε επαφή με τον θεράποντα ρευ-

ματολόγο τους για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις

που έχουν σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι του

SARS-CoV-2», ενώ επισημαίνει ότι οι θέσεις της

αυτές θα επικαιροποιούνται ανάλογα με τα νέα

δεδομένα που θα προκύπτουν από τον εμβολια-

σμό του ολοένα αυξανόμενου αριθμού ατόμων σε

παγκόσμια κλίμακα. Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι

ήδη ξεκίνησε ο εμβολιασμός ιατρών και επαγγελ-

ματιών υγείας σε όλη τη χώρα.

Πρέπει επίσης να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν τις

οδηγίες εξαίρεσης από τον εμβολιασμό (ή πραγ-

ματοποίησής του έπειτα από συνεννόηση με τον

ιατρό), τουλάχιστον με τα σημερινά ισχύοντα δε-

δομένα, για τις ακόλουθες κατηγορίες: Άτομα με

υπερευαισθησία στα περιγραφόμενα ενεργά συ-

στατικά του εμβολίου ή με προηγούμενο ιστορικό

σοβαρής αλλεργίας σε εμβόλιο, φάρμακο ή

τροφή, παιδιά ηλικίας μικρότερης των 18 ετών, έγ-

κυες γυναίκες, άτομα που πάσχουν από οξεία σο-

βαρή εμπύρετη ή απύρετη λοίμωξη νόσο (μέχρι

την ανάρρωση) και άτομα στα οποία αντενδείκνυ-

«Ρευματοπαθείς και εμβολιασμός για τη νόσο COVID-19»
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. . . γ ια την υγειά μας

Η άυλη συνταγογράφηση είναι μια υπηρεσία της Ενι-

αίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr., όπως γράφαμε στο

προηγούμενο φύλλο, αλλά επειδή προκύψανε πολλές

ερωτήσεις, παρουσιάζουμε παρακάτω τις πιο συχνές

ερωτήσεις που κάνει ο κάθε κάθε ενδιαφερόμενος.

Αν ενεργοποιήσετε την άυλη συνταγογράφηση, θα

λαμβάνετε από τον γιατρό σας τα στοιχεία των συν-

ταγών 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 να λαμβάνετε ενημερώσεις

μέσω SMS ή email για ιατρικά σας ραντεβού. 

Για να εκτελέσετε την ηλεκτρονική συνταγή, πηγαί-

νετε με το κινητό σας στο φαρμακείο ή το διαγνω-

στικό ιατρείο αντίστοιχα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιους αφορά η άυλη συνταγογράφηση;
Αφορά όλους τους πολίτες που χρειάζεται (ή θα χρειαστεί)

να τους συνταγογραφήσει φάρμακα ο γιατρός τους.

Οι χρονίως πάσχοντες πρέπει να επισκέπτονται το για-
τρό τους κάθε φορά που χρειάζονται τακτική συνταγή;
Όχι, εφόσον τους γνωρίζει ο γιατρός και η συνταγογράφηση

αφορά σε επαναλαμβανόμενη συνταγή, βάσει Πράξης Νομο-

θετικού Περιεχομένου (άρθρο 49, ΦΕΚ 68Α/20-03-2020) με

ισχύ έως τις 30-06-2020. Αρκεί να του το ζητήσουν με κάθε

πρόσφορο τρόπο’ για παράδειγμα, με τηλεφωνική κλήση, με

SMS ή με e-mail.

Δεν έχω έξυπνο κινητό τηλέφωνο, μπορώ να αξιοποι-
ήσω την άυλη συνταγογράφηση;
Ναι. Για την άυλη συνταγογράφηση δεν είναι απαραίτητο

το κινητό σας τηλέφωνο να είναι «έξυπνο» (smart-

phone). O αριθμός της συνταγής σας ή επιβεβαίωσης έρ-

χεται στο κινητό σας με ένα απλό SMS, το οποίο γίνεται

από όλα τα κινητά τηλέφωνα.

Δεν έχω e-mail, μπορώ να αξιοποιήσω την άυλη συντα-
γογράφηση;
Ναι. Για την άυλης συνταγογράφησης δεν είναι απαραί-

τητο να έχετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (λογαριασμό e-

mail) και αρκεί το κινητό σας τηλέφωνο. Αν θέλετε,

εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το e-mail σας

αντί για το κινητό σας, ή να συνδυάσετε και τις δύο επι-

λογές ώστε να λαμβάνετε τους κωδικούς σας και στα

δύο μέσα για μεγαλύτερη διευκόλυνση σας.

Μπορεί να ενεργοποιήθεί η άυλη συνταγογράφηση για
έναν ανήλικο;

Ναι, μπορεί να το κάνει ο γονέας του παιδιού εισάγοντας

τον ΑΜΚΑ του παιδιού, αρκεί να το έχει δηλώσει ως προ-

στατευόμενο μέλος. Μπορεί να επαναλάβει τη διαδικα-

σία για κάθε προστατευόμενο τέκνο με τον ίδιο τρόπο,

εισάγοντας κάθε φορά τον αντίστοιχο ΑΜΚΑ.

Ο/ή η σύζυγος μου δεν έχει κωδικούς taxisnet καθώς
υποβάλουμε από κοινού φορολογική δήλωση. Τι πρέπει
να κάνουμε;
Εφόσον ο-η σύζυγος σας δεν έχει δικούς του-της κωδι-

κούς taxisnet, μπορεί να πάει αυτοπροσώπως στη Μο-

νάδα Υγείας / οικογενειακό γιατρό να εγγραφεί και να

της δοθούν κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή ΠΦΥ.

Εναλλακτικά, μπορεί να αποκτήσει κωδικούς taxisnet για

χρήση και λοιπών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του gov.gr,

ακολουθώντας τη νέα δυνατότητα εξ αποστάσεως από-

κτηση κλειδαρίθμου της ΑΑΔΕ.

Πότε γίνεται η ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφη-
σης;
Γίνεται μόνο μια φορά και ισχύει για πάντα. Αν το επιθυ-

μεί, ο πολίτης δύναται να απενεργοποιήσει ή ενεργοποι-

ήσει εκ νέου την άυλη συνταγογράφηση με τον ίδιο

τρόπο.

Τι χρειάζεται να έχω μαζί μου για την ενεργοποίηση της
άυλης συνταγογράφησης;
Για την ενεργοποίηση της Άυλης Συνταγογράφησης, θα

χρειαστείτε τρία (3) πράγματα: (i) τους προσωπικούς σας

κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (ή κωδικούς ΑΗΦΥ),

(ii) τον αριθμό ΑΜΚΑ σας, ή/και των ασφαλιστικά εξαρ-

τώμενων μελών σας, (iii) το κινητό σας τηλέφωνο ή/και

πρόσβαση στο e-mail σας, όπου θα σας αποσταλούν κω-

δικοί επιβεβαίωσης πριν την ενεργοποίηση.

Τι χρειάζομαι για την παραλαβή της συνταγής μου;
Για την παραλαβή της συνταγής σας από το φαρμακείο

της επιλογής σας, αρκεί η γνωστοποίηση του αριθμού

που παραλάβατε στο κινητό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

σας.

Μπορεί κάποιος συγγενής ή γνωστός μου να παραλάβει
τη συνταγή μου;

Ναι, τη συνταγή μπορεί να παραλάβει o ίδιος ο ενδιαφε-

ρόμενος, ή εναλλακτικά κάποιος συγγενής α’ ή β’ βαθ-

μού, καθώς και τρίτα πρόσωπα που έχει εξουσιοδοτήσει

ο ενδιαφερόμενος σε ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά μέσω του

gov.gr. Όποιος παραλάβει τα φάρμακα πρέπει να έχει

μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι ταυτότητα

και ΑΦΜ. Στην περίπτωση τρίτων προσώπων απαιτείται

επιπρόσθετα και συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση.

Τι θα κερδίσω αν χρησιμοποιώ την άυλη συνταγογρά-
φηση;
Ασφάλεια και διαφάνεια, αφού ελέγχετε όλες τις συν-

ταγές σας και γνωρίζετε αν και πότε εκτελέστηκε η συν-

ταγή σας, κατάργηση του χαρτιού, αποφυγή

μετακινήσεων.

Γνωρίζω αν εκτελεστεί μία συνταγή στο όνομα μου;
Ναι. Έχοντας ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφη-

σης, κάθε φορά που θα συνταγογραφείται ένα φάρμακο

στο όνομα σας, καθώς και κάθε φορά που θα εκτελείται

μία συνταγή δική σας, θα λαμβάνετε απευθείας ένα SMS

ή/ και e-mail.

Πού θα έχω την συνταγή μου, εφόσον δεν θα την έχω
σε χαρτί τυπωμένη;
Θα σας σταλεί με μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο ή με

email στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, αυτόματα μόλις

συνταγογραφήσει ο γιατρός σας.

Εάν χάσω το SMS ή το email με τη συνταγή, μπορώ να
παραλάβω τα φάρμακα μου;
Ναι, ο φαρμακοποιός μπορεί να εντοπίσει τη συνταγή με

το ΑΜΚΑ σας. Αφού βρεθεί και επιλεγεί η συνταγή από

τον φαρμακοποιό, το σύστημα σας στέλνει άμεσα SMS

στο κινητό ή/ και e-mail (ανάλογα με την επιλογή σας

κατά την ενεργοποίηση) έναν κωδικό επιβεβαίωσης της

παρουσίας σας, τον οποίο γνωστοποιείτε επιτόπου στο

φαρμακοποιό για να την εκτελέσει.

Ποιος στέλνει το SMS ή/ και e-mail; Χρεώνεται ο για-
τρός για την αποστολή του;
Το SMS ή/ και e-mail αποστέλλεται αυτόματα από το Σύ-

στημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μόλις ο γιατρός

ολοκληρώσει τη συνταγογράφηση. Συνεπώς δε γίνεται

από το προσωπικό κινητό τηλέφωνο του γιατρού και δεν

υπάρχει χρέωση για την αποστολή της ειδοποίησης.

Μπορώ να ζητήσω ό,τι συνταγή θέλω;
Όχι. Η άυλη συνταγογράφηση δεν υποκαθιστά την ια-

τρική πράξη και τα απαραίτητα ιατρικά πρωτόκολλα. Ο

γιατρός έχει τη γνώση και είναι υπεύθυνος για τη διά-

γνωση και την όποια ανάγκη για συνταγογράφηση. Το

μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος που λαμβάνετε εσείς

τη συνταγή σας, και ειδικά για τους χρονίως πάσχοντες

με επαναλαμβανόμενες συνταγές αποφεύγετε άσκοπες

μετακινήσεις.

Η άυλη συνταγογράφηση ισχύει και για παραπομπές ια-
τρικών πράξεων, π.χ. διαγνωστικές εξετάσεις;
Η άυλη συνταγογράφηση στην παρούσα φάση ισχύει για

τις συνταγογραφήσεις φαρμάκων.

Άυλη συνταγογράφηση
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Στην καταγγελία νέου περιστατικού σεξουαλικής κα-

κοποίησης αθλήτριας της ιστιοπλοΐας προχώρησε η

χρυσή Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος Σοφία Μπεκα-

τώρου κατά την κατάθεσή της στην Εισαγγελία Πρω-

τοδικών. Αυτή έγινε κατόπιν σχετικής κλήσης έπειτα

από τις αποκαλύψεις της για σεξουαλική κακοποίηση

από παράγοντα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας το

1998, όταν ήταν 21 ετών.

Αποκαλύψεις που τάραξαν τα νερά στο χώρο του ελ-

ληνικού αθλητισμού και γενικότερα της κοινωνίας

φέρνοντας στην επιφάνεια το σημαντικό θέμα της

βίας κατά των γυναικών. Αναδεικνύοντας παράλληλα

τη σαπίλα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού

και των κυρίαρχων λογικών του. Ακόμη, τις πραγμα-

τικές αιτίες της πολύμορφης βίας που αντιμετωπίζουν

οι γυναίκες σε χώρους δουλειάς, σπουδών κ.λπ.,

όπως και την άμεση ανάγκη για μέτρα στήριξης με ευ-

θύνη του κράτους.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, κατά την 3ωρη

κατάθεσή της, πέραν των όσων αφορούν τη δική της

περίπτωση, φαίνεται πως κατονόμασε ακόμα μία

αθλήτρια από το χώρο της Ιστιοπλοΐας η οποία φέρε-

ται να έπεσε, επίσης, θύμα σεξουαλικής κακοποίησης

από παράγοντα της Ομοσπονδίας. Μάλιστα, το συγ-

κεκριμένο περιστατικό φέρεται να είναι εντός των

χρονικών ορίων του νόμου προκειμένου να αξιολογη-

θεί ποινικά. Κάτι που σηματοδοτεί τη συνέχιση της δι-

καστικής έρευνας. Αμεσα αναμένεται η κλήτευση από

την Εισαγγελία για κατάθεση της συναθλήτριας που

κατονόμασε η Σ. Μπεκατώρου.

Στο νέο περιστατικό αναφέρθηκε ο Νίκος Κακλαμα-

νάκης στην εκπομπή «Live News» του τηλεοπτικού

σταθμού MEGA. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η νέα

καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης πριν από 9

χρόνια αφορά ένα παιδί που ήταν από 11 έως 14

ετών. Ο Ολυμπιονίκης ανέφερε πως το κορίτσι είναι

πλέον 21 ετών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτο-

μέρειες, εξαιτίας του κινδύνου έκθεσης της νεαρής

κοπέλας.

«Να μη φοβόμαστε»
Σε δηλώσεις μετά την κατάθεση στον εισαγγελέα η

Σοφία Μπεκατώρου τόνισε πως ευελπιστεί η προσω-

πική της υπόθεση να γίνει η αφορμή προκειμένου και

άλλες γυναίκες που έχουν βιώσει αντίστοιχη εμπειρία

να μιλήσουν και να μη φοβηθούν. Ανέφερε μεταξύ

άλλων: «Σήμερα κατέθεσα για την προσωπική μου
υπόθεση. Ελπίζω με αφορμή αυτήν να βγουν και
άλλες γυναίκες που έχουν βιώσει τη σεξουαλική κα-
κοποίηση να μιλήσουν έτσι ώστε να μπορέσει η κοι-
νωνία μας να είναι πιο υγιής και να μην φοβόμαστε». 

Νίκος Γεωργόπουλος

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ

Αποκάλυψε νέο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού των ολυμ-

πιακών αγώνων που η διοργάνωση θα γίνει σε μονό έτος.

Είναι επίσης η πρώτη φορά, από τους ολυμπιακούς του

Λονδίνου το 1948, που οι αγώνες δεν θα ακολουθήσουν

το διάστημα των 4 ετών από την μια διοργάνωση στην

άλλη. Μετά από 5 χρόνια στις 23 Ιουλίου του 2021 θα ξε-

κινήσει η 32η Ολυμπιάδα στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας,

το Τόκυο.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκυο έχουν δημιουργήσει με-

γάλες προσδοκίες ήδη μετά την λήξη των αγώνων στο

Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016. Και όχι άδικα. Νέες σύγχρονες

εγκαταστάσεις, νέες τεχνολογίες και νέα αθλήματα είναι

τα δυνατά χαρτιά της διοργάνωσης. Πόσο μάλλον όταν

οι αγώνες γίνονται σε μια χώρα που η τεχνολογική της

ανάπτυξη μας εκπλήσσει καθημερινά.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο των Θερινών Ολυμπια-

κών Αγώνων του Τόκυο είναι τα νέα ολυμπιακά αθλήματα

που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2021. Πέντε

στον αριθμό και κάποια από αυτά με συμβολική σημασία

τόσο για την Δ.Ο.Ε. (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή) όσο

και για την Ιαπωνία.

1. Η μεγάλη επιστροφή του μπέιζμπολ / σοφτμπολ

Τα δύο αυτά αθλήματα επιστρέφουν στον θεσμό των

ολυμπιακών αγώνων μετά από 13 χρόνια. Τελευταία φορά

που εμφανίστηκαν στο πρόγραμμα των αγώνων ήταν

στους Αγώνες του Πεκίνου το 2008! Τα αθλήματα είχαν

ψηφιστεί να μη συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των

Αγώνων, από εκεί και ύστερα, καθώς κάθε διοργανώτρια

χώρα ανέφερε προβλήματα στην οικοδόμηση των στα-

δίων γι’ αυτά τα αθλήματα. Ένα ακόμα ζήτημα που θα έχει

η Δ.Ο.Ε. να αντιμετωπίσει θα είναι επίσης ότι την ίδια πε-

ρίοδο θα διεξάγεται το MLB (το πρωτάθλημα μπέιζμπολ

των Η.Π.Α.) με αποτέλεσμα πολλοί-ές αθλητές-τριες να

απουσιάζουν από τους Ολυμπιακούς. Παρόλα αυτά η

Δ.Ο.Ε. βρίσκεται σε στάδιο συζητήσεων για ενδεχόμενο

“διάλειμμα” του MLB προκειμένου οι αθλητές  του πρωτα-

θλήματος να συμμετάσχουν στους Αγώνες.

2. Skateboard

Το άνοιγμα της Ολυμπιακής Επιτροπής σε νέα Σπορ για

την προσέλκυση των νέων τόσο στον αθλητισμό όσο και

στην υιοθέτηση των ολυμπιακών ιδεωδών φαίνεται να

πιάνει τόπο καθώς το άθλημα του Skateboard θα κάνει την

“παρθενική” του εμφάνιση στους Ολυμπιακούς του Τόκυο.

Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη για το άθλημα και μια δι-

καίωση επαγγελματιών (πρώην και νυν) αθλητών skate-

board, όπως του Tony Hawk, που ήδη από το 1995 έδιναν

τον δικό τους αγώνα για προσθήκη του αθλήματος στους

Ολυμπιακούς Αγώνες.

3. Surfing

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, στο πλαίσιο του ανοίγ-

ματος της Δ.Ο.Ε. στο νεανικό κοινό, στους Ολυμπιακούς

Αγώνες του Τόκυο προστίθεται το άθλημα του surfing.

Πρόκειται για ακόμα μια μεγάλη νίκη του αθλήματος και

των ανθρώπων που το υπηρετούν η προσθήκη του στο

πρόγραμμα της 32η Ολυμπιάδας

4. Αθλητική αναρρίχηση

Ακόμα μια προσθήκη στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών

αγώνων του Τόκυο είναι αυτή της αθλητικής αναρρίχησης

(sports climbing). Σε αντίθεση με τα προηγούμενα δύο

αθλήματα, η ένταξη του αθλήματος στο πρόγραμμα των

αγώνων, έχει περισσότερο χαρακτήρα πιλοτικού προ-

γράμματος και όχι τόσο μόνιμου. Μένει λοιπόν, στην

κρίση των φιλάθλων αν θα αγκαλιάσουν το σπορ αυτό.

5. Καράτε

Το πιο συμβολικό άθλημα των επερχόμενων Αγώνων είναι

αυτό του Καράτε. Θα είναι η πρώτη φόρα που το Καράτε

θα βρίσκεται στο πρόγραμμα των αγώνων και αποτελεί

μια σημαντική προσθήκη στα αθλήματα των πολεμικών τε-

χνών. Επιπλέον η προσθήκη του Καράτε στους Ολυμπια-

κούς του Τόκυο είναι ακόμα πιο συμβολική καθώς το

άθλημα έχει ιαπωνικές ρίζες με καταγωγή από την Οκινά-

ουα της Ιαπωνίας.

Νίκος Γεωργόπουλος

Πέντε νέα αθλήματα στους Ολυμπιακούς αγώνες του ΤΟΚΥΟ
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SUPER LEAGUE 1

Ανακατατάξεις στην 1η πεντάδα 

Με εξαίρεση τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, που αν και

δύσκολα νίκησε και κράτησε τις ισορροπίες ασφα-

λείας από την κορυφή, η 17η αγωνιστική επέφερε ση-

μαντικές ανακατατάξεις για τις υπόλοιπες θέσεις της

πρώτης πεντάδας. Στα αποτελέσματα ξεχωρίζει η

σπουδαία, εκτός έδρας, νίκη του Παναθηναϊκού επί

του Αρη που διατήρησε τους «πράσινους» σε τροχιά

Ευρώπης, ενώ έριξε στην 4η θέση τον μέχρι πρότινος

δεύτερο Αρη. Στα αξιοσημείωτα και οι νίκες των «Δι-

κεφάλων», ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, που δίνουν πλέον τη δική

τους κόντρα για τη 2η θέση.

Στο «Κλ. Βικελίδης» ο Παναθηναϊκός επικράτησε του

Αρη με 1-0 σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη

του από την αρχή του χρόνου και μάλιστα με μηδέν

παθητικό. Οι φιλοξενούμενοι εξαργύρωσαν την υπε-

ροχή τους στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρό-

νου με το γκολ του Καμπετσή στο 9΄. Ενώ μετά το

30΄ και σε όλο το δεύτερο μέρος άντεξαν την πίεση

των γηπεδούχων που ανέβασαν ρυθμούς και είχαν

δοκάρι στο 37΄ (Μαντσίνι) και σημαντικές ευκαιρίες

που σταμάτησε ο Διούδης.

Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός αν και τα βρήκε αρκετά

σκούρα από τον αξιόμαχο ΠΑΣ Γιάννινα κατάφερε να

πάρει τη νίκη με 1-0 στις καθυστερήσεις με σκόρερ

τον Χασάν. Οι «ερυθρόλευκοι» αν και ξεκίνησαν δυ-

νατά χάνοντας πέναλτι με τον Βαλμπουενά στο 20΄

(απέκρουσε ο Χουτεσιώτης) και έχασαν κάποιες ευ-

καιρίες στη συνέχεια, δυσκολεύτηκαν αρκετά να

βρουν τις λύσεις επιθετικά.

Μόνη δεύτερη στη βαθμολογία έμεινε η ΑΕΚ, που επι-

κράτησε με 2-1 του Ατρόμητου στο ΟΑΚΑ και μετρά

πλέον τέσσερις συνεχόμενες νίκες (με μόλις 1 γκολ

παθητικό). Οι «κιτρινόμαυροι», που έδειξαν να προ-

βληματίζονται στο πρώτο μέρος από τους φιλοξενού-

μενους οι οποίοι ήταν πιο επιθετικοί, ανέβασαν

ρυθμούς στο β΄ μέρος παίρνοντας τα ηνία του αγώνα.

Οι Ολιβέιρα με πέναλτι στο 63΄, μετά από παιδαριώ-

δες λάθος του Σάλομον (έσπρωξε τον Σιμόες) και ο

Λιβάγια (73΄) σκόραραν για την «Ενωση», που έχασε

και σημαντικές ευκαιρίες, ενώ ο Ατρόμητος μείωσε

προς το φινάλε με πέναλτι του Χριστοδουλόπουλου

(89΄).

Στην τρίτη θέση ανέβηκε ο ΠΑΟΚ μετά την ευρεία

νίκη στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ με 3-0 σημειώνοντας

όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με σκόρερ τους

Τζιόλη (48΄), Βαρέλα (53΄) και Κρέντσικ (67΄) ενώ

έχασε πέναλτι στο πρώτο μέρος με τον Κρέντσικ (19΄

δοκάρι). Οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν ρυθμούς στην

επανάληψη εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός πως οι

γηπεδούχοι έπαιζαν με 10 παίχτες από το 26΄ λόγω

αποβολής του τερματοφύλακα, Βάτερσον (κόκκινη με

υπόδειξη VAR).

Μια ακόμη σπουδαία εκτός έδρας νίκη (4η συνεχό-

μενη) πέτυχε ο Απόλλων Σμύρνης επικρατώντας της

ΑΕΛ, στο Αλκαζάρ με 1-0 (Τσιλούλης 73΄). Ενα ακόμη

βήμα προς τις θέσεις των πλέι οφ έκανε ο Αστέρας

Τρίπολης με τη νίκη με 2-0 (Μουνάφο 7΄, Λ. Φερνάν-

τεθ 67΄) επί του Παναιτωλικού. Στο Πανθεσσαλικό

Στάδιο Βόλος και Λαμία έμειναν στο 1-1 (Δουβίκας

51΄ - Ντέλεντιτς 52΄), κάτι που δεν βόλεψε κανέναν

από τους δύο.

• Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ολυμπιακός 45, ΑΕΚ 36, ΠΑΟΚ 35,

Αρης 33, Παναθηναϊκός 28, Αστέρας Τρίπολης 24,

Ατρόμητος 21, Βόλος 20, ΟΦΗ 19, Απόλλων Σμύρνης

(1) 18, ΠΑΣ Γιάννινα 15, Παναιτωλικός 11, ΑΕΛ (1) 8,

Λαμία (2) 6.

Σε παρένθεση οι αγώνες που χρωστούν οι ομάδες.

VOLLEYLEAGUE
Επανεκκίνηση με έκπληξη από τον Φοίνικα
Ο Φοίνικας Σύρου έκανε τη μεγάλη έκπληξη στην επα-

νέναρξη της Volleyleague ανδρών μετά από δύο

μήνες, νικώντας με 3-2 σετ τον Ολυμπιακό (25-23, 25-

20, 17-25, 20-25, 15-11) για την 3η αγωνιστική. Οι

«Πειρατές», που είχαν ως κορυφαίο τον Θανάση

Πρωτοψάλτη, παρέμειναν αήττητοι, ενώ ο Ολυμπια-

κός γνώρισε την πρώτη του ήττα. Στα αξιοσημείωτα

της αγωνιστικής και η δύσκολη νίκη του Παναθηναϊ-

κού επί του αξιόμαχου Μίλωνα, επίσης με 3-2 σετ (24-

26, 25-17, 27-25, 23-25, 15-8). Εκτός έδρας νίκες με

3-0 σετ πήραν ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Φίλιππο Βέ-

ροιας και η Κηφισιά με αντίπαλο τον ΟΦΗ.

SUPER LEAGUE 2

Επέστρεψε στη δράση

Μετά από σχεδόν 11 μήνες αναστολής λόγω πανδη-

μίας, το πρωτάθλημα της Super League 2 επέστρεψε

στη δράση κάνοντας - έστω και με μεγάλη καθυστέ-

ρηση - πρεμιέρα για τη σεζόν 2020 - 2021, υπό το ει-

δικό καθεστώς που ορίζουν τα μέτρα ασφαλείας και

φυσικά κεκλεισμένων των θυρών. Δεν έλειψαν διά-

φορα προβλήματα, εκπλήξεις στο αγωνιστικό κομ-

μάτι, αλλά και επεισόδια μεταξύ οπαδών!

Στην 1η αγωνιστική αναβλήθηκε ο αγώνας Χανιά -

Δόξα Δράμας, καθώς η τελευταία η οποία έχει κατα-

θέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης της

ΕΕΑ για μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής.

Αίσθηση προκάλεσαν τα επεισόδια που σημειώθηκαν

στο περιθώριο του Εργοτέλης - Ιωνικός στο Ηράκλειο

(0-1), όπου οι οπαδοί των δύο ομάδων μπήκαν στο γή-

πεδο παρά την απαγόρευση και προχώρησαν σε συμ-

πλοκές μεταξύ τους.

Από τα αποτελέσματα ξεχώρισε η «γκέλα» της Ξάν-

θης στη Λάρισα, 1-1 με τον τοπικό Απόλλωνα, ενώ ο

Λεβαδειακός πέρασε νικηφόρα από την Αρτα (2-0 τον

Καραϊσκάκη). Στο 1-1 έμειναν Ιεράπετρα - Διαγόρας

Ρόδου και Παναχαϊκή -Τρίκαλα.

BASKET LEAGUE

«Φωτιά» ο Προμηθέας στο ΟΑΚΑ
Σημαντική νίκη που τον ανεβάζει στα ψηλά τη βαθμο-

λογία πέτυχε ο Προμηθέας επικρατώντας της ΑΕΚ

στο ΟΑΚΑ με 82-75 στην εξ αναβολής κόντρα τους

για την 4η αγωνιστική. Ετσι οι Πατρινοί έδειξαν ότι

έχουν βρει για τα καλά τα πατήματά τους μετά την

ταλαιπωρία λόγω των πολλών κρουσμάτων κορο-

νοϊού στην αρχή της σεζόν. Πλέον έφθασαν στις 6

νίκες - 3 ήττες έχοντας και δύο αγώνες λιγότερους. Αν-

τίθετα, οι «κιτρινόμαυροι» που γνώρισαν την τρίτη τους

ήττα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους υποχώρη-

σαν στις 7 νίκες - 3 ήττες με έναν αγώνα λιγότερο.

Στην έτερη εξ αναβολής αναμέτρηση, επίσης για την

4η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Αρη στο

Αλεξάνδρειο με 93-75 χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαί-

τερα, στο ντεμπούτο του νέου του κόουτς Οντέντ

Κάτας στο πρωτάθλημα. Πλέον οι «πράσινοι» έχον-

τας 9 νίκες - 1 ήττα ανέβηκαν στην κορυφή αν και με

έναν αγώνα λιγότερο. Αντίθετα ο Αρης με 3 νίκες - 8

ήττες παραμένει εκ των ουραγών μαζί με Μεσολόγγι

και Λάρισα.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Προσωπικώς...

Δεν είναι τυχαίο, ότι ο Αθλητισμός είναι ένας από τους

“άξονες” που θεμελίωσαν την έννοια του “Πολιτισμού” εδώ

και αιώνες. Δεν υπάρχει Μουσείο στον κόσμο χωρίς ανα-

φορά στον αθλητισμό. Άλλωστε και οι Ολυμπιακοί Αγώνες

πάντα, από την έναρξή τους εκείνα τα χρόνια, αποτελούσαν

ίσως το μεγαλύτερο Πολιτιστικό γεγονός της Αρχαιότητας.

Σήμερα ο Αθλητισμός είναι από τα μεγαλύτερα εμπορευμα-

τοποιημένα προϊόντα, όπως όλος  ο Πολιτισμός. Η Ομο-

σπονδία Κλασικού Αθλητισμού (ΣΕΓΑΣ) με την οποία είμαι

δεμένος από την ηλικία των 11χρονών μου, με έναν αιώνιο

“θυελλώδη έρωτα” είναι κατά την άποψή μου, η Ιστορικό-

τερη Αθλητική Ομοσπονδία στον Κόσμο, κάτι που οι μέχρι

σήμερα Κυβερνήσεις απ’ ότι έχει φανεί, δεν έχουν κάνει

καμιά προσπάθεια να αναδείξουν αυτό το γεγονός προς

όφελος της Χώρας θα μπορούσαν να προκύψουν μεγάλα

οφέλη για τον Πολιτισμό – Αθλητισμό.  Ο ΣΕΓΑΣ λοιπόν

είναι η ΜΗΤΡΑ του Ελληνικού Αθλητισμού αφού από κει ξε-

πετάχτηκαν οι Ομοσπονδίες όλων των Ολυμπιακών Αθλη-

μάτων, θα έπρεπε λοιπόν, να μαζέψει τα παιδιά του, (τους

Προέδρους των Ομοσπονδιών)  και σαν καλός Γονιός να

κουβεντιάσει μαζί τους για τα οικονομικά χάλια του Αθλη-

τισμού, αλλά και τα γενικότερα προβλήματα που υπάρχουν,

και από κοινού, να στείλουν   επιστολή στον Πρωθυπουργό,

αφού είναι κοινά τα προβλήματα του Χώρου. Εάν δεν μά-

θουμε να έχουμε αλληλεγγύη,  να κουβεντιάζουμε τα προ-

βλήματα του χώρου και να λειτουργούμε συλλογικά, πάντα

θα είμαστε “του κλότσου και του μπάτσου”… Oλοι εμείς,

αλλά και οι προηγούμενοι, και οι μετά από μας έχουμε

δώσει και συνεχίζουμε να δίνουμε κομμάτια από τη ζωή μας

γ’ αυτή την υπόθεση που λέγεται ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ…
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