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«...το κοινή συμφέρον συνάγει (ενώνει) καθ’ όσον
επιβάλλει μέρος εκάστω του ζην καλώς»
(Καθ’ όσον επιβάλλει ο καθένας να ζει καλά)

Αριστοτέλης

Προτού αναλύσουμε τη διάζευξη του τίτλου του πα-

ρόντος, για να εκφράσουμε την προφανή, στο προ-

κείμενο, επιλογή μας, επιβάλλεται να θυμίσουμε την

εννοιολογική διαφορά που υπάρχει μεταξύ των

ομόηχων πρώτων συνθετικών (Δήμος και Δείμος).

Το ένα με “η” (το γνωστό), και το

δεύτερο με “ει”. 

Δήμος = ο Λαός ως πολιτικό συγ-

κρότημα. Συγκεκριμένος οργανωμέ-

νος λαός. 

Ο Δήμος με την έννοια του συνόλου

των πολιτών, προσωποποιημένος,

ήταν αντικείμενο ειδικής λατρείας

στην αρχαία Αθήνα κι αλλού. Συν-

δυαζόταν, όπως και απεικονιζόταν

μαζί με τις Χάριτες, και είχαν κοινό

ιερέα1.

Εκτός όμως απ’ αυτόν τον γνωστό Δήμο – κατακρε-

ουργημένο στη διάρκεια των αιώνων και πλήρως αλ-

λοιωμένο σε τέτοιο βαθμό επί των ημερών μας,

ώστε να καθίσταται αγνώριστος – υπάρχει και ο Δεί-

μος2, ως προσωποποίηση του Τρόμου, εικονιζόμε-

νου μαζί με το Φόβο, πάνω σε πολεμικό άρμα,

παραπλεύρως του Άρη.

Μετά την πλήρη συμβολισμών μυθολογία, ας μετα-

πηδήσουμε στη σημερινή σκληρή πραγματικότητα κι

ας προσπαθήσουμε να την απογυμνώσουμε.

Τι έχουμε λοιπόν σήμερα – όπου νομίζουμε και ισχυ-

ριζόμαστε ότι την κατέχουμε; ΔΗΜΟκρατία – κρά-

τος του Δήμου και του δίκαιου Δικαίου, του λαού, ή

τρομοκρατία του Δείμου και του Φόβου που πάνε

παρέα «πάνω στις ασπίδες» των λεγεωναρίων του...

Χρυσοχοΐδη!

Δημοκρατία ή Δειμοκρατία, λοιπόν, γιατί ορισμένοι

θα με χαρακτηρίσουν «υπερβολικό!»

Ας παρατηρήσουμε καλά την «αντιπροσωπευτική
Δημοκρατία» την οποία απολαμβάνουμε!

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Θεόδωρος  Γεωργίου                                 

σελίδα 18

Τιμητική διάκριση 

H υπόθεση
Λιγνάδη ως πολι-
τικό πρόβλημα

30 φλαμίνγκο νεκρά,

δηλητηριασμένα

από σκάγια!
σελίδα 10

Αναπτυξιακός Νόμος Α.Ε.
υποκαθιστά τους Δήμους 

σελίδα 11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εγκρίθηκε η ΜΠΕ για

ολοκληρωμένη 

διαχείριση απορριμμάτων  
σελίδα 6

Το Πανόραμα Βούλας

στη δίνη των ...κάδων
σελίδα 12

“Έξυπνη πόλη της

χρονιάς” ο Δήμος ΒΒΒ
σελίδα 12

ΔΗΜΟκρατία ή
ΔΕΙΜΟκρατία

66 Δήμαρχοι Αττικής ζητούν
Νέο νομοθετικό πλαίσιο 

“Το κλάδεμα και

η κοπή δένδρων

εντός των πόλεων

να αποτελεί 

ευθύνη των

Δήμων, χωρίς να

απαιτείται άδεια

από Δασαρχείο”.

Σελίδα 6
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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.

Αν εξετάσουμε καλά – καλά τι θα πει «δημοκρατία» -
democracy στις χώρες που εντάσσεται και η Ελλάδα, δη-

λαδή Ε.Ε., Αμερική (Η.Π.Α.), Τουρκία(!) κ.ά. αλλά και όπως

διατυπώνεται στο Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών της UN-

ESCO και όπως τη βιώνουμε όσοι παροικούμε σ’ αυτές και

«ενδιαφερόμαστε να συμμετέχουμε ανεμπόδιστα στις...
“αξίες”» τους3!

«Αυτή η Δημοκρατία λοιπόν, του φιλελευθερισμού, του

κοινοβουλευτικού λιμπεραλισμού, είναι παιδί του Καπιτα-

λισμού. Είναι το όργανο με το οποίο ο Καπιταλισμός κυ-

ριαρχεί πάνω στη λαϊκή μάζα. Είναι το όργανο με το
οποίο κατορθώνει ο καπιταλισμός να παριστάνει τη θέ-
λησή του ως τη λαϊκή θέληση».4

«Αυτό το είδος της Δημοκρατίας χρειάζεται (...) οργανω-

μένα κόμματα και συνεπώς μεγάλα κεφάλαια. Χρειάζεται,

για τον ίδιοι λόγο, εφημερίδες (δηλ. ΜΜΕ, τηλεόραση

κ.λπ.) (...) και τόσα άλλα που απαιτούν κεφάλαια. Επομέ-

νως μόνον οι κάτοχοι του μεγάλου κεφαλαίου ή τα όρ-
γανά τους μπορούν να κάνουν τέτοιους εκλογικούς

αγώνες»4.

Αυτή λοιπόν, η απατηλή Δημοκρατία «γνήσιο παιδί του
καπιταλισμού και των οργάνων του, επιβάλλει τη θέλησή
του, κάνοντάς την να φαίνεται ως η λαϊκή θέληση»4.

Ετσι ο καπιταλισμός, με όργανο τούτη την αντιπροσωπευ-

τική – κοινοβουλευτική Δημοκρατία made in USA – όπου

ο λαός εκλέγει αντιπροσώπους για ν’ αποφασίσουν αυτοί

στ’ όνομά του, κατά τον James Madison (4ο Πρόεδρο των

ΗΠΑ, 1809-1817)5 «κάμει όλον τον άλλο κόσμο σκλάβους
του – μα σκλάβους που να νομίζουν πως είναι ελεύθε-
ροι», ενώ ο ίδιος «έχει ανάγκη της ελευθέρας οικονομίας

και του περιορισμού του κράτους – “λιγότερο κράτος” –

από κάθε επέμβαση – τύπου Κέϋνς 6 – εις την οικονομία

της Κοινωνίας…»4.

Αυτά διαπιστώνει για τη “δημοκρατία” καπιταλιστικού φι-

λελευθερισμού ο Ι. Μεταξάς κι όχι κανένας αναρχικός ή

Μαρξιστής, ενώ τα δίδασκε και τα συνιστούσε το «παιδί»

της γαλλικής επανάστασης Ναπολέων Βοναπάρτης, που

παρατηρούσε σχολιάζοντας τον «ΗΓΕΜΟΝΑ» ότι μπορείς

να κατακτήσεις έναν λαό εξαπατώντας τον και λέγοντάς

του «ότι φέρνεις στο λαό την ελευθερία...»7.

Ή που οι αδύναμοι κυβερνήτες έδιναν περισσότερη ση-

μασία στο να ληστεύουν, παρά να κυβερνούν τους υπη-

κόους τους, «όπως οι δημιουργοί των γαλλικών

δημοκρατιών»7, ενώ κομπάζει πως «οι φράσεις «φιλελεύ-

θερες ιδέες» κλπ. (...) «είναι δικές του ανακαλύψεις»(...)

«μίλα στους λαούς για ελευθερία, λέει, κάνε τους ακόμα

και να επαναστατήσουν, για να τους κάνεις υποτελείς»7!

Μα και πάλι δεν είναι μόνον αυτοί - ένας Δικτάτορας κι

ένας Ατοκράτορας - που μιλούν ρεαλιστικότατα έτσι, γι’

αυτού του είδους τη δημοκρατία που έχουμε· αντιπροσω-

πευτική και τα διαιρετικά της πολιτείας κόμματα. Δηλαδή

μεγάλα και μικρά κομμάτια της κοινωνίας που τη δια-

σπούν. 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΕΧΘΕΙΑ για τα ΚΟΜΜΑΤΑ

Ιδού λοιπόν ο Θουκυδίδης: «Ακόμη και ο συγγενικός δε-

σμός θεωρήθηκε λιγότερο δεσμευτικός από τον “εται-

ρικό”, δηλ. τον κομματικό, επειδή τα κομματικά μέλη ήταν

πιο πρόθυμα ν’ αποτολμήσουν κάτι χωρίς λόγο και αιτία.

Διότι οι κομματικοί σύνδεσμοι («φατριαστικοί», λέει ο Ελ.

Βενιζέλος, για να μη θίξει τα κόμματα) δεν απέβλεπαν σε

νόμιμα ωφελήματα, αλλά σε πλεονεκτήματα αντίθετα

προς τους ισχύοντες νόμους. Και η πίστη μεταξύ τους δεν

στηριζόταν στους φυσικούς (ή θεϊκούς) νόμους, όσο στη

συνενοχή τους σε άνομες πράξεις»8.

Κι αυτά στην «κανονική» αθηναϊκή δημοκρατία κι όχι αυτή

των «αντιπροσώπων», που άλλα σου υπόσχονται για να

σου αποσπάσουν την ψήφο σου και να εκλεγούν και άλλα

και ασύδοτα πράττουν όταν σε αντιπροσωπεύουν ως

«πληρεξούσιοι» παρανόμως, αφού εκλεγούν ως κόμματα

με πολλά τεχνάσματα!

Ας ήταν έστω, αντιπροσωπευτική δημοκρατία αλλά έν-

τιμη, γνήσια και με σεβασμό στον εντολέα τους λαό.

Τότε θα ‘πρεπε με σαφήνεια ιδεολογική και προγραμμα-

τική να δεσμεύονταν για τις πράξεις τους και τη βούλησή

τους, που θα ήταν ταυτόσημη με τη θέληση των εντολέων

τους· το λαό.

Αλλά, θα πείτε πάντα ξεπετάγονται απρόβλεπτες καταστά-

σεις. Τότε η αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων, θα

έπρεπε να είναι συμβατή με τη διαφαινόμενη λαϊκή βού-

ληση, ή αν διενεργείται δημοψήφισμα ή εκλογές για σοβαρά

θέματα. Ιδιαίτερα σήμερα, αυτό είναι εφικτό, αν το θέλουμε.

Κι ακόμα η λαϊκή βούληση δεν μπορεί να εκφράζεται μετά

από πλύση εγκεφάλου, δήθεν πλουραλιστικών μέσων.

Ενώ ουσιαστικά είναι στην ουσία κατ’ επίφαση τέτοιων.

Κι ακόμα δεν μπορεί ν’ αλλοιώνεται και να νοθεύεται η

λαϊκή βούληση με τεχνάσματα εκλογικά και κυρίως με

τους εκλογικούς νόμους κατά το δοκούν και τα συμφέ-

ροντα της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσία και των εξω-

θεσμικών εντολέων ή έστω υποβολέων της. Ο εκλογικός

νόμος, ο έντιμος και δημοκρατικός είναι ένας: η απλή και

ανόθευτη ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ, συνταγματικά κατοχυρωμένη.

Άλλως οι εκλογές είναι απάτη, υποκλοπή, νόθευση της

λαϊκής βούλησης, και οι νόμοι της Βουλής κακόβουλο

προϊόν υποκλοπής και εξαπάτησης.

Οι κρατούντες, αυτοβούλως ή ως όργανα ή ως συνεργά-

τες του Κεφαλαίου ή άλλων συμφερόντων ΔΕΝ μπορούν

να προβάλλουν καμμιά δικαιολογία – κυβερνησιμότητα
κ.λπ. – για να επηρεάσουν δολίως και να νοθεύσουν τη

βούλησή του κυρίαρχου. Και κυρίαρχος, κατά το Σύν-

ταγμα, είναι ο Λαός! Και «όλες οι εξουσίες πηγάζουν από
το Λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους...» (αρ.

1 §3). Όλα τα άλλα είναι σαθρές δικαιολογίες επιβητόρων

της εξουσίας χειροτέρων των δικτατόρων. Απλά εκείνοι

είναι απεχθέστεροι κάνοντας χρήση βίας, ενώ οι άλλοι,

απάτης ενίοτε ελκυστικής και υποκλοπής.

Την δε επιδίωξη του «κοινού συμφέροντος» βασικότατου

στοιχείου της Δημοκρατίας και του έθνους, ελάχιστες

φορές το έχω δει, στην αιωνόβια σχεδόν ζωή μου.

Ας προσέξουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, γιατί «ου περί μικρών,

αλλ’ εκ μικρών στασιάζουσι δε (οι λαοί) περί μεγάλων».

Δεν επαναστατούν για μικροπράγματα, αλλά από μικρο-

πράγματα ξεσπούν οι επαναστάσεις που αποβλέπουν

στην ανατροπή της υφιστάμενης απεχθούς καταστάσεως,

λέει ο Αριστοτέλης στα “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”.

Και ας αναλογιστούμε: Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ασχέ-

τως επιτυχούς ή ανεπιτυχούς εγχειρήματος, το έθνος

ζημιώνεται· το έθνος αδυνατίζει. Υπεύθυνοι δε είναι κυ-

ρίως εκείνοι που εκτρέφουν τις στάσεις, καλλιεργώντας

το έδαφος της αδικίας, της κραυγαλέας ανισότητας και

της αγανάκτησης.

―――――――
1. Οι Χάριτες ήσαν τρεις (Αυξώ, Ηγουμένη και Ευφροσύνη), που πα-

ραλλάσσονταν με άλλες (Θάλεια, Χάρις, Φαένα, Πασιθέα). Ο Δήμος

ήταν παράσταση αλληγορική, συνήθως δαφνοστεφής παρισταμένης

και χειραπτόμενης από την θεά Αθηνά «...Ο δήμος στην τέχνη: Ο Αρι-
στοφάνης ανέβασε επί σκηνής (εις τους «Ιππής») τον δήμον ως γέ-
ροντα ασθενή, οξύχολο και βαρήκοο. Δούλος δε αυτού ήταν ο
Παφλαγών (Κλέων). Εις το τέλος της κωμωδίας ο Δήμος απαλλαγείς
του Παφλαγόνος επανακτά την προτέραν νεότητα και κάλλος του
και γίνεται όπως ήταν επί των χρόνων του Μιλτιάδου και Αριστείδου».

Eίθε! [Εγκυκλοπ. Δρανδάκη - ΠΥΡΣΟΣ).

2. Δείμος: Προσωποποίηση του τρόμου. 2. Δορυφόρος του πλ. Αρη,

Εγκυκλ. 

3. ΕΒΔΟΜΗ: κύριο αρθρ. Φ. 1169 - 13/2/21

4. Ι. Μεταξάς: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (από το τετράδιο των σκέψεων), εκδ.

Ικαρος, τομ. Δ΄π, σελ. 446-447.

5. ΕΒΔΟΜΗ: «ΕΤΑΙΡΙΟΚΡΑΤΙΑ με λεοντή Δημοκρατίας», φ. 1169,

σελ. 1,2

6. John Maynard Keynes (1883-1946)πρώτος βαρώνος Κέυνς του Τίλ-

τον, Οικονομολόγος, μαθηματικός, καθηγητής Παν/μίου, ιδρυτής της

κεϋνσιανής θεωρίας του παρεμβατικού κράτους στην οικονομία, για

τον περιορισμό της ασυδοσίας και κυριαρχίας του κεφαλαίου.

7. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ σχολιασμένος από τον Μ. Ναπολέ-

οντα», εκδ. Σκαραβαίος, σελ. 120 σχολ.3, 148, σχ. 8, σελ. 256, σχολ.3.

8. Θουκυδίδης: «ΙΣΤΟΡΙΑ», βιβλ. Γ΄82, 6-7 εκδ. ΠΟΛΙΣ, σελ. 455.

ΔΗΜΟκρατία ή
ΔΕΙΜΟ κρατία

Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Εκλογή Δημοτικών Αρχών Σελ. 7

Πανεπιστημιακή Αστυνομία
Παναγιώτης Μουντανέας Σελ. 8

H ανθρώπινη αντίληψη
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Οταν ο Δήμαρχος ΒΒΒ τοποθετεί
τον εαυτό του υπεράνω του Νόμου!
Δημήτρης Κυπριώτης Σελ. 13

Εξ Ηθοδιαπλάσεως άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Ανήσυχοι οι νεφροπαθείς με τροπο-
λογία για την αιμοκάθαρση 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…

0,40 ευρώ την εβδομάδα
20 ευρώ το χρόνο
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Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου

μια θεατρική – μουσική σύνθεση –

έργο για ζωντανή αναμετάδοση 

Η αναζήτηση των Προσώπων του Ήρωα μέσα από ση-

μαντικά λογοτεχνικά και θεατρικά κείμενα είχε ως φυ-

σική συνέπεια και την πρώτη έξοδο από τους χώρους

του ΚΠΙΣΝ και τη συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη

της Ελλάδος (ΕΒΕ). Οι δύο φορείς συνέπραξαν με εν-

θουσιασμό, προκειμένου για την παρουσίαση του Προ-
μηθέα Δεσμώτη του Δημήτρη Καμαρωτού, συνθέτη και

δραματουργού του ήχου, στην ιστορική έδρα της ΕΒΕ,

το Βαλλιάνειο Μέγαρο στην οδό Πανεπιστημίου. Σε

αυτήν τη θεατρική – μουσική σύνθεση, έργο φτιαγμένο

για ζωντανή αναμετάδοση, οι ηθοποιοί Αμαλία Μου-

τούση και Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, η μεσόφωνος

Άννα Παγκάλου και οι μουσικοί Κατερίνα Κωνσταντού-

ρου και Χρήστος Λιάτσος, θα αφηγηθούν την ιστορία

του αισχυλικού Προμηθέα Δεσμώτη -όλο το κείμενο της

τραγωδίας σε μετάφραση του ποιητή Νίκου Α. Πανα-

γιωτόπουλου. 

Στον Προμηθέα Δεσμώτη, ο πρώτος των μυθικών

ηρώων υποστηρίζει με το παράδειγμά του την αδήριτη

ανάγκη της ανυπακοής και της αντίστασης στον αυ-

ταρχισμό της εξουσίας, όταν διακυβεύεται η ίδια η επι-

βίωση. 

Το έργο θα προβάλλεται 27/02 & 05, 06, 07/03 | 20.30
• Ο Προμηθέας, στις απαρχές του Κόσμου, εναντιώθηκε

στην ανώτερη δύναμη, στο θέλημα του Δία, πληρώνον-

τας βαρύ τίμημα, για να προσφέρει στους ανθρώπους

το δώρο της φωτιάς.  

Οι δύο ηθοποιοί αναλαμβάνουν όλα τα πρόσωπα του

έργου και η μεσόφωνος Άννα Παγκάλου τον Χορό. 

Σε συνθήκη εγκλεισμού για ένα απροσδιόριστα μεγάλο

χρόνο, θέλουν να αφηγηθούν τα θαυμαστά και τρομερά

πράγματα που γνωρίζουν. Για να γίνει σαφές ποιον χα-

ρακτήρα υποδύονται κάθε φορά χρησιμοποιούν μια

συγκεκριμένη τεχνική, τις «ηχητικές μάσκες». Όλη η

τραγωδία λειτουργεί σαν παρτιτούρα, ο λόγος σαν μου-

σική από λέξεις κι η φωνή τους σαν μουσικό όργανο.

Γύρω τους, οι μουσικοί τούς επιτηρούν και τους υπο-

στηρίζουν. 

Ο χώρος του Αναγνωστηρίου στο Βαλλιάνειο κτίριο της

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος προσδίδει ειδικό βάρος

(μετέχοντας και αυτός στην αφήγηση) στην εμπειρία των

ερμηνευτών. Αφηγούνται την ιστορία, σαν μια ζωντανή

μαρτυρία: κάποιοι που ήταν εκεί πριν από αυτούς, άφησαν

τα ίχνη τους. Υπάρχουν βιβλία, υλικά βιντεοπροβολών, αν-

τικείμενα, χειρόγραφες σελίδες του κειμένου, σημειώσεις

δικές τους και των άλλων που πέρασαν από εκεί. Ίσως ο

Προμηθέας να ήταν ένας απ’ αυτούς...

Με εικόνες, ήχους και μουσική ρίχνουν μια γέφυρα ανά-

μεσα στην κατοικία των βιβλίων και τις οθόνες των σπιτιών

μας.

Σειρά ενημερωτικών διαδικτυακών συ
ζητήσεων, με διακεκριμένους ομιλη
τές, έχει προγραμματίσει ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
Οι συζητήσεις θα διεξάγονται κάθε Τε
τάρτη στις 18:00 και ο πρώτος κύκλος
θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 21 Απρι
λίου.
Η διεξαγωγή θα γίνεται μέσω της
πλατφόρμας Zoom, ενώ θα υπάρχει
ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση στη
διαδικτυακή τηλεόραση του Δήμου.
Η θεματολογία των εκδηλώσεων έχει σχε
διαστεί να αφορά όλη την οικογένεια με
ενημέρωση που συμπεριλαμβάνει υγει
ονομικά θέματα όπως τον εμβολιασμό,
θέματα επαγγελματικού προσανατολι
σμού, το κυβερνοέγκλημα, το περιβάλλον,
την επιχειρηματικότητα ακόμα και χρήσι
μες συμβουλές για τη μαγειρική.

Εμβολιασμός Covid19 –
Μύθοι και Πραγματικότητα

Τετάρτη 03 Μαρτίου – 
Ενημερωτική εκδήλωση για τον εμβο
λιασμό Covid19, από διακεκριμένους
ομιλητές, και διακεκριμένους λοιμω

ξιολόγους, μέλη της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμού 
Ομιλητής: 
Δρ. Σκουτέλης Αθανάσιος, Καθηγητής
Παθολογίας Λοιμώξεων, Αντιπρόεδρος
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

“Ο μετασχηματισμός του εορτα
σμού της Παγκόσμιας Ημέρας της
Γυναίκας στην πορεία του χρόνου”
Τετάρτη 10 Μαρτίου
Ενημερωτική εκδήλωση για την ισό
τητα των δύο φύλων στο πλαίσιο του
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
της Γυναίκας (8 Μαρτίου) ηαποτελεί
επέτειο της εξέγερσης των υφαντριών
στη Νέα Υόρκη το 1857, οι οποίες διεκ
δικούσαν ίσους όρους εργασίας με
τους άνδρες.
Ομιλητής: Δημήτρης Παρσάνογλου,
Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της École
des Hautes Études en Sciences Sociales
στο Παρίσι, διδάσκει στο Τμήμα Κοι
νωνικής Πολιτικής (ΕΣΠΑ), ενώ παράλ
ληλα εργάζεται ως κύριος ερευνητής
στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του
τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών  Επιστημών.

“Ψυχική και Σωματική υγεία
στην πανδημία”

Τετάρτη 17 Μαρτίου 

Ενημερωτική εκδήλωση για τους τρό
πους διαφύλαξης της ψυχικής και σω
ματικής υγείας την εποχή της
πανδημίας και του εγκλεισμού, από ια
τρούς και ειδικούς επιστήμονες  

Ομιλητής: Δρ. Καλλιόπη Λ. Κουντή,
Κοινωνική Λειτουργος, Διδάκτωρ Ιατρι
κής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(Ε.Ε.Π.Φ.Υ.)

Δρ. Κων/νος  Κοντοάγγελος, Ψυχία
τρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθη
νών, Α΄Ψυχιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών. Αιγινήτειο
Νοσοκομείο.

Δρ. Παύλος Χ. Χρηστογεώργος, Ορθο
παιδικός  Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανε
πιστημίου Αθηνών  , Πρόεδρος της
Επιστημονικής Εταιρείας Πρωτοβάθ
μιας Φροντίδας Υγείας (Ε.Ε.Π.Φ.Υ.)

Εβδομαδιαίο, Διαδικτυακό ραντεβού με το Δήμο 3Β
Κάθε Τετάρτη  με σημαντικές και ενδιαφέρουσες ομιλίες

Όλα είναι όπερα!
Μαγνητοσκοπημένη προβολή

Πώς γίνεται άραγε μια απλή μπανιέρα να μετατρέπεται σε

σκηνή θεάτρου; Και η κουρτίνα της σε μαγική αυλαία; Τι

κρύβεται πίσω από αυτό το παράξενο σκηνικό; Από πού

βγαίνει η μουσική που ακούμε; Ποιος τραγουδάει; Ποιοι

είναι οι άνθρωποι που μεταμορφώνουν τη μουσική σε μια

ολόκληρη παράσταση που ζωντανεύει στη σκηνή;

Το πρότζεκτ, που εντάσσεται στον επιτυχημένο κύκλο “Το Μέ-

γαρο των παιδιών”, βασίζεται σε μια ιδέα της Μιχαέλλας Χα-

τζηαγγέλου, η οποία υπογράφει το κείμενο και τη

δραματουργία. Την επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού έχει η

υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μεγάρου Σοφία

Τοπούζη. Η σκηνοθετική και σκηνογραφική επιμέλεια είναι του

Ηλία Καρελλά. Το οπτικό υλικό που συνοδεύει την παράσταση

σκηνοθέτησε η Ιωάννα Γιαννούλη, ενώ η διεύθυνση φωτογρα-

φίας είναι του Αλέξανδρου Τσερέπα. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί

Δημήτρης Μακαλιάς (Οδυσσέας) και Αντιγόνη Ψυχράμη (Αλε-

ξάνδρα) καθώς και οι τραγουδιστές Όλγα Παπακωνσταντίνου

(σοπράνο) και Γιάννης Καλύβας (τενόρος). Τη μουσική προετοι-

μασία και συνοδεία έχει αναλάβει ο Γιάννης Αερινιώτης.

Η παραγωγή υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο των μέτρων

στήριξης της καλλιτεχνικής παραγωγής λόγω COVID–19.

Διαθέσιμο on demand για ένα μήνα 01 - 31.03.2021
https://issuu.com/megaron.gr/docs/2-neo-1-1final-

_progr._ola_20einai_20opera_20-21

#snfccAtHome: music 

Ο Vassilikos LIVE από τον

Θόλο του Πάρκου KΠΙΣΝ

H συναυλία θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή
26/02 στις 11.00 έως την Κυριακή 28/02 στις 23.00.

O Vassilikos, μαζί με τον Αλέξανδρο Λιβιτσάνο στις

ενορχηστρώσεις και τη σύμπραξη του Ventus En-

semble, παρουσιάζει στη σκηνή του ΚΠΙΣΝ το

«Κολάζ», μια μουσική αναδρομή της πορείας του με

διαφορετικές εκτελέσεις των καλύτερων στιγμών

του.

Επιλέγει τραγούδια από το ξεκίνημά του με τους

Raining Pleasure και τις διασκευές του άλμπουμ Vin-

tage ως το πρόσφατο προσωπικό του άλμπουμ

Amazing Grey που αναδείχτηκε σε μία από τις καλύ-

τερες κυκλοφορίες του 2019. 

Ανοιχτός πάντα σε νέες προκλήσεις, ο Vassilikos δεν

δίστασε στη μουσική του πορεία να διασκευάσει

τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη στο Sunday Cloudy

Sunday και να συνεργαστεί με ονόματα όπως η Δή-

μητρα Γαλάνη.
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Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύ-

ρου συνεχίζει τον κύκλο των διαδι-

κτυακών προβολών με μουσικές

παραστάσεις που ξεχώρισαν

στο πρόγραμμα του 2020.  

Καθώς η  ψυχαγωγία στο σπίτι 

παραμένει η μόνη διέξοδος

υπό τις παρούσες, δύσκολες

συνθήκες της πανδημίας, το

Φεστιβάλ αποφασίζει να μετα-

δώσει δωρεάν τρεις ακόμη συ-

ναυλίες που αγαπήθηκαν

ιδιαιτέρως από το κοινό. 

Τα επόμενα τρία Σάββατα, συν-

τονιστείτε YouTube (Greek

Festival) του Φεστιβάλ, για να

απολαύσετε τις μεταδόσεις που

θα ξεκινούν στις 5 το απόγευμα

και θα διαρκούν 48 ώρες.

Αλκίνοος Ιωαννίδης 

Live Looping 
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, 5 μ.μ.

Στις 27 Φεβρουαρίου, και πάλι από

τη Μικρή Επίδαυρο, θα δούμε το

Live Looping του Αλκίνοου Ιωαν-

νίδη, που άνοιξε το πρόγραμμα

των παραστάσεων στο Μικρό Θέα-

τρο της Αρχαίας Επιδαύρου, το κα-

λοκαίρι που μας πέρασε

(ΠΡΕΜΙΕΡΑ 17 & 18 Ιουλίου). Στο

πρώτο μέρος ο Αλκίνοος Ιωαννί-

δης μελοποιεί τη Φόνισσα του Πα-

παδιαμάντη, με την Κόρα

Καρβούνη ως αφηγήτρια και τον

Χάρη Λαμπράκη στο νέι. Στο δεύ-

τερο μέρος παρουσιάζει μία επι-

λογή δικών του τραγουδιών, με τη

μέθοδο του live looping. Μία μου-

σική παράσταση που έτυχε πολύ

θερμής υποδοχής και άφησε

ενθουσιώδεις εντυπώσεις. 

Γιάννης Αγγελάκας –

Νίκος Βελιώτης, Λύκοι

στη χώρα των θαυμά-

των 
Σάββατο 6 Μαρτίου, 5 μ.μ.

Στις 6 Μαρτίου, το σκηνικό

θα μεταφερθεί στο εμβλημα-

τικό Ηρώδειο για τη αναμε-

τάδοση της συναυλίας που

χαρακτηρίστηκε ως μια από τις

πλέον ανατρεπτικές του 2020. 

Οι Γιάννης Αγγελάκας και Νίκος

Βελιώτης, παρουσίασαν για πρώτη

φορά στο κοινό τον δίσκο τους

Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων

(ΚΥΚΛΟΣ: ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΔΙΣΚΟΥ, ΠΡΕΜΙΕΡΑ 30 & 31 Ιου-

λίου),

Επιλεγμένες διαδικτυακές προβολές 

από το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας

«ΓΑΛΙΛΑΙΑ» (https://galilee.gr/)

https://www.viva.gr/tickets/theater/streaming/o-gamos-tou-karahmeti/

Διαδικτυακό ...τσίκνισμα

μετά μουσικής

Η διεύθυνση των Λεσχών Φιλίας του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης προσκαλεί όλα τα μέλη των

λεσχών και όχι μόνο σε ένα μοναδικό διαδικτυακό

γλέντι να γιορτάσουμε παρέα την Τσικνοπέμπτη. 

Φέτος λόγω περιοριστικών μέτρων θα τσικνίσουμε

σπίτι μας και θα συνδεθούμε στη διαδικτυακή τηλε-

όραση του Δήμου να απολαύ-

σουμε αγαπημένα ελληνικά

έντεχνα, λαϊκά και ρεμπέτικα

τραγούδια, που προσφέρουν στο

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης εντελώς δωρεάν οι ακόλου-

θοι μουσικοί:

Κατερίνα Κουρεντζή – Τραγούδι

Θοδωρής Μυστιλόγλου – Τραγούδι – Κιθάρα

Αλέξανδρος Πάχος – Κιθάρα

Ναταλία Πολέτεβα – Βιολί – Τραγούδι

Στο μπουζούκι ο βιρτουόζος Θάνος Θεοδωρόπου-

λος

Την Πέμπτη λοιπόν, 4 Μαρτίου στις 20:00 ενώ θα

...τσικνίζετε στη βεράντα σας, διασκεδάστε ακοιυ-

στικά με τη διαδικτυακή τηλεόραση του Δήμου

ΒΒΒ.

Διαδικτυακή συναυλία

Κλασσικής Μουσικής με τη

«Φιλαρμόνια Ορχήστρα

Αθηνών»

Διαδικτυακή συναυλία κλασσικής μουσικής με έργα

κορυφαίων Eλλήνων και ξένων συνθετών έχει προ-

γραμματίσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

σε συνεργασία με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών

την Παρασκευή 5 Μαρτίου στις 20:00.

Η συναυλία εγκαινιάζει τη διαδικτυακή συνεργασία

του Δήμου με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, η

οποία έχει στόχο την προσέγγιση του ευρύτερου

κοινού με την κλασσική μουσική με αγαπημένα

έργα τα οποία θα παρουσιαστούν σε τρεις διαδι-

κτυακές συναυλίες, την Παρασκευή 5 Μαρτίου, την

Παρασκευή 20 Μαρτίου και την Παρασκευή 2 Απρι-

λίου. 

Στην πρώτη θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα έργα:

Νίκος Σκαλκώτας: «Πέντε χοροί για έγχορδα»

Wolfgang Amadeus Mozart: Εισαγωγή από την

όπερα «Γάμοι του Φίγκαρο»

Θεόφραστος Σακελλαρίδης: Ιντερμέδιο από την

όπερα «Περουζέ»

Joseph Haydn: Συμφωνία αρ.88

Μουσική Διεύθυνση: Νίκος Μαλιάρας

Οι συναυλίες θα προβληθούν μέσω της διαδικτυακής τη-

λεόρασης του Δήμου στους συνδέσμους:

Facebook: www.facebook.com/dimosvvv

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCOI1mGmL35xQ-

SeXGVBvOXjw

Webtv Δήμου: www.vvv.gov.gr/webtv

Μια Σύγχρονη

Οδύσσεια: 

Το ταξίδι των
Voyagers από τη
Γη στο Γαλαξία -

1977-2021
(2/3/2021)

Στο πλαίσιο επανέναρξης

των Διαλέξεων της Τρίτης η

Ακαδημία Αθηνών, απευθύ-

νει πρόσκληση για τη Διαδι-

κτυακή Ομιλία του

ακαδημαϊκού Σταμάτη Κρι-

μιζή, με θέμα: 

«Μια Σύγχρονη Οδύσσεια:
Το ταξίδι των Voyagers από
τη Γη στο Γαλαξία-1997-
2021» , η οποία θα πραγμα-

τοποιηθεί, την προσεχή

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021

και ώρα 18:00.
Για να παρακολουθήσετε

την Ομιλία, επισκεφθείτε

τον σύνδεσμο: 

http: / /www.academyofa-

thens.gr/... 

ή εναλλακτικά το σύνδεσμο: 

https://diavlos.grnet.gr/event.
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ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

δημιουργεί Δομή στο Κορωπί

Ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης τον καλωσόρισε

Ο Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού το

«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», Γιαννόπουλος, ενη-

μέρωσε το δήμαρχο Κρωπίας, Δημ. Κιούση (18.2.21)

ότι δημιουργούν Δομή στην περιοχή Αγιος Πέτρος

Κορωπίου.

Ο Δ. Κιούσης καλωσόρισε θερμά τον Κ. Γιαννό-

πουλο και εξέφρασε την πλήρη στήριξη του Δήμου

Κρωπίας στην νέα δομή του πιστοποιημένου μη κερ-

δοσκοπικού φορέα υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευ-

τεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας

ΝΠΙΔ, «Χαμόγελο του Παιδιού», δηλώνοντας χαρα-

κτηριστικά: «Το Χαμόγελο του Παιδιού με την
25χρονη πλέον δράση του, αναγνωρισμένη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Πολιτεία έχει
καταξιωθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού ως
μεγάλος ανθρωπιστικός οργανισμός για τα παιδιά.
Είναι τιμή για την πόλη μας η έλευση του Οργανι-
σμού που εκπροσωπεί το όραμα του 10χρονου

ιδρυτή του Ανδρέα : το χαμόγελο να ξαναγυρίσει
στα παιδιά… ».
———————————-———————-
Ο φορέας «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει να επιδείξει τεράστιο

έργο με άξονες :

Την αντιμετώπιση της Βίας (Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης

Παιδιών-Εφήβων 116111, Εθνική Γραμμή SOS 1056, φιλοξενίες

παιδιών, Κέντρο Ημέρας, επιτόπιες επαφές, διαχείριση αναφο-

ρών, διαδραστικές παρεμβάσεις με γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευ-

τικούς-επαγγελματίες, συμβουλευτική υποστήριξη κ.α)

Την αντιμετώπιση εξαφανίσεων παιδιών αλλά και

ενηλίκων(ΑMBER ALERT, MISSING ALERT, Oμάδα έρευνας &

Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», αιτήματα αναζήτησης, διαδραστι-

κές παρεμβάσεις κ.α_

Ζητήματα Υγείας Παιδιών (προληπτικές εξετάσεις, διακομιδές,

ολιστική υποστήριξη, παιδιατρική κατ΄οικον νοσηλεία, δημιουρ-

γική απασχόληση στα νοσοκομεία, φιλοξενία παιδιών σε διαμε-

ρίσματά του, Πολυιατρείο Οργανισμού, 32 σταθμοί εθελοντικής

αιμοδοσίας)

Ζητήματα Φτώχειας (ολιστική υποστήριξη μέσα από τα πανελλα-

δικά Κέντρα Στήριξης και τα Σπίτια ημερήσιας φροντίδας)

Ενώ συνεχώς αναπτύσσει νέες δράσεις και υπηρεσίες: Δράσεις

εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με τον Υπ.Υγείας και την

Γ.Γ.Αθλητισμού, φιλοξενία και υποστήριξη γυναικών θυμάτων εν-

δοοικογενειακής βίας και των παιδιών τους σε συνεργασία με την

Γ.Γ Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, SmileAca-

demy για ασφαλείς διαδικτυακές παρεμβάσεις πρόληψης-ενισχυ-

τικής διδασκαλίας-εκπαιδευτικά σεμινάρια και διασύνδεση της

Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 με την τηλεφωνική

Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306

info@hamogelo.gr

Σφοδρή κριτική στη διοίκηση Πατούλη για τις ενέρ-

γειές της στα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμ-

μάτων στην Αττική άσκησε ο επικεφαλής της

παράταξης “Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής”, Γιάν-

νης Σγουρός, ο οποίος κατηγόρησε τον Γ. Πατούλη

ότι «πίσω από τις επικοινωνιακές πομφόλυγες του
στυλ “2020 έτος ανακύκλωσης” και τις λαμπερές φω-
τογραφίσεις και παρουσιάσεις κρύβεται η απόλυτη έν-
δειά του σε επίπεδο πράξεων», αφού:

α) ούτε νέο σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) έχει παρουσιάσει

β) ούτε η ανακύκλωση αυξήθηκε κατά τη θητεία του

γ) ούτε υπάρχει προοπτική αποσυμφόρησης του ΧΥΤΑ

στη Φυλή.

Ο πρώην περιφεριάρχης Αττικής άσκησε κριτική και

για την έλλειψη προοπτικής ως προς την παύση λει-

τουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής, που δέχεται τα απορρίμ-

ματα του λεκανοπεδίου εδώ και δεκαετίες

εκφράζοντας τις επιφυλά-

ξεις του τόσο για τη νομι-

μότητα της ΜΠΕ σε σχέση

με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ,

όσο και για την ασφάλεια

της μεθόδου που επελέγη,

της ταφής, δηλαδή απορ-

ριμμάτων πάνω από κύτ-

ταρα που έχουν πληρωθεί

με απορρίμματα, υπενθυμίζοντας ότι το Ιούνιο του

2018 μετά από έντονες βροχοπτώσεις είχε κλείσει ο

ΧΥΤΑ για πολλές μέρες εξαιτίας μεγάλου ρήγματος.

Ο Γ. Σγουρός επανέφερε την πρότασή του για τη διε-

νέργεια νέων μελετών προκειμένου να υπάρξουν

νέες χωροθετήσεις σε κοινά αποδεκτούς χώρους και

με κοινά αποδεκτές λύσεις και εφαρμογές.

Νέες χωροθετήσεις σε κοινά αποδεκτούς χώρους με κοινά

αποδεκτές λύσεις προτείνει ο Γ. Σγουρός

Τη θετική γνωμοδότηση του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου Αττικής έλαβε

24.2.21 η Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:

«Ολοκληρωμένη εγκατάσταση δια-

χείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Ατ-

τικής». Κατά τη διάρκεια της

μαραθώνιας συζήτησης η οποία

πραγματοποιήθηκε στο Περιφερει-

ακό Συμβούλιο  η μελέτη εγκρίθηκε

με ισχνή πλειοψηφία, 51 ψήφους

υπέρ και 49 κατά.

Εισηγητής της μελέτης, ο εντεταλ-

μένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε

θέματα περιβάλλοντος Ν. Παπαδά-

κης και κεντρικός ομιλητής ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας

και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκα-

λης.  

Στις εισηγήσεις τους και οι δύο  ανα-

φέρθηκαν στα οφέλη της νέας εγκα-

τάστασης. Ότι προστατεύεται ο

υδροφόρος ορίζοντας και εξασφαλί-

ζεται η συλλογή του βιοαερίου και η

μετατροπή του σε ηλεκτρική ενέρ-

γεια η οποία διατίθεται στη ΔΕΗ.

Αναφέρθηκαν στα βήματα που έχουν

γίνει μέχρι στιγμής από την Περιφέ-

ρεια  στη βάση του στρατηγικού σχε-

διασμού που υλοποιεί.  

Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται σε

τρείς βασικούς πυλώνες: 

1) Τη στροφή προς την κυκλική οικο-

νομία για μία σωστή και ασφαλή δια-

χείριση των στερεών αποβλήτων, 

2) Ρεαλιστικές λύσεις με συγκεκρι-

μένα χρονοδιαγράμματα 

3) Ενίσχυση της ανακύκλωσης, μια

στρατηγική επιλογή «για να φτιαχτεί

μια κοινωνική κυκλική οικονομία που

θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέ-

σεις εργασίας.

Με τη συνδρομή, το  σχεδιασμό και

τη καθοδήγηση από ειδικούς επιστή-

μονες η Περιφέρεια ανέλαβε δρά-

σεις προκειμένου να επιτευχθεί μια

γρήγορη, οικονομικά αποδοτική και

περιβαλλοντικά φιλική στροφή προς

την κυκλική οικονομία.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης,

κατά τη διάρκεια της συζήτησης,  ση-

μείωσε μεταξύ άλλων: «Έχουμε δε-

σμευθεί ότι ως το 2025 θα έχει πάψει

να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ της Φυλής ως

ανοικτή χωματερή. Αυτό είναι και το

μεγάλο μας στοίχημα. Αν και έχουμε

ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας,

έχουμε περάσει σταθερά από το

στάδιο των εξαγγελιών, στο στάδιο

της υλοποίησης».

Επικρίσεις δέχθηκε ο Περιφερειάρ-

χης από τα έδρανα της αντιπολίτευ-

σης, για την παράταση της

λειτουργίας της Φυλής για άλλα 4

χρόνια, τη στιγμή που έχει σχεδόν

κορεστεί, τονίζοντας ότι τελικά ο

Περιφερειάρχης δεν έχει σχέδιο -

όπως τόνιζε προεκλογικά - για την

επόμενη ημέρα.

Σχολιάζοντας την κριτική των παρα-

τάξεων της αντιπολίτευσης ο Περι-

φερειάρχης επεσήμανε:

«Παραλάβαμε μια βραδυφλεγή
υγειονομική βόμβα. Με τη νέα εγ-
κατάσταση εξασφαλίζεται η προ-
στασία του περιβάλλοντος, δίδεται

λύση στην καθημερινή διαχείριση
των απορριμμάτων μέχρι την κατα-
σκευή των νέων μονάδων, αξιοποιεί-
ται και το βιοαέριο για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. 
... Οφείλουμε να γυρίσουμε σελίδα,
το χρωστάμε στα παιδιά μας και στις
επόμενες γενιές. 
Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε
μόνιμη και βιώσιμη λύση στο ζήτημα
της διαχείρισης των απορριμμάτων
της Αττικής, η οποία δεν αντέχει
άλλο να θάβει σκουπίδια».
Βασικοί στόχοι

- Δίνεται βάρος στην ανακύκλωση και

«Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης

απορριμμάτωνΑττικής»
Με ισχνή πλειοψηφία εγκρίθηκε η μελέτη από το Περιφερειακό Συμβούλιο
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Eκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε η

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής

(ΠΕΔΑ) (22.2.21) - μέσω τηλεδιάσκεψης -

με τη συμμετοχή 66 Δημάρχων, προκειμέ-

νου να καταγραφούν  τα προβλήματα που

αντιμετώπισε η Τοπική Αυτοδιοίκηση τις

ημέρες της κακοκαιρίας “Μήδεια” και να

κατατεθούν προτάσεις για το άμεσο μέλ-

λον.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, αναδείχθη-

καν ζητήματα που απαιτούν άμεσο χειρι-

σμό μεταξύ της ΠΕΔΑ σε συνεργασία με

τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να δημιουρ-

γηθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που να ξε-

καθαρίζει τις αρμοδιότητες και να

αντιμετωπίζει τα προβλήματα που παρου-

σιάζονται στην πράξη.

Το σημαντικότερο πρόβλημα, όπως διαπι-

στώθηκε, είναι η δαιδαλώδης νομοθεσία

και η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν,για το

κλάδεμα των δέντρων, την ευθύνη έχουν:

• σε πολλά πεζοδρόμια, οι Δήμοι

• σε πάρκα, αλσύλλια κλπ οι Δήμοι κατό-

πιν άδειας του Δασαρχείου

• όταν τα δέντρα είναι κοντά στο δίκτυό

του, ο ΔΕΔΔΗΕ

• όταν τα δέντρα είναι κοντά σε άλλα δί-

κτυα, διάφοροι άλλοι φορείς

• σε κεντρικές λεωφόρους και άλλους χώ-

ρους αρμοδιότητάς της η Περιφέρεια Ατ-

τικής

• εντός ιδιωτικών οικοπέδων, οι ιδιώτες

• σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις χρει-

άζεται και άδεια εργασιών μικρής κλίμα-

κας από την οικεία Πολεοδομία.

• ενώ σε περιοχές με αρχαιολογικό ενδια-

φέρον απαιτείται και η έγγραφη συμφω-

νία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ Γιώργος Μαρκό-

πουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Το-

πική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται πάντα στην
πρώτη γραμμή της μάχης. Το ίδιο κάναμε
και τις μέρες που η «Μήδεια» έπληξε την
Αττική. Ξέρουμε καλά ότι, παρά τις προ-
σπάθειές μας, σε πολλές περιπτώσεις οι
συμπολίτες μας αντιμετώπισαν προβλή-
ματα που δεν δικαιολογείται να εμφανί-
ζονται εν έτει 2021. 
Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για το
“πινγκ πονγκ” των ευθυνών. Δεν αρνούμα-
στε ότι υπήρχαν και περιπτώσεις που η
Αυτοδιοίκηση είχε κι αυτή ευθύνες. Δεν
πετάμε το μπαλάκι των ευθυνών σε άλ-
λους, αντιθέτως ζητάμε με νόμο να δο-
θούν ακόμα περισσότερες ευθύνες στους
Δήμους μας. Θέλουμε περισσότερες αρ-
μοδιότητες, με τους αντίστοιχους πό-
ρους. Ώστε εμείς να είμαστε υπεύθυνοι
για το σπίτι μας, εμείς να είμαστε και υπό-
λογοι απέναντι στους συμπολίτες μας για
ό,τι συμβεί.»
Ο Γ. Μαρκόπουλος ζήτησε από τον Πρό-

εδρο της Επιτροπής Θεσμών της ΠΕΔΑ

και Δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη να

καταγράψει τους προβληματισμούς των

Δημάρχων και τις σημαντικότερες προτά-

σεις.

Περισσότερες αρμοδιότητες

H ΠΕΔΑ  υποβάλει συγκεκριμένες προτά-

σεις για νομοθετική ρύθμιση προκειμένου

να γίνει πιο αποτελεσματική, όπως:

― Να απλοποιηθεί το νομικό πλαίσιο για

το κλάδεμα των δέντρων. Οι πολυάριθμες

διοικητικές πράξεις, ρυθμίσεις έχουν κα-

θοριστεί με διάφορες διατάξεις νόμων και

με τον ίδιο τρόπο (νομοθετικά) ήρθε η

ώρα να αλλάξουν και να απλοποιηθούν.

― Το κλάδεμα και η κοπή δένδρων εντός

των πόλεων να αποτελεί ευθύνη των

Δήμων, χωρίς να απαιτείται άδεια από το

Δασαρχείο. Το κλάδεμα να πραγματοποι-

είται αποκλειστικά με ευθύνη και προ-

γραμματισμό των Υπηρεσιών Πρασίνου

των Δήμων, ενώ οι κοπές δένδρων με

απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβου-

λίου, έπειτα από εισήγηση της Υπηρεσίας

Πρασίνου.

― Ειδικά για τις περιοχές που είναι χαρα-

κτηρισμένες ως «δημόσια δάση», η πρω-

τοβουλία για την κοπή ή το κλάδεμα να

ανήκει στο οικείο Δασαρχείο (Αποκεν-

τρωμένη Διοίκηση Αττικής), Το κλάδεμα ή

η κοπή θα πραγματοποιείται με συνερ-

γεία, μέριμνα και δαπάνες των Δήμων,

όπως εξάλλου γίνεται και σήμερα.

― Η ευθύνη για το κλάδεμα των δένδρων

πλησίον ή πάνω στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ

να περάσει στη δικαιοδοσία των Δήμων,

με διακοπή της ηλεκτροδότησης στο

τμήμα του δικτύου που θα πραγματοποι-

ηθούν οι εργασίες, κατά τις ημέρες και

ώρες που ο Δήμος θα της υποδεικνύει εγ-

γράφως.

― Η ΔΕΔΔΗΕ να καταβάλλει ετήσιο

τέλος για το δίκτυό της στους ΟΤΑ, το

οποίο θα υπολογίζεται με βάση το μήκος

του εναερίου δικτύου της και θα αντιστοι-

χεί στη συντήρηση-φροντίδα του. Με τον

πόρο αυτόν, ο κάθε Δήμος θα πραγματο-

ποιεί κάθε χρόνο τις εργασίες που μέχρι

σήμερα είναι υποχρέωση της ΔΕΔΔΗΕ.

― Να καταργηθεί για τους Δήμους η έκ-

δοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας

από την οικεία Πολεοδομία, η οποία σή-

μερα απαιτείται για να πραγματοποιηθούν

εργασίες κλαδέματος ή κοπής δένδρων

σε κοινόχρηστους χώρους. Εξυπακούεται

ότι η άδεια αυτή θα εξακολουθήσει να

χρειάζεται για κοπές δένδρων από ιδιώ-

τες μέσα στα οικόπεδά τους.

― Να καταργηθεί για Δήμους η έκδοση

άδειας από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

― Να καταργηθεί η Αποκεντρωμένη Δι-

οίκηση Αττικής (Δασαρχείο) ή να μεταρ-

ρυθμιστεί, στην κατεύθυνση που

περιγράφεται παραπάνω, αφού σήμερα

δεν απαντάει καν στα έγγραφα των

Δήμων, δεν τηρεί τις νόμιμες προθεσμίες

και επιβραδύνει ή εμποδίζει πλήρως την

παραγωγή έργου από τους Δήμους.

Σημείωση: Καλά όλα αυτά που προτεί-

νει η ΠΕΔΑ, αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι

Δήμαρχοι - πολλάκις - λειτουργούν

εξωθεσμικά και προσπερνώντας νό-

μους και διατάξεις, οπότε θα καταλή-

γουμε σε “μία από τα ίδια”.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο ζητούν οι 66 Δήμαρχοι

Αττικής σχετικά με τις αρμοδιότητες

Με απαρτία Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων της Αττικής συνεδρίασε έκτα-

κτα το ΔΣ της ΠΕΔΑ με μοναδικό θέμα την συζήτηση επί του – υπό Διαβούλευση-

Σχεδίου Νόμου με τίτλο: “Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών”.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Εσωτερικών, Μιχά-

λης Σταυριανουδάκης, μετά από πρόσκληση του προέδρου Γ. Μαρκόπουλου.

Τα κύρια σημεία του νέου εκλογικού νόμου για τους δημάρχους και συμβούλους,

όπως διατυπώθηκε κατά τη συζήτηση είναι:

• Εκλογή Δημάρχου με 43% +1 από την πρώτη Κυριακή

• Θέσπιση ποσοστού 3% στους συνδυασμούς για την εκλογή συμβούλου

• Αύξηση της θητείας των αιρετών στα 5 έτη

• Υποψηφιότητα, τιμητικά άνευ σταυρού, ως Δημοτικών Συμβούλων όσων έχουν

διατελέσει για τουλάχιστον 8 έτη Δήμαρχοι.

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασε στις 19

Φεβρουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Οι

προτάσεις της έγιναν δεκτές, κατά πλει-

οψηφία, και το ΔΣ αποφάσισε στο κείμενο

που θα στείλει προς το Υπ. Εσωτερικών να

συμπεριληφθούν και οι θέσεις της μειοψη-

φίας στα άρθρα που υπάρχει διαφωνία.

Μερικά από τα σημεία είναι:

• Η ΚΕΔΕ δεν συμφωνεί με τη μείωση των

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί

αυτή θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα

δεδομένου ότι υπάρχουν Δήμοι πολλών τα-

χυτήτων και Δήμοι που προήλθαν από συ-

νενώσεις πολλών Δημοτικών Ενοτήτων.  .

• Προτείνεται η μη κατάργηση δημοτικών

κοινοτήτων σε δήμους με πληθυσμό της

έδρας τους κάτω των 100.000 κατοίκων.

α) Σε πολλούς επαρχιακούς Δήμους, στις

έδρες των Δήμων είναι προσαρτημένα με-

γάλα χωριά και συνοικισμοί που δεν εκλέ-

γουν προέδρους. Στα τοπικά συμβούλια

των εδρών συμμετείχαν εκπρόσωποι των

χωριών αυτών, καλύπτοντας το κενό.

β)  Τα τοπικά συμβούλια των εδρών αποτε-

λούν θερμοκοιτίδες στελεχών που μπο-

ρούν να μεταπηδήσουν στα Δημοτικά

Συμβούλια σε μέλλοντα χρόνο.

Επαναφορά της πενταετούς θητείας των

Δημοτικών Αρχών.

Διαφωνεί στη μείωση ποσοστού του αριθ-

μού των υποψηφίων δημοτικών συμβού-

λων από κάθε φύλο από 40% που ισχύει

σήμερα σε 33%.

Συμφωνεί κατά πλειοψηφία με το ποσοστό

43% για την εκλογή Δημάρχου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρα-

σαν διαφορετικές απόψεις όπως:

• Να ισχύσει εκ νέου το 50% +1

• Να παραμείνει το ισχύον σύστημα της

απλής αναλογικής

• Να προσδιοριστεί ελάχιστη διαφορά 5%

μεταξύ 1ου και 2ου συνδυασμού σε περί-

πτωση που επιλεγεί χαμηλότερο του 50%

“Εκλογή Δημοτικών Αρχών”

ΚΕΔΕ: Στη σωστή κατεύθυνση 

ο νέος εκλογικός νόμος!  
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Ίσως το παρόν άρθρο μου να θεωρείται «εκπρόθεσμο»,
αλλά στην εποχή που ζούμε τείνει όλα τα ζητήματα βνα
είναι «εκπρόθεσμα». Αφορμή γι’ αυτό το άρθρο, στάθηκε
η αναφορά του Κώστα Βενετσάνου στο σχετικό με το
θέμα άρθρο του στην «ΕΒΔΟΜΗ»/6.2.21, αρ. Φ. 1168. Η
τοποθέτησή μου που ακολουθεί, πιθανά να «προβληματί-
σει» και ίσως να «επηρεάσει καταστάσεις».

Κανείς δεν δέχεται ότι η Ακαδημαϊκή Ελευθερία είναι
συμβατή με την Αστυνομική Εξουσία. Αλλά και κανείς δεν
αποδέχεται ότι μπορούν να διαπράτονται αξιόποινες πρά-
ξεις, που αφορούν την ανθρώπινη ζωή ή την σωματική
ακεραιότητα όπως συμβαίνει και με τα Πανεπιστήμιά μας,
που μετατρέπονται έτσι σε «γιάφκες» περιθωριακών.

Κατά συνέπεια, ας μη δίνουμε «υπερβολική σημασία»
στην ίδρυση μιας Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, γιατί το
ζήτημα της ανομίας στα Πανεπιστήμια, είναι διαχρονικό
και θα έπρεπε να αλλάξει η κουλτούρα των Πρυτανικών
και Αστυνομικών αρχών (κατά βάση έχουν την ευθύνη για
την «άσχημη» κατάσταση στα ΑΕΙ).

Αν οι Πρυτάνεις δεν αποκτήσουν την «κουλτούρα» να κα-
ταγγέλουν τα εγκλήματα, πάσης μορφής, που διαπράτ-
τονται στα Πανεπιστήμια, στο επίπεδο της ανομίας, θα
συνεχίσουν να συνιστούν,  θλιβερό και γκρίζο πράγμα

χωρίς πνευματικότητα.

Η επιτήρηση της τάξης και ασφάλειας σε όλους τους δη-
μόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΕΙ,
πρέπει να γίνεται συντεταγμένα, χωρις ιδεοληψίες. Η
Υπηρεσία φύλαξης, πρέπει να έχει ως σημείο αναφοράς
τις αρχές του εκάστοτε Πανεπιστημίου και θα επικουρεί-
ται «έγκαιρα» και από την Αστυνομία όταν και όπως απαι-
τείται. Όσοι αυντιτίθενται ΔΕΝ επιθυμούν την τάξη και τη
νομιμότητα.

Πρέπει στα ΑΕΙ να υφίσταται σώμα «εξειδικευμένων φυ-
λάκων» (όχι securities), υπό τον Πρύτανη σύμφωνα με το
«συνταγματικό αυτοδιοίκητο». Να επανέλθουν  τα συμ-
βούλια των Πανεπιστημίων με εξωτερικές προσωπικότη-
τες, ώστε να διασφαλίζουν ότι τα Παναπιστημιακά
όργανα, δεν θα ολιγορούν. Ο έλεγχος εισόδου/εξόδου
είναι απαραίτητος.

Η Αστυνομία επεμβαίνει σε πολύ αξιόποινες πράξεις. Ετσι
η ανάθεση εξ αρχής της φύλαξης/εποπτείας στην Αστυο-
μία ακόμα και άοπλη, είναι ανεπίτρεπτη και θα αναδειχθεί
ανεφάρμοστη.

Σήμερα, η φύλαξη είναι ανεπαρκέστατ, διότι η πολιτεία
δεν διαθέτει τα απαραίτητα οικονομικά και τεχνικά μέσα
και οι πρυτάνεις δεν έκαναν αυτό που έπρεπε (καλόν είναι
να δούμε τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας
στο Πανεπιστήμιο YELE του Σικάγου). 

Θα ήθελα να αντιγράψω επ’ ακριβώς τα λόγια πρώην
Υπουργού Παιδείας που είπε: «Αν εφαρμοζόταν αντικοι-
μενικά και αυστηρά ο Εσωτερικός κανονισμός των ΑΕΙ και
τα άρθρα 8 έως 22, που περιλαμβάνονται στο Νομοσχέ-
διο, ΔΕΝ χρειάζεται η Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Καιρός
να μελετηθεί επιτέλους το άρθρο 5 του Ν. 2083/92, ο
οποιος δεν καταργήθηκε, αλλά και δεν εφαρμόστηκε
ποτέ».

Υπενθυμίζω ότι το κείμενο του Νομοσχεδίου αναρτήθηκε
προς διαβούλευση στις 13/1/21. Πόσοι από μας το διάβα-
σαν; Συζητήθηκε σε 4 συνεδριάσεις της αρμόδιας Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής. Ξέρουμε το αποτέλεσμα των

συζητήσεων; ΟΧΙ. Στη συνέχεια συζητήθηκε για 3 ημέρες,
(όσοι δεν σκέπτονται συσκέπτονται) στην Ολομέλεια εν
μέσω πολυπληθέστατων συλλαλητηρίων (εν μέσω covid!).

Αν σε προηγούμενες συζητήσεις, αναθεωρήσεις είχε ψη-
φιστεί το «αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων» δεν θα
υπήρχαν σήμερα ‘Οριζόντια Νομοσχέδια» για τη λειτουρ-
γία τους.

Το «αυτοδιοίκητο» αφορά και ποιοι και πώς περιπολούν
εντός και εκτός ΑΕΙ και όχι το «ποιος» ή ‘ποιοι» ή «πόσοι»
θα διδάσκουν στα Αμφιθέατρα. Το κάθε ΑΕΙ θα πρέπει να
προσδιορίζει το επίπεδο ασφάλειας των χώρων του, εξα-
σφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια και την απρόσκοπτη λει-
τουργία του. Τα «θα δούμε» δεν είναι δική μας δουλειά,
«αν δεν σου αρέσει φύγε» και άλλα δεν έχουν θέση επ’
ουδενί σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, ώστε να μπορούμε να
έχουμε περισσότερες επιτυχέις προς το θετικότερο.

Πώς όμως να γίνει αυτό, όταν στα σοβαρά περοβλήματα
σύσσωμη η εκάστοτε «Αντιπολίτευση» εργαλιοποιεί το
«ρίσκο» και ζητάει κλείσιμο της Βουλής για να σωθεί η
Δημοκρατία. Διότι κατ’ αυτούς «τραυματίζουν» τη Δημο-
κρατία αυτοί που νομοθετούν. Εθνική ομοψυχία επί σοβα-
ρών θεμάτων δεν υπήρξε και ούτε θα υπάρξει ποτέ.

Γνώμη μου είναι, ότι η αστυνόμευση μέσα και έξω από τα

ΑΕΙ πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη ευαισθησία, δίχως

όμως να θυσιάζεται η αποτελεσματικότητα. Δεν μπορούν

οι κάθε μορφής «μπαχαλάκηδες» να σπάνε, να κλέβουν

και να φεύγουν κύριοι, και μετά να καλείται η Αστυνομία,

και να βρίσκεται σε έναν «κρανίου τόπο» και ένα «γης μα-

διάμ» χώρο και οι περίεργοι να λείπουν, προσωρινά βέ-

βαια. Δεν είναι επιπλέον αποδεκτό από μένα η ρήση: Μην

προσλαμβάνετε προσωπικό για τη φύλαξη των Πανεπι-

στημίων. Δωστε τα για να προσλάβετε καθηγητές, ξε-

χνούν ότι σύμφωνα με το σύνταγμα, Δημοκρατία είναι το

πολίτευμα, όπου η εξουσία υπηρετεί μόνο τα συμφέροντα

του Λαού.

Π. Μουντανέας Π.Ν.

Αντιναύαρχος ε.α.

όπλοις

Πανεπιστημιακή

Αστυνομία...
Μία άποψη | θέση

Eν

Η ελληνική πολιτική κοινωνία ετοιμάζεται να εορτάσει
τα 200 χρόνια της ίδρυσής της και ταυτόχρονα βυθί
ζεται στο τέλμα των αδιεξόδων της. Δεν πρόκειται για
θεσμικές ανεπάρκειες στη συγκρότησή της. Έχουμε να
κάνουμε με παιδευτικές διαδικασίες και με μαθη
σιακά εγγενή προβλήματά της. Ο Δημήτρης Λιγνάδης
είναι το “ανθρώπινο τέρας” (σύμφωνα με τα τηλεο
πτικά παράθυρα) αλλά είναι ταυτόχρονα και ο μεγά
λος δημιουργός – θεατράνθρωπος. 

Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας: η «υπό
θεση Λιγνάδη» είναι πολιτικό πρόβλημα και όποια κυ
βέρνηση και εάν βρισκόταν στην εξουσία, δεν θα
μπορούσε να διαχειρισθεί σε επικοινωνιακό επίπεδο
αυτό το πρόβλημα παρά μόνον σ’ αυτό το χυδαίο επι
κοινωνιακό επίπεδο! 

Η άποψή μου είναι η εξής: η δικαστική και δικονομική
διαχείριση του σχετικού ζητήματος θα καταλήξει στο
επόμενο διάστημα σε μία κάποια λύση. Το ίδιο θα
συμβεί και με την κοινωνική εκδοχή της παιδεραστίας.
Αλλά το μείζον ζήτημα είναι το πολιτικό. Δηλαδή ο Δη

μήτρης Λιγνάδης θυσιάζεται τώρα και θα συνεχισθούν
όλα όσα συμβαίνουν στην πολιτική πραγματικότητα
χωρίς καμία αναφορά στους πολιτικούς, οι οποίοι
«χωρίς διεθνή διαγωνισμό» τον διόρισαν στη θεσμική
θέση του;

Η «υπόθεση Λιγνάδη» είναι ένα πολιτικό ηφαίστειο,
το οποίο θα εκραγεί (και μετά την ποινική λύση του)
και θα συμπαρασύρει η λάβα του ολόκληρη την ελλη
νική κοινωνία. Επειδή ακριβώς, η πολιτική εξουσία και
τα άτομα με τις βουλήσεις τους και τις ορμές τους δεν
μπορούν να διαμορφώσουν ούτε τον εαυτό τους,

ούτε τους θεσμούς, καταλήγουν στο απόλυτο μηδέν; 

Η τελική λύση στο κοινωνικοπολιτικό δράμα που
ζούμε ως κοινωνία είναι η παραίτηση της Υπουργού
Πολιτισμού. Το πολιτικό ηφαίστειο που ονομάζεται
Δημήτρης Λιγνάδης, ελπίζω να μην συμπαρασύρει και
την ίδια την ετοιμόρροπη κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Γιατί τότε θα ζήσουμε το «πολιτικό ολοκαύτωμα» της
δικής μας κοινωνίας, όπως οι ναζί (οι φασίστες) έζη
σαν το δικό τους. 

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

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Η «υπόθεση Λιγνάδη» ως πολιτικό πρόβλημα

Το πολιτικό ηφαίστειο που ονομάζεται
Δημήτρης Λιγνάδης, ελπίζω να μη
συμπαρασύρει και την ίδια την ετοι
μόρροπη κυβέρνηση Μητσοτάκη.
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Ένας Δήμος - τρεις πόλεις! 

Επιμένει ο δήμαρχος ΒΒΒ να ονομάζει το Δήμο ως

πόλη, άσχετα αν αποτελείται από τρεις πόλεις και μά-

λιστα με διαφορετική “κουλτούρα” η κάθε μία. Οι τρεις

Δήμοι έγιναν ένας. Δεν έγιναν, οι τρεις πόλεις, μία. 

Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η διαφορετική κουλ-

τούρα, η κάθε μία έχει διαφορετικές ανάγκες από την

άλλη. Αλλες ανάγκες έχει η Βούλα, άλλες η Βάρη -

Βάρκιζα που έχουν μείνει πίσω, έχουν “φορτωθεί”

πολλές και μεγάλες επιχειρήσεις και επιβαρύνονται

περιβαλλοντικά. Πόσο μάλλον τώρα που θα γίνει ο

σταθμός διαλογής στις εγκαταστάσεις της Σχολής

Ευελπίδων.

Αλλες ανάγκες έχει η Βουλιαγμένη, που ως μικρός

Δήμος, είχε μία πολύ προσωπική σχέση ο πολίτης με

το Δήμο. Ήταν όλοι γνωστοί μεταξύ τους και κράτη-

σαν την πόλη σε ένα καλό επίπεδο, χωρίς οχλούσες

επιχειρήσεις.

Μην χρυσώνουμε το χάπι. Η “έξυπνη πόλη”,  λοιπόν

πήρε τα “χρυσά” βραβεία από την ΚΕΔΕ, όπως πήραν

και πολλοί άλλοι δήμοι για διάφορες δράσεις καθώς

και η Περιφέρεια Αττικής. Όσο για την ανακύκλωση

στο Δήμο ΒΒΒ, παραπέμπω στη σελ. 17, που δίνει κά-

ποια στοιχεία η Ι. Δόγκα.

Εκείνο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα στο Δήμο

ΒΒΒ, όχι γιατί δεν συμβαίνει και αλλού, αλλά δύο

απανωτά συμβάντα μέσα σε τρεις ημέρες είναι πολύ.

Να βλέπουμε μαθητές γυμνασίων - λυκείων, στους

προαύλιους χώρους των σχολείων ή στα πεζοδρόμιά

τους, να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο έδαφος, μετά

από κατάχρηση οινοπνεύματος, και να τους μαζεύει

το ασθενοφόρο σε κατάσταση επικίνδυνη για την

υγεία τους.

Ε
μφύλιος... έχει ξεσπάσει στο Πανόραμα Βού-

λας, μετά την τοποθέτηση μεγάλων κάδων

αποκομμιδής απορριμμάτων. Μέχρι προχθές

είχαν τους ατομικούς κάδους και η προσαρμογή δεν

είναι εύκολη, πόσο μάλλον στους στενούς δρόμους,

χωρίς πεζοδρόμια, του Πανοράματος. 

Όσο για το πόσο ασφαλείς είναι, μένει να το δούμε

στην πρώτη κακοκαιρία.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ανθρώπινη αντίληψη ονομάζεται η διαδικασία της ερμη-

νείας διαφόρων ερεθισμάτων του περιβάλλοντος, τα οποία

προκαλούν την γέννηση αισθήσεων στο ανθρώπινο σώμα,

με την ενεργοποίηση αισθητηρίων μηχανισμών.

Τα ερεθίσματα είναι πολλά και σύνθετα και μόνο η ανθρώ-

πινη αντίληψη μπορεί να τα κατατάξει σε κατηγορίες για

να ερμηνευτούν. Από την ερμηνεία των ερεθισμάτων, εξαρ-

τάται η συμπεριφορά της καθημερινής ζωής των ανθρώπων,

η οποία διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί ο κόσμος

του κάθε ανθρώπου είναι μοναδικός!!

Η  διαδικασία της αντίληψης εξαρτάται από τρεις παράγον-

τες, οι οποίοι είναι: οι αισθήσεις, η προσοχή και η αντί-

ληψη,  των φυσικών και των κοινωνικών γεγονότων! 

Από τις αισθήσεις οι κυριότερες είναι πέντε: η όραση,  η

όσφρηση, η  γεύση, η αφή και η ακοή, οι οποίες υπόκεινται

σε περιορισμούς, όπως η ακοή δεν μπορεί να συλλάβει

τους ήχους όλων των συχνοτήτων, σε αντίθεση με κάποια

ζώα, τα οποία διαθέτουν καλύτερη ακοή από τον άνθρωπο,

όπως είναι ο σκύλος!

Επίσης όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια ένταση στις αι-

σθήσεις τους, όπως οι τυφλοί που στερούνται την όραση,

έχουν αναπτυγμένη την αφή!

Οι αισθήσεις προκαλούν τον εγκέφαλο να συλλέξει πληρο-

φορίες απαραίτητες για την επιβίωση του ανθρώπου, η

οποία εξαρτάται από την αντίληψη ή νόησή του.

Η προσοχή είναι ο δεύτερος παράγοντας στην διαδικασία

της αντίληψης και εξαρτάται  1) από το μέγεθος, 2) την έν-

ταση, 3) τη συχνότητα,  4)την αντίθεση, 5) την κίνηση, 6)

την αλλαγή και 7) τους νεοτερισμούς!

1)  Το μέγεθος ενός φυσικού αντικειμένου, προκαλεί ερε-

θίσματα στον άνθρωπο και όσο μεγαλύτερο είναι το ερέθι-

σμα, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν για να

γίνει αντιληπτό.

2) Η ένταση που χαρακτηρίζει το ερέθισμα, προκαλεί την

ανθρώπινη προσοχή, ανάλογα με το μέγεθός της, όπως ο

ήχος ενός πυροβολισμού, δημιουργεί μεγαλύτερη προ-

σοχή, από τον  ήχο του κραξίματος ενός όρνεου!

3) Η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται ένα ερέθισμα,

κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον, γι αυτό  χρησιμοποι-

είται από τους διαφημιστές, επειδή προσελκύει την προ-

σοχή του καταναλωτικού κοινού, σφυροκοπώντας την

κοινή γνώμη μέχρι να την επηρεάσει, ώστε να αγοράσει το

διαφημιζόμενο προϊόν!

4) Η αντίθεση που σχηματίζεται μεταξύ ενός ερεθίσματος

και του περιβάλλοντος, γεννάει μεγαλύτερο ενδιαφέρον,

από εκείνο που ταιριάζει περισσότερο με το περιβάλλον και

μπορεί να προκύψει από ένα έντονο χρώμα ή από ένα με-

γάλο μέγεθος κ.α.!

5) Η κίνηση ενός ερεθίσματος προσδίδει μεγαλύτερη προ-

σοχή, από ένα άλλο ερέθισμα που είναι στατικό, όπως ένα

ζώο που τρέχει σε σχέση με μια τοιχοκολλημένη δημοσί-

ευση!

6) Η αλλαγή που παρατηρείται σε κάποια αντικείμενα, προ-

καλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από τα αμετάβλητα, όπως

μια επιγραφή που παρουσιάζει εναλλαγή φωτεινών χρωμά-

των είναι πιο εντυπωσιακή, από άλλη με σταθερό φωτισμό!

7) Οι νεοτερισμοί που χαρακτηρίζουν ένα ερέθισμα, το κα-

θιστούν άμεσα αισθητό, από ένα άλλο που εμφανίζεται τα-

κτικά και δημιουργεί συνήθεια, γι αυτό οι διαφημιστές

παρουσιάζουν συσκευασίες καινούργιες και πρωτότυπες

στα διαφημιζόμενα προϊόντα, με σκοπό την προσοχή του

καταναλωτικού κοινού!

Η αντίληψη γενικά περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο

οργανώνουμε και ερμηνεύουμε όλα όσα αισθανόμαστε,

όπως είναι οι διάφορες εικόνες που βλέπουμε, οι ήχοι που

ακούμε, οι οσμές που μυρίζουμε κ.α., οπότε προσπαθούμε

συνειδητά να οργανώσουμε και να εντάξουμε σε κατηγο-

ρίες τις πληροφορίες που παίρνουμε από τα ερεθίσματά

μας.

Κάποιες φορές αναγκαζόμαστε να παίρνουμε βιαστικές

αποφάσεις, στηριζόμενοι σε πολύ περιορισμένες πληροφο-

ρίες, οι οποίες βασίζονται μόνο στην προσωπική μας αντί-

ληψη και όταν αυτές οι αποφάσεις αποσκοπούν να

κατατάξουν κάποιους ανθρώπους σε κατηγορίες, ονομά-

ζουμε αυτή την διαδικασία «συναγωγή συμπερασμάτων αν-

τίληψης» (perceptual inferences).

Όταν όμως προσπαθούμε να οργανώσουμε σε λογικά και

αναγνωρισμένα πρότυπα κάποιους ανθρώπους, με την δια-

δικασία της ομαδοποίησης των ερεθισμάτων, σε αναγνωρι-

σμένα πρότυπα, τότε αποκαλούμε αυτή την διαδικασία

«οργάνωση της αντίληψης» (perceptual organization)!

Μερικές από τις αρχές που χρησιμοποιούμε για να οργα-

νώσουμε τα ερεθίσματα είναι: η μορφή-φόντο, η ομοιότητα,

η γειτνίαση και η ολοκλήρωση.

Η μορφή-φόντο, αποτελεί την τάση να τοποθετούνται οι

εκάστοτε μορφές μέσα σε ένα φόντο, όπως όταν σε μια

επιτροπή που γίνεται συζήτηση, το φόντο το αποτελούν τα

μη λεκτικά μηνύματα, γιατί αυτά μπορεί να είναι περισσό-

τερο σπουδαία .

Η  ομοιότητα των ερεθισμάτων, μπορεί να γίνει αιτία της

ομαδοποίησής των, όπως σε μια αθλητική ομάδα, όπου οι

αθλητές κάθε ομάδας φορούν ομοιόμορφες στολές, για

την καλύτερη αναγνώριση των παικτών!

Η γειτνίαση των ερεθισμάτων, γεννά συχνά την αίσθηση,

ότι αυτά τα ερεθίσματα συνδέονται μεταξύ τους με κοινά

χαρακτηριστικά, όπως δύο φίλοι που μένουν στην ίδια γει-

τονιά και τους αποδίδουμε κάποιες κοινές ομοιότητες,

χωρίς αυτό να αποτελεί την πραγματικότητα!!

Η ολοκλήρωση της συγκέντρωσης στοιχείων για τα ερεθί-

σματα, είναι απαραίτητη για να έχουμε τη σωστή γνώση,

που θα μας οδηγήσει στην ορθή γνώμη!! 

Ο σχηματισμός αντίληψης των  φυσικών αντικείμενων είναι

πιο εύκολος από τον σχηματισμό αντίληψης των κοινωνι-

κών γεγονότων, όπως όταν έχουμε σχηματίσει διαφορετική

αντίληψη για το μήκος δύο λεωφορείων,  μπορούμε να τα

μετρήσουμε και να λυθεί ο προβληματισμός μας, ενώ όταν

έχουμε διαφορετική αντίληψη για δυο υπαλλήλους, ποιος

από τους δύο είναι ο καλύτερος, τότε ο σχηματισμός αντί-

ληψης γίνεται περίπλοκος και λαμβάνουμε υπ όψη μας και

άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η εμφάνιση, η επικοινωνία

και η θέση!!

Οι αντιλήψεις επηρεάζονται από μεγάλη ποικιλία παραγόν-

των, που βρίσκονται στο κοινωνικό μας περιβάλλον, με απο-

τέλεσμα  να κάνουμε κάθε ημέρα άπειρα σφάλματα, ακόμα

και αν κάνουμε αυτογνωσία, δηλαδή να χρησιμοποιούμε

τον εαυτό μας σαν κριτήριο ή μέτρο για να κρίνουμε τους

άλλους!! 

Την αυτογνωσία την χρησιμοποιούμε, όποτε θέλουμε να

ικανοποιήσουμε την ανάγκη μας, για μια θετική άποψη για

τον εαυτό μας, οπότε αποδίδουμε τις δικές μας επιτυχίες

και ικανότητες στους άλλους, ενώ σε περίπτωση αποτυ-

χίας, ψάχνουμε να βρούμε εξωτερικούς παράγοντες, για

να ρίξουμε σ’ αυτούς  την ευθύνη της αποτυχίας μας! 

Η ανθρώπινη αντίληψη απασχόλησε και την ψυχολογία, η

οποία προσπαθεί να ερμηνεύσει τα φαινόμενα της αντίλη-

ψης και των διανοητικών διεργασιών του ανθρώπου, για να

εξηγήσει την συμπεριφορά του!!

Επομένως η αντίληψη λόγω της σπουδαιότητάς της, δι-

καιολογημένα αποτέλεσε ένα από τα πρώτα αντικείμενα

μελέτης των επιστημών του ανθρώπου και συμπεριλαμβά-

νεται σε πολλές απ’ αυτές!!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η ανθρώπινη αντίληψη!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αυξάνονται συνεχώς τα περιστατικά Φοινικοπτέρων (φλα-

μίνγκο) που εντοπίζονται νεκρά ή βαριά άρρωστα στους

προστατευόμενους υγροτόπους του Αγίου Μάμα Χαλκιδι-

κής, της Επανομής και του Αγγελοχωρίου με εμφανή συμ-

πτώματα δηλητηρίασης από μόλυβδο, εξαιτίας της

κατάποσης μολύβδινων σκαγιών. Τις τελευταίες εβδομάδες

έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι Φοινικόπτερων, πολλά ακόμη

εντοπίστηκαν σε άσχημη κατάσταση, ενώ εκτιμάται ότι

υπάρχουν ακόμη περισσότερα νεκρά πουλιά που δεν έχουν

εντοπιστεί μέσα στη βλάστηση και στους κολπίσκους των

υγροτόπων.

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερ-

μαϊκού Κόλπου, η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία και η

Δράση για την Άγρια Ζωή, απευθύνουν με επιστολή τους αί-

τημα προς τις αρμόδιες αρχές για ανάληψη άμεσης δράσης,

εντατικοποίησης του ελέγχου για την πάταξη της παράνο-

μης χρήσης μολύβδινων σκαγιών για τη θήρα στους υγρο-

τόπους. 

Στην Ελλάδα, η χρήση μολύβδινων σκαγιών στους υγροτό-

πους έχει απαγορευτεί ήδη από το 2013, ακριβώς λόγω της

υψηλής τοξικότητας του μολύβδου και των σοβαρών επι-

πτώσεών του στην άγρια ζωή, αλλά και στην ανθρώπινη

υγεία. Επιπλέον, τον περασμένο Νοέμβριο υπερψηφίστηκε

με συντριπτική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο η καθολική απαγόρευση της χρήσης μολύβδινων σκα-

γιών στους ευρωπαϊκούς υγροτόπους, ανοίγοντας το

δρόμο για την πανευρωπαϊκή απαγόρευση της χρήσης ενός

τόσο τοξικού παράγοντα για τη δημόσια υγεία, τα οικοσυ-

στήματα και τη βιοποικιλότητα.

«Τα περισσότερα πουλιά έχουν εντοπιστεί στον Άγιο Μάμα
και λίγα άτομα στην Επανομή, το Αγγελοχώρι και στη δια-
δρομή μεταξύ αυτών των υγροτόπων, καθώς τα πουλιά με-
τακινούνται μεταξύ αυτών των περιοχών για να τραφούν.

Όλα τα φοινικόπτερα που φτάσανε στις εγκαταστάσεις μας
για περίθαλψη είναι με συμπτώματα μολυβδίασης, ενώ τόσο
οι νεκροψίες που έχουμε διεξάγει, όσο και οι ακτινογρα-
φίες, δείχνουν ότι έχουν καταπιεί σκάγια», αναφέρει η Πη-

νελόπη Καραγιάννη, ορνιθολόγος της εθελοντικής

οργάνωσης Δράση για την Άγρια Ζωή.

«Σημειώνουμε ότι στον υγρότοπο του Αγίου Μάμα, ο οποίος
αποτελεί Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδα, κα-
τέστη πέρυσι δυνατή για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ανα-
παραγωγή Φοινικόπτερων. Πρόκειται για την πρώτη
επιτυχημένη προσπάθεια μετά από επανειλημμένες προ-
σπάθειες σε διάφορους υγροτόπους που απέτυχαν κυρίως
λόγω ανθρωπογενών οχλήσεων στην αποικία. Είναι πραγ-
ματικά απογοητευτικό να ματαιωθεί μια τέτοια θετική εξέ-
λιξη, από την επιμονή μιας μερίδας συμπολιτών μας να
περιφρονεί την περιβαλλοντική νομοθεσία και να δρα κατά
βούληση», αναφέρει η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης

Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, Αθηνά

Παναγιώτου.

Iδιαίτερα επικίνδυνα τα σκάγια μολύβδου

Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται σε σκάγια και αλιευτικά εργα-

λεία εδώ και δεκαετίες, παρά τη γνωστή σοβαρή επίπτωση

που έχει στην ανθρώπινη υγεία, τη φύση και την άγρια

ζωή. Τα μολύβδινα σκάγια είναι ουσιαστικά μικρά σφαιρίδια

που κατά την εκπυρσοκρότηση διασπείρονται. Εξαιτίας

αυτού, μόνο ένας μικρός αριθμός σκαγιών εισέρχεται στο

σώμα του θηράματος, με τα υπόλοιπα να καταλήγουν στο

έδαφος ή τις υδάτινες επιφάνειες. Σύμφωνα με τον Ευρω-

παϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) περίπου

21.000-27.000 τόνοι μολύβδου καταλήγουν στο περιβάλλον

ετησίως από αυτή τη χρήση.

Τα σκάγια αυτά, που καταλήγουν στον πυθμένα των υγρο-

τόπων ή στην επιφάνεια του εδάφους, καταναλώνονται στη

συνέχεια από υδρόβια πουλιά, όπως οι κύκνοι, οι πάπιες, οι

χήνες και τα φοινικόπτερα. Αυτό συμβαίνει διότι τα μπερ-

δεύουν με χαλίκια, τα οποία συνηθίζουν να καταναλώνουν

για τη διευκόλυνση της πέψης, ή με σπόρους. Ο ECHA

εκτιμά ότι πάνω από ένα εκατομμύρια πουλιά πεθαίνουν

ετησίως από την πρόσληψη μολύβδου.

«Το γεγονός ότι καταγράφονται συνεχώς περιστατικά νεκρών

πουλιών εξαιτίας μολυβδίασης σημαίνει ότι ακόμα και σήμερα,

οκτώ ολόκληρα χρόνια από την κατάργηση της χρήσης μολύ-
βδινων σκαγιών στους υγροτόπους, υπάρχουν ακόμα κυνηγοί
που τα χρησιμοποιούν παραβιάζοντας την εθνική νομοθεσία

και αδιαφορώντας για τις εξελίξεις σε πανευρωπαϊκό επί-

πεδο», αναφέρει η Υπεύθυνη Πολιτικής της Ελληνικής ΟΡΝΙ-

ΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας, Κων/να Ντεμίρη.

Περισσότερα από 30 Φοινικόπτερα 

δηλητηριασμένα από κυνηγετικά σκάγια
Να εφαρμοστεί ο νόμος ζητούν απαγόρευσης των σκαγιών μολύβδου οι οργανώσεις ΟΡΝΙΘΟ-
ΛΟΓΙΚΗ, Δράση για την Άγρια Ζωή και Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου

3 Στα 20 χρόνια σου, παίζεις ποδόσφαιρο.

Στα 40 σου τέννις, στα 60 γκολφ.
Συμπέρασμα: Όσο μεγαλώνεις μικραίνουν
τα μπαλάκια!

3 Αντε, βρε παιδιά, να λήξει το λοκντάουν για

να μαζευτούμε λίγο στα σπίτια μας.

3 Οταν απαγορεύεται να δουλέψω, πώς επι-

τρέπεται να χρωστάω;;;

3 Κι από μεθαύριο, κάθε εβδομάδα και άλλη

βεβαίωση μετακίνησης... Πού το πάνε;;;

Αποστάγματα σοφίας...

Υπάρχουν κι άλλα 

προβλήματα υγείας
Ο κορονοϊός αποδυνάμωσε 

όλο το σύστημα Υγείας

Λογικό είναι, αφού έχουμε πανδημία, να ρίξουμε το

βάρος σ’ αυτήν, αλλά λογικό επίσης είναι να μην

αφήσουμε τις άλλες ασθένεις απροστάτευτες από

ιατρική φροντίδα.

Το λέω αυτό, γιατί και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός το-

μέας υγείας, δεν προσφέρουν υπηρεσίες για άλλες

ασθένειες, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η ζωή

μας.

Πριν από ένα περίπου μήνα, φίλη, χρειάστηκε να

κάνει επείγουσες εξετάσεις, αφού είχε διπλωθεί στα

δύο από τον πόνο.

Ο προσωπικός της γιατρός της σύστησε να πάει στο

νοσοκομείο, μια που την ημέρα εκείνη εφημεύρευε.

Στο νοσοκομείο που πήγαμε μαζί, μας “έπιασαν από

τα μούτρα”: “γιατί ήρθατε εδώ;”
Οταν τους απαντήσαμε ότι ο γιατρός, μας έστειλε,

κατηγόρησαν το γιατρό μας!

Έγιναν κάποιες εξετάσεις, φύγαμε από το νοσοκο-

μείο. Ενημερώσαμε το γιατρό μας, ο οποίος μας σύ-

στησε να κάνει η ασθενής ένα υπερηχογράφημα

άνω κοιλίας. Ο πόνος στο μεταξύ ανυποχώρητος.

Αρχισα να καλώ τα διάφορα διαγνωστικά κέντρα και

ενώ τους εξηγούσα ότι είναι επείγον, μου έδιναν

ημερομηνία 10 Μαρτίου και...

Πήρα αρκετά τηλεφωνήματα, όπου τα πήρα στο κρα-

νίο, γιατί σε κάποια διαγνωστικά με ρωτούσαν αν

είναι με ταμείο. Όταν τους ρωτούσα, αν πληρώσω

μετρητά; Η απάντηση που “με τρέλανε” ήταν: βε-
βαίως, μπορείτε και σήμερα!!!
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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.  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αναπτυξιακός Οργανισμός

Ανώνυμη εταιρεία υποκαθιστά

τους Δήμους

Ο Δήμος Παιανίας, προχωράει μαζί με τους

Δήμους Σπάτων, Μαρκόπουλου και Κρω-

πίας στην ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανι-

σμού, Ανώνυμης Εταιρείας, με αρμοδιότητες

«όλες τις αρμοδιότητες που έχουν οι υπη-

ρεσίες του Δήμου», όπως περιγράφονται

στους «Άξονες προτεραιότητας και δράσεις»

της υπό σύστασης εταιρείας.

Ο δήμαρχος, με συνοπτικές διαδικασίες,

μπορεί πλέον να εκχωρεί σε αυτό τα επι-

χειρηματικό σχήμα, την αρμοδιότητα και

το έργο των τεχνικών, διοικητικών, κοινω-

νικών, πολεοδομικών, πολιτιστικών-αθλη-

τικών, την διαχείριση και εκμετάλλευση

της δημοτικής περιουσίας,  και όποιων

άλλων δημοτικών υπηρεσιών επιλέξει, με

το πρόσχημα πάντα της έλλειψης προσω-

πικού, δηλαδή το σύνολο των υπηρε-

σιών, αφού όλες οι υπηρεσίες είναι

υποστελεχωμένες.

Θα αναλαμβάνουν δηλαδή τη σύναψη, επο-

πτεία και επίβλεψη δημόσιων μελετών και

έργων του δήμου, την υλοποίηση και προ-

γραμματισμό έργων, την Υπηρεσία Δόμη-

σης, τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων,

ενεργειακά έργα, την τεχνική και διοικητική

υποστήριξη, τη διαχείριση των απορριμμά-

των, την προώθηση των ΑΠΕ με βάση και

τις νέες χρήσεις γης, την επιχειρηματική

αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών εκτά-

σεων, ακτών και άλλων υποδομών, κ.λπ.

Από τους παραπάνω τομείς δεν εξαιρούνται

ούτε τα πιο ευαίσθητα πεδία όπως η υγεία, η

παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός. Όλα τα

θέματα δηλαδή που άπτονται των αρμο-

διοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου».

Με το πρόσχημα, αλλά και με μια απλή δια-

πίστωση Δημάρχου, ότι οι δημοτικές υπηρε-

σίες «δεν διαθέτουν το προσωπικό για να

ανταπεξέλθουν στο έργο τους…», προβλέ-

πεται η «αναπτυξιακή εταιρεία» ως ΝΠΙΔ ει-

δικού σκοπού, να αντικαταστήσει βίαια τις

αντίστοιχες Δημοτικές υπηρεσίες  και   θα

μπορεί να αναλαμβάνει τα πάντα όλα…

Καμία δημοτική υπηρεσία δεν είναι εκτός

του πλαισίου λειτουργίας της.

Επιδιώκει ουσιαστικά να παραδώσει, στην

επιχειρηματική δράση, τις παραπάνω υπηρε-

σίες, αρμοδιότητες και πόρους, (όταν πρό-

κειται να εξυπηρετηθούν τέτοια

συμφέροντα, η γραφειοκρατία εξαφανίζεται

και οι διαδικασίες απλοποιούνται) και να

υποκαταστήσει  το ρόλο και τον όποιο

προγραμματισμό των Δ. Συμβουλίων.

[...]

Οι «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί» των ΟΤΑ

«χωρίς καμιά άμεση λαϊκή νομιμοποίηση,

καμιά λογοδοσία απέναντι στο λαό, ανα-

γορεύονται σε φορείς ισότιμους με τους

ΟΤΑ που μπορούν, πλέον ανεμπόδιστα - με

εκχώρηση – να ασκούν αρμοδιότητές των

ΟΤΑ και να παρέχουν υπηρεσίες προς τους

πολίτες».

Είναι φανερό ότι θέλουν να φτιάξουν «πα-

ραμάγαζα» με ημέτερους αποσπασμένους

μόνιμους υπαλλήλους και με προσωπικό,

που δεν θα εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώ-

πινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου,

(δίνοντας ταυτόχρονα για πρώτη φορά με

νόμο, το δικαίωμα υπογραφής στο προσω-

πικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου!!!),  για να έχουν έναν

ευέλικτο μηχανισμό, εργασιακά ομήρων,

που δεν θα αμφισβητεί ούτε τον σχεδιασμό

και τις προτεραιότητες που τίθενται, ούτε τις

διαδικασίες. Θέλουνε με λίγα λόγια  να

έχουν έναν ευέλικτο μηχανισμό προθύμων.

Οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ και οι

δημοτικές τους αρχές διαχρονικά επέλεξαν

την υποστελέχωση και τη διάλυση Δημοτι-

κών Υπηρεσιών. Ένα πολύ μεγάλο μέρος

των εργαζόμενων στους Δήμους είναι ήδη με

διάφορες ελαστικές μορφές εργασίας όπως

έκτακτοι ορισμένου, 4μηνα, 8μηνα, 11μηνα

ΕΣΠΑ και αυτό θα γενικευθεί.

Αντί να διεκδικήσουν μόνιμο προσωπικό,

αναθέτουν ουσιαστικά σε αυτό το μόρφωμα,

να απασχολεί ένα φθηνό, τσακισμένο, ελα-

στικά εργαζόμενο και σε ομηρία προσωπικό,

αφού τις προσλήψεις του θα αποφασίζει το

διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο, από την

Γ.Σ., και τους προϊσταμένους Δημάρχους!!!

Ο νόμος καθορίζει ότι ανά πάσα στιγμή οι

εργαζόμενοι σε αυτές απολύονται.

Η Λύση βρίσκεται στον διεκδικητικό αγώνα

των εργαζομένων, για γενναίες κρατικές και

ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις καθώς και μό-

νιμο προσωπικό στους Δήμους, ώστε να μπο-

ρούν να ανταποκρίνονται στις καθημερινές

λαϊκές ανάγκες και τα προβλήματα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

H Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. καταγγέλει

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) στηλιτεύει και καταγγέλλει

την «φάμπρικα» δημιουργίας Αναπτυξιακών

Οργανισμών με την μορφή Ανώνυμων Διαδη-

μοτικών Εταιρειών που στήνουν Δημοτικές

Αρχές, υπό την ανοχή της Κ.Ε.Δ.Ε.

Δεν έφθαναν οι νομοθετικές διατάξεις που ψή-

φισε η κυβέρνηση εν μέσω της πανδημίας του

κορωνοϊού για την υπονόμευση των εκλεγμέ-

νων από τους πολίτες Δημοτικών Συμβουλίων,

μεταφέροντας κρίσιμες αρμοδιότητες στις Οι-

κονομικές Επιτροπές που σήμερα αποφασί-

ζουν και εκχωρούν υπηρεσίες, όπως η

Καθαριότητα, στα ιδιωτικά συμφέροντα,

στρώνει το δρόμο για να αποτελέσουν οι Ανώ-

νυμες Διαδημοτικές Εταιρείες το άρμα άλωσης

των Δήμων.

... γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων

τους τη νομιμότητα και τους απαραίτητους

ελέγχους που θυμούνται όταν τους βολεύει. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει αποφασισμένη να

προασπιστεί τον Δημόσιο και Κοινωνικό χα-

ρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Με αφορμή την συζήτηση που έχει ξεκινή-

σει και την παραφιλολογία για το μέλλον

του ΔΕΔΔΗΕ, το “Πράσινο Κίνημα” καταγ-

γέλλει το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των υπο-

δομών της ΔΕΗ που εξυφαίνεται.

Παράλληλα, επισημαίνει την σαφέστατη

έλλειψη προετοιμασίας της πολιτικής προ-

στασίας και το αλαλούμ των αρμοδιοτήτων

της κυβέρνησης μεταξύ των Υπουργών.

Όσον αφορά το καιρικό φαινόμενο, δυστυ-

χώς, δεν θα είναι η τελευταία φορά που ζή-

σαμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Η

κλιματική αλλαγή είναι μία πραγματικότητα

που την βιώνουμε πλέον καθημερινά και δυ-

στυχώς μετά και τον αντιπεριβαλλοντικό

νόμο Χατζηδάκη, θα βιώνουμε τις συνέ-

πειες συχνότερα… 

Η νεοφιλελεύθερη πρακτική της κυβέρνη-

σης, προχωρά στην μερική ιδιωτικοποίηση

(το 49%) του ΔΕΔΔΗΕ. Ιδιωτικοποιούν

στρατηγικής σημασίας εταιρεία, που έχει

για πελάτες όλους τους καταναλωτές ηλε-

κτρικού ρεύματος και διαχειρίζεται ένα

εκτεταμένο δίκτυο που μεταφέρει την ηλε-

κτρική ενέργεια σε όλη τη χώρα. Είναι γνω-

στό ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι αγαθό

στρατηγικής αξίας για μια χώρα. Ταυτό-

χρονα, για εμάς το Πράσινο Κίνημα, η ηλε-

κτρική ενέργεια είναι δημόσιο αγαθό

υψηλής προτεραιότητας για όλους τους

πολίτες. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι στο

παρελθόν, οι Έλληνες πολίτες έχουν προ-

σφέρει, περιουσία, σε γη, εθελοντική εργα-

σία, αλλά και τη δυνατότητα διέλευσης, με

σκοπό να δημιουργηθεί ένας κρατικός φο-

ρέας υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν

τα προσέφεραν όλα αυτά, για να τα πάρουν

μετά από χρόνια οι ιδιώτες. 

Υπάρχει όμως και άλλη διάσταση στο θέμα.

Φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν το 49% του

ΔΕΔΔΗΕ πέρναγε σε χέρια εταιρείας Τουρ-

κικών συμφερόντων ή ακόμα και εταιρείας

που θα δούλευε για λογαριασμό εχθρών

της χώρας μας. Απλά υπενθυμίζουμε ότι

ακόμα και οι Ένοπλες Δυνάμεις εξαρτών-

ται από τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, επίσης,

συνδέεται και με ένα από τα επόμενα με-

γάλα έργα που θα υλοποιήσει. Αφορά την

σταδιακή αντικατάσταση περίπου 7,5 εκα-

τομμυρίων μετρητών κατανάλωσης ηλε-

κτρικής ενέργειας με «έξυπνους»

μετρητές, συνολικού ύψους 850 εκατ.

ευρώ, με τη χρηματοδότηση του Ταμείου

Ανάκαμψης. Πρόκειται για ωραιότατο δω-

ράκι στον ιδιώτη, που διασφαλίζει σίγουρο

κέρδος.

“ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ”

“Πράσινο Κίνημα» 

Οι Εθνικές Υποδομές δεν ιδιωτικοποιούνται

Αναπτυξιακός Οργανισμός - Ανώνυμη εταιρεία 

υποκαθιστά τους Δήμους

“Κίνηση για την προστασία

και ανάδειξη του

Μεγάλου ρέματος Ραφήνας”

Το ΣτΕ καταδικάζει το ρέμα

και τους κατοίκους Ραφήνας!

Με απόφασή του, το ΣτΕ 2145/2020 απορ-

ρίπτει την προσφυγή πολιτών και συλλό-

γων κατά της διευθέτησης του Μεγάλου

Ρέματος Ραφήνας.

Ακολουθεί δεύτερη προσφυγή  κατά της

οριοθέτησης  του ρέματος Ραφήνας από

τους συλλόγους και πολίτες των Δήμων

Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμι-

δος, (πάλι στο ΣτΕ) η οποία εκδικάζεται

στις 3/3/21. 

Σχετικά με την οριοθέτηση έχει ήδη γίνει η

πρώτη εκδίκαση στις 3/6/20 και εκδόθηκε

μη οριστική απόφαση που έκρινε οτι δεν

έχουν επικυρωθεί νομίμως οι γραμμές

οριοθέτησης, αφού η επικύρωση έγινε με

Υπουργική Απόφαση και όχι με Προεδρικό

Διάταγμα όπως προβλέπεται. 

Η απόφαση αυτή έδωσε 6μηνη προθεσμία

στη Διοίκηση (Υπουργείο Μεταφορών και

Υποδομών) να προσκομίσει Προεδρικό Διά-

ταγμα. Μέχρι στιγμής  ΠΔ δεν έχει εκδο-

θεί.
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To Πανόραμα Βούλας στη δίνη

των ...κάδων

Αναστάτωση και προστριβές μεταξύ των κατοίκων

έχει προκαλέσει η τοποθέτηση μεγάλων κάδων απο-

κομιδής απορριμμάτων από το Δήμο ΒΒΒ. 

Ο λόγος είναι αφενός η στενότητα των οδών, έτσι

που στενεύουν ακόμη περισσότερο, η απώλεια

χώρου στάθμευσης και βέβαια η μέχρι χθες συλλογή

σε ατομικούς κάδους, που ήταν νοικοκυρεμένοι, ενώ

ήδη έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται σακούλες

γύρω από τους κάδους ρυπαίνοντας την περιοχή.

Kαι ένας ακόμη προβληματισμός, η σταθερότητα των

κάδων, λόγω της μεγάλης κλίσης των οδών. 

ΤΙΜΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Ο Δήμος Παλλήνης τιμά τη

μνήμη Ιωάννη & Μαρίας Πέτρου

Την απόδοση τιμής προς τους αδελφούς Ιωάννη και Μαρία

Πέτρου, αποφάσισε  το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης

ύστερα από πρόταση του Δημάρχου, Θανάση Ζούτσου.

H Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε τη δημιουργία ειδικής μνημει-

ακής κατασκευής σε διακριτή θέση, στην οποία θα φυλαχ-

θούν τα οστά και θα τοποθετηθούν μαρμάρινες επιγραφές,

που θα αποδίδει την οφειλόμενη  τιμή, στα αδέρφια Πέτρου,

για την εν γένει προσφορά τους στην τοπική κοινωνία. 

Κατά την τοποθέτηση του, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι «η
Δημοτική Αρχή δεν παρέμεινε αυστηρά στην τυπική εφαρ-
μογή του ανθρώπινου νόμου, αλλά επέλεξε να εφαρμόσει
τον ηθικό άγραφο νόμο για την απόδοση της οφειλόμενης
τιμής στους νεκρούς».

Ο πεζόδρομος της Λεωφ. Λαμ-

πράκη, στην καρδιά της Γλυφάδας,

ολοκληρώνεται και αλλάζει την ει-

κόνα της πόλης. Ήδη  οι περιπατη-

τές έχουν την ευκαιρία να

απολαύσουν και το τρίτο από τα

τέσσερα τμήματα του δρόμου, στο

οποίο υπάρχει αφιέρωμα για τα 200

χρόνια της επετείου της Εθνικής

Παλιγγενεσίας. Σύντομα το έργο θα

ολοκληρωθεί, μέχρι την παραλιακή

λεωφ. Ποσειδώνος. 

«Ο δρόμος των ποιητών προχωρά!
Παραδώσαμε και το τρίτο κομμάτι
(Μεταξά ως Λαζαράκη), με τις
ίδιες υψηλές προδιαγραφές, με
νέους στίχους στο διάβα σας από
τους θησαυρούς της νεοελληνικής
ποίησης. Αφορμή για την κατα-
σκευή του “δρόμου των ποιητών”
ήταν οι προτομές του Οδυσσέα
Ελύτη και του Γιώργου Σεφέρη

που βρίσκονταν για χρόνια στη
Γλυφάδα μας (Λαμπράκη & Με-
ταξά). Αποκαταστήσαμε πλήρως
τις προτομές και τις τοποθετήσαμε
εκ νέου, όπως αξίζει στους δύο
Νομπελίστες της πατρίδας μας. 
Και κάτι ακόμα σημαντικό: Το μικρό
κτίριο με τα μηχανήματα για τη λει-

τουργία του τραμ δεν μπορούσε
προφανώς να γκρεμιστεί. Το αξιο-
ποιούμε όμως για περιοδικές εκθέ-
σεις, με πρώτη αυτή  για τη μεγάλη
επέτειο των 200 ετών από την
Επανάσταση του 1821» τονίζει ο

Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Πα-

πανικολάου.

“O Δρόμος των Ποιητών” στη Γλυφάδα

Aφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Ο θεσμός Best City Awards 2020 υλοποιείται κάθε χρόνο,

υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος

(ΚΕΔΕ) και της Περιφέρειας Αττικής και έχει στόχο να

αναδείξει καινοτόμα προγράμματα που υλοποιούν οι

Δήμοι ως “ευφυείς” πόλεις. «Smart Town of the Year –

Έξυπνη πόλη της χρονιάς», είναι ο τίτλος.

Ο Δήμος ΒΒΒ, όπως μας ενημερώνει, σαν “έξυπνη πόλη

της χρονιάς” έλαβε 5 διακρίσεις, κατακτώντας την κορυ-

φαία διάκριση «Smart Town of the Year – Έξυπνη πόλη
της χρονιάς» για το σύνολο των καινοτόμων δράσεων

που υλοποιεί σε όλο το φάσμα των δημόσιων πολιτικών.

Η διάκριση περιλαμβάνει δύο Χρυσά Βραβεία για: 

• το Σύστημα Έξυπνης Διαχείρισης-Αποκομιδής Απορριμ-

μάτων - Τεχνολογίες Αποκομιδής Αποβλήτων 

•  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δημιουργίας δομικού υλικού

από ανακυκλωμένα υλικά οικοδομής για την ενεργειακή

αναβάθμιση κτιρίων – Green Office Building.

Αργυρό Βραβείο για: 

• τους Έξυπνους ηλιακούς φορτιστές εξοικονόμησης

ενέργειας στην ελεύθερη δημοτική παραλία της Βούλας.

Applications, έξυπνες συσκευές,  τη Δομή Υποστήριξης

Βοήθεια στο Σπίτι και την εξυπηρέτηση των κατοίκων

κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Με αφορμή τη βράβευση, ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος, δήλωσε μεταξύ άλλων: «...Τα βραβεία Best
City Awards δίνουν σε όλους τους δήμους της χώρας τη
δυνατότητα να μοιραστούμε μεταξύ μας τις καινοτόμες
ιδέες και δράσεις, που υλοποιούμε με στόχο την παρα-

γωγική ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Οι διακρίσεις του
Δήμου και μάλιστα σε κατηγορίες που βρίσκονται στο
επίκεντρο της στρατηγικής μας, το περιβάλλον, τη δια-
χείριση απορριμμάτων, την αξιοποίηση της τεχνολογίας
και την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο μας, αποτελούν
επιστέγασμα των ενεργειών μας για τη δημιουργία μίας
ευφυής, πράσινης και αποτελεσματικής πόλης. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως τους αιρετούς συ-
νεργάτες, τα στελέχη του Δήμου καθώς και όλους του

εργαζόμενους που συνέβαλαν στην υλοποίηση των δρά-
σεων και των έργων μας. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω
την κριτική επιτροπή των Best City Awards, η οποία απο-
τελείται κυρίως από δημάρχους και αυτοδιοικητικά στε-
λέχη για την αναγνώριση των προσπαθειών μας σε
όλους του τομείς». 

foto: Zisimos Zizos

“Εξυπνη πόλη της χρονιάς” ο Δήμος ΒΒΒ
Διακρίσεις από την ΚΕΔΕ και την Περιφέρεια Αττικής
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Επίλεκτες επιλογές της

Γραμματείας Οργανωτικού

της Ν.Δ.

Ο Λεωνίδας Πιλιλίτσης, γιατρός πνευμονολόγος,

ανέλαβε καθήκοντα Γενικού  Συντονιστή των κομμα-

τικών οργανώσεων Αττικής με ευθύνη της ΝΟ.Δ.Ε.

Ανατολικής,  Βόρειας Αττικής και τη ΔΕΕΠ Δυτικής

Αττικής.

Ο Αντώνιος Μποτίκας ανέλαβε τομεάρχης Σύνδε-

σμος μεταξύ της  Γραμματείας Οργανωτικού και των

οργανώσεων της ΝΟ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής.

•••
“Θερμά συγχαρητήρια στον Τομεάρχη μας Λεωνίδα Πιλι-
λίτση που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Συντο-
νιστή των κομματικών οργανώσεων Αττικής. 
Αγαπητέ Γραμματέα μας, η επιλογή σου ήταν εξαιρετική,
γιατί ο Λεωνίδας εκτός από αγωνιστής της ΝΔ έχει ήθος
και αξιοπρέπεια.

Αγαπητέ φίλε Αντώνη σε καλωσορίζουμε ως Τομεάρχη ΝΔ
Ανατολικής Αττικής πλέον. Παίρνεις την σκυτάλη από τον
εξαιρετικό Λεωνίδα Πιλιλίτση.  Καλή δύναμη και καλή συ-
νεργασία”.

Kλαίρη Σαραντάκου, πρόεδρος ΔΗΜ.ΤΟ.ΒΒΒ

Δεν αποτελεί ούτε υπερβολή, ούτε αντιπολιτευ-

τική διάθεση η αναφορά αυτή, αφού είναι μία

πραγματικότητα  του υπερφίαλου και έντονα εκδι-

κητικού, όπως φάνηκε στην περίπτωση που ανα-

φέρεται παρακάτω,  Δημάρχου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, που αναδείχθηκε από τα λόγια τού

ιδίου, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα και για να μην φανταστεί κανείς ότι

αδικούμε τον  κ. Κωνσταντέλλο,  που σημειωτέον

είναι πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφά-

νειας στο ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων  Ελ-

λάδος (ΚΕΔΕ), ερωτήθηκε στο  ΔΣ από τους

επικεφαλής δύο δημοτικών παρατάξεων:  «…γιατί
κ. Δήμαρχε  δεν εφαρμόζετε  το  Νόμο, αλλά και
την προτροπή της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  να
προτιμώνται τα τοπικά έντυπα και συγκεκριμένα,
τη μοναδική για το Δήμο μας εβδομαδιαία εφημε-
ρίδα  “ΕΒΔΟΜΗ  της Ανατολικής Αττικής”, σε ότι

αφορά στις δημοσιεύσεις  του Δήμου με το προ-

βλεπόμενο  φυσικά αντίτιμο; 

Η απάντηση του Δημάρχου, όπως δημοσιεύεται

παρακάτω, ειλικρινά μας εξέπληξε και μας λύπησε

ιδιαίτερα.  Γι’ αυτό θεωρήσαμε ότι είναι  επιβεβλη-

μένο να μάθουν οι δημότες, μέσα και από αυτό το

δημοσίευμα, το πως σκέπτεται και το πως ενεργεί

ο πρώτος πολίτης του Δήμου, που τυγχάνει να

είναι και θεματοφύλακας των Θεσμών και της δια-

φάνειας (δηλ. της έγκυρης δημοσίευσης)  στην Το-

πική Αυτοδιοίκηση. 

«Η προσφυγή της εφημερίδας (εννοεί την

Εβδόμη) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κρύβει
απόλυτη ιδιοτέλεια και ο Δήμος επιλέγει πλέον
εφημερίδες και έντυπα τα οποία έχουν πολλαπλά-
σια κυκλοφορία», δήλωσε ο Δήμαρχος!  Έλα όμως
κύριε Δήμαρχε που ο Νόμος είναι σαφής και ανα-
φέρει ξεκάθαρα ότι αυτές οι δημοσιεύσεις πρέπει
να γίνονται  «τουλάχιστον σε μία εβδομαδιαία
εφημερίδα ΤΟΠΙΚΗ…», γιατί απλούστατα αυτήν

διαβάζει η Τοπική Κοινωνία και από αυτήν ενημε-

ρώνεται για τα τοπικά δρώμενα; 

Και στη νομική αυτή θεσμοθετημένη νομιμότητα, ο

κ. Κωνσταντέλλος δηλώνει με  υπερηφάνεια αλλά

και με «Νερώνεια» υπεροψία: «Ο Νόμος είναι

απαρχαιωμένος και συνδικαλιστικός»! Για να δια-

σκεδάσει όμως τις άσχημες  εντυπώσεις που ήταν

φανερό ότι δημιούργησε, αναρωτήθηκε: «πότε θα
απαλλαγεί η κοινωνία από το κόστος της έμμεσης
επιχορήγησης του τοπικού τύπου κλπ».
Τι λογική είναι αυτή κύριε Δήμαρχε, και σε τι απο-

σκοπεί άραγε, όταν  άμεσα  αποκλείεται τον τοπικό

τύπο από τα πενιχρά  έσοδα δημοσίευσης, ενώ

την ίδια στιγμή δηλώνετε  ότι έμμεσα επιχορηγείτε

τις εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, με τις

μεγάλες και  διαφορετικές οικονομικές πηγές,

αφού εκεί  κάνετε τις δημοσιεύσεις, και στις ΤΟ-

ΠΙΚΕΣ άλλων Δήμων τις οποίες εύλογα αγνοούμε

εμείς οι δημότες του Δήμου μας;  

Για το θέμα αυτό, υπήρξε το αναλυτικό δημοσί-

ευμα του αρθρογράφου της ΕΒΔΟΜΗΣ  κ. Κ. Βε-

νετσάνου στο έντυπο της  20ης Φεβρουαρίου, που

θα μπορούσε κανείς να ανατρέξει  για περισσότε-

ρες  λεπτομέρειες. 

Ο δικός μας σκοπός ήταν να αναδειχθεί  το βαρύ-

τατο ολίσθημα του Δημάρχου των 3Β και ελπί-

ζουμε ότι,  αν δεν ήταν ατυχείς οι αναφορές του

έναντι του Νόμου και της πρακτικής που έχει ακο-

λουθήσει,  να αποκαταστήσει τα νόμιμα και προ-

βλεπόμενα.  

――――――――

* Ο Δημήτρης Κυπριώτης είναι Ενεργός πολίτης ΒΒΒ και Ανώτατος

Αξιωματικός ε.α

Όταν ο Δήμαρχος  Γρ. Κωνσταντέλλος τοποθετεί

τον εαυτό του υπεράνω του Νόμου!
γράφει ο 

Δημήτρης Κυπριώτης*
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“Ἀλήθεια δὴ πάντων μὲν ἀγαθῶν θεοῖς ἡγεῖται, πάντων
δὲ ἀνθρώποις: ἧς ὁ γενήσεσθαι μέλλων μακάριός τε καὶ
εὐδαίμων ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς μέτοχος εἴη, ἵνα ὡς πλεῖστον
χρόνον ἀληθὴς ὢν διαβιοῖ. πιστὸς γάρ: ὁ δὲ ἄπιστος ᾧ
φίλον ψεῦδος ἑκούσιον, ὅτῳ δὲ ἀκούσιον, ἄνους.”. 

(ΠΛΑΤΩΝ, 427-347, “ΝΟΜΟΙ”, 730 c)

(=Η αλήθεια προπορεύεται όλων των αγαθών για τους θεούς

και όλων των αγαθών για τους ανθρώπους. Και σ’ αυτήν πρέπει

να μετέχει ευθύς εξαρχής αυτός που θέλει να γίνει μακάριος

και ευτυχής, για να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια

ως άνθρωπος αληθινός. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι αξιόπι-

στος ενώ ο αναξιόπιστος, εκείνος που αγαπά το ψέμα με τη

θέλησή του ή κι αυτός που το αγαπά άθελά του, είναι άμυα-

λος).

ΦΕΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ, 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΗΨΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ!

Την Πέμπτη, 2522021, διεξήχθη στη Βουλή προ Η.Δ. συζήτηση
με θέμα: “Ποιότητα Δημοκρατίας και Δημοσίου Διαλόγου¨. Η
ολομέλεια, αραιωμένη λόγω κορωνοϊού μετατράπηκε σε σκηνή
θεάτρου με πρωταγωνιστές τους αρχηγούς των πολιτικών κομ
μάτων. Ο πρωθυπουργός, ξεκίνησε την ομιλία του με την επισή
μανση πως άκουσε ένα ραδιοφωνικό σχολιαστή να προεξοφλεί
πως σήμερα η Βουλή θα προσομοιάζει με κερκίδα ποδοσφαιρι
κού αγώνα Γ’ Εθνικής. Είναι στο χέρι όλων μας αυτό να μην το επι
τρέψουμε. Θα πούμε σήμερα «σκληρές» αλήθειες (σ.σ. φαίνεται
πως υπάρχουν και «μαλακές» τοιαύτες), αλλά οφείλουμε να δια
φυλάξουμε το επίπεδο του κοινοβουλευτικού διαλόγου, να μιλή
σουμε με στοιχεία και τεκμήρια, και εύχομαι και ελπίζω, στο τέλος
της συζήτησης, να μπορούμε να καταλήξουμε, αν μη τι άλλο, στην
κοινή μας γραμμή για την αντιμετώπιση της ουσίας (σ.σ. και όχι
της συνουσίας) του προβλήματος που απασχολεί την κοινή
γνώμη τον τελευταίο μήνα. Δυστυχώς ο σχολιαστής του ραδιο
φώνου δικαιώθηκε, και ο πρωθυπουργός, παρά τις καλές του
προθέσεις, διαψεύστηκε. Η Βουλή μετατράπηκε σε αρένα οξείας
κομματικής αντιπαράθεσης, δημιουργήθηκε ένα κλίμα έντασης,
διασταύρωσαν τα ξίφη τους και χτύπησε πάλι κόκκινο στη Βουλή.
Το γνωστό επικοινωνιακό παιχνίδι της εντυπωσιολαγνείας! Στο
ίδιο έργο θεατές!
Υπάρχει μια τοξική Πολιτική και μια ρυπαρή Δημοσιογραφία, οι
οποίες, αντί να προλαμβάνουν τα γεγονότα, αφού αυτά συμβούν,
τα αναδεικνύουν, επιμένοντας να τα αναφέρουν συνεχώς και να
τα στιγματίζουν εφαρμόζοντας την αρχή: «ό,τι δυσφημίζεται,
διαφημίζεται κατά τον καλύτερο τρόπο, ανέξοδα και ανώδυνα».
Σ’ αυτό το βόρβορο, όσοι ασχολούνται μ’ αυτά τα θέματα “βορ
βορούνται”, όσο κι αν νομίζουν ότι θα μείνουν καθαροί και άσπι
λοι. 
Εγώ θα ήθελα μια Πολιτική και μια Δημοσιογραφία που θα
εφάρμοζαν την ιπποκράτεια αρχή: “Κάλλιον του θεραπεύειν το
προλαμβάνειν”, ή το απόφθεγμα του Επιχάρμου, (530440), κω
μωδιογράφου και φιλοσόφου: “Οὐ μετανοεῖν, ἀλλά προνοεῖν χρή
τόν ἄνδρα τόν σοφόν”. (Fragment 41,2),
(= Ο φρόνιμος άνθρωπος οφείλει να μη μετανοεί αλλά να προ
νοεί), ή το δελφικό παράγγελμα “ΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ” (= να προ
νοείς/προβλέπεις  και να οραματίζεσαι το μέλλον σου).
Ο υγιής οργανισμός προλαβαίνει τις ασθένειες (παθογένειες) και
δεν υπόκειται στη φθορά τους, διότι η πρόληψη (προνοητικό
τητα) είναι καλύτερη από την καταστολή/θεραπεία. Εμείς,

όμως, δυστυχώς, δρούμε κατόπιν εορτής, εφόσον έχει δημιουρ
γηθεί το πρόβλημα, ή καλύτερα δημοσιοποιηθεί, καθώς υπέβο
σκε για πολύ καιρό, αποφασίζοντας καθυστερημένα να πάρουμε
μέτρα προστασίας κατά της σεξουαλικής βίας, όπως: α) αυστη
ροποίηση των ποινών β) ίδρυση κεντρικής διαδικτυακής πύλης
(metoo.gov.gr) γ) μητρώο επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή
με ανηλίκους και δ) εφαρμογή υποχρεωτικού κώδικα δεοντολο
γίας σε κάθε επιχείρηση. Λαμβάνουμε a posteriori κυβερνητικές
πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να αποτρέπουν τα φαινόμενα
βίας και κακοποίησης, αντί a priori να τα προλαμβάνουν. Μέτρα
που όλες οι σοβαρές χώρες εφαρμόζουν. Οφείλουμε να προλα
βαίνουμε τις εξελίξεις και να μη συρόμαστε πίσω από αυτές για
να καλύπτουμε τις πολιτικές ευθύνες που μας αναλογούν. Τα φαι
νόμενα αυτά υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, δεν ανακα
λύφθηκαν τώρα. Αποκαλύπτουμε τα τέρατα αλλά
αποκρύπτουμε την κοινωνία που τα γεννά και τα συντηρεί. Τα
Μ.Μ.Ε και τα Μ.Κ.Δ. κατευθύνουν την ενημέρωση και το ενδια
φέρον των πολιτών όπου και όπως τα εξυπηρετεί καλύτερα.
Εμείς, χωρίς να υποβαθμίζουμε τη σοβαρότητα του θέματος, εκ
φράζουμε συνάμα και την απορία μας γιατί τα μέσα αυτά επιμέ
νουν να προβάλλουν σε τέτοιο βαθμό οτιδήποτε αφορά την
προσωπική ζωή του Δημ. Λιγνάδη και την πολιτική αντιπαράθεση
για το συγκεκριμένο θέμα και όχι άλλες άμεσες, καθημερινές βιο
τικές ανάγκες που αντιμετωπίζει στενάζοντας κάθε ελληνική οι
κογένεια. Στο όνομά του βέβαια τρώθηκαν ανεπανόρθωτα
σοβαροί θεσμοί, όπως το Θέατρο, οι Τέχνες, τα Γράμματα και
εν γένει ο Πολιτισμός, και οριζόντια ολόκληρη η ελληνική κοι
νωνία.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Δημήτρης Λιγνάδης στο
Ogdoo.gr και την Έλενα Κρεββατά, το 2012, απαντώντας σε σχε
τικές ερωτήσεις είχε δηλώσει:
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν, υποθετικά πάντα, υπήρχε μία μηχανή του χρόνου,
σε ποια χρονική περίοδο θα θέλατε να σας πετάξει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην Αρχαία Ελλάδα. Γιατί εκείνη τη χρονική περίοδο
οι άνθρωποι ήταν πολύ ανοιχτά πνεύματα, ήταν δεκτικοί και ανε
κτικοί σε κάθε είδους έρωτα, ήταν ένα το κεφάλι με το σώμα...
όχι σαν τους σημερινούς ανθρώπους που είναι αριστεροί από το
λαιμό και πάνω και καπιταλιστές από το λαιμό και κάτω και κου
βαλούν όλα τα πρέπει και τα μη. Και αν νομίζεις πως επέλεξα την
εποχή αυτή γιατί δεν πιστεύω στο Θεό, θα σου πω πως πιστεύω
στο Θεό.

Για να δούμε λοιπόν πόσο ανεκτικοί ήταν στον
Έρωτα στην Αρχαία Ελλάδα!!!
Ποια εγκλήματα θεωρούνταν στην κλασσική Αθήνα ανήθικα
και νομικά καταδικαστέα, και γιατί;

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο, ως εγκλήματα κατά των ηθών νο
ούνται οι πράξεις εκείνες που προσβάλλουν τις κρατούσες κοι
νωνικές και ηθικές αντιλήψεις που αφορούν τη γενετήσια ζωή.
Είναι οι πράξεις δηλαδή που στρέφονται, όχι γενικά κατά των
ηθών, αλλά ειδικά κατά των κανόνων που διέπουν τις σεξουαλι
κές σχέσεις. Τα ποινικά αυτά αδικήματα, όπως θα λέγαμε σή
μερα, είναι συνδεδεμένα απόλυτα, εξαιτίας της φύσης τους, με
την εποχή τους. Έτσι, τα εγκλήματα κατά των ηθών, όπως εμφα
νίζονται στο αρχαίο αττικό δίκαιο της κλασσικής περιόδου, δεν
αντανακλούν μόνο τις αντιλήψεις της αθηναϊκής κοινωνίας για
την ηθική, τον έρωτα, τη σεξουαλική ζωή. Αποτελούν παράλληλα
κι ένα μέσο για να ξαναδούμε τις θρησκευτικές, κοινωνικές, πο
λιτικές αξίες της, για να κρίνουμε και από μιαν άλλη σκοπιά το
πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο της εποχής.

ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΑΣΕΛΓΕΙΑ – 
ΝΟΜΟΣ ΥΒΡΕΩΣ

“Ἐάν τις ὑβρίζῃ εἴς τινα, ἢ παῖδα ἢ γυναῖκα ἢ ἄνδρα, τῶν ἐλευ
θέρων ἢ τῶν δούλων, ἢ παράνομόν τι ποιήσῃ εἰς τούτων τινά,
γραφέσθω πρὸς τοὺς θεσμοθέτας ὁ βουλόμενος Ἀθηναίων οἷς
ἔξεστιν, οἱ δὲ θεσμοθέται εἰσαγόντων εἰς τὴν ἡλιαίαν τριάκοντα
ἡμερῶν ἀφ᾽ ἧς ἂν γραφῇ, ἐὰν μή τι δημόσιον κωλύῃ, εἰ δὲ μή,
ὅταν ᾖ πρῶτον οἷόν τε. ὅτου δ᾽ ἂν καταγνῷ ἡ ἡλιαία, τιμάτω
περὶ αὐτοῦ παραχρῆμα, ὅτου ἂν δοκῇ ἄξιος εἶναι παθεῖν ἢ ἀπο
τεῖσαι.”

(Δημοσθένης,  384322, «Κατά Μειδίου» § 47).

(=Όποιος ασελγήσει πάνω σε παιδί, σε γυναίκα ή άνδρα, ελεύ

θερο ή δούλο, ή παρανομήσει σχετικά σε βάρος τους, να καταγ
γέλλεται για διάπραξη δημοσίου αδικήματος από κάθε Αθηναίο
που θέλει και έχει το δικαίωμα (σημ. δηλαδή δεν έχει στερηθεί
τα πολιτικά του δικαιώματα) να υποβάλλει δημόσιες αγωγές ενώ
πιον των θεσμοθετών. Οι δε θεσμοθέτες οφείλουν να εισαγάγουν
την υπόθεση στην Ηλιαία το αργότερο μέσα σε 30 μέρες
από την κατάθεση της γραφής (αγωγή) εάν δεν τους εμποδίζει
καμμία δημόσια υπόθεση, αλλιώς μόλις θα είναι δυνατό. Αν δε
η Ηλιαία καταδικάσει τον κατηγορούμενο, να του επιβάλει
αμέσως τη σωματική ή τη χρηματική ποινή της οποίας θα κριθεί
άξιος). 

Τη «γραφή ύβρεως», τη διαδικασία δίωξης του βιαστή, μπορού
σαν να εγείρουν όχι μόνο το θύμα ή οι συγγενείς του αλλά και
κάθε Αθηναίος πολίτης.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΝΩΡΙΜΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Σχετικός ήταν και ο παρακάτω παλιός νόμος, που επιχειρούσε να
προστατεύσει τα ανώριμα ακόμα αγόρια:
«Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκα
λεῖα μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύ
νοντος. καὶ μὴ ἐξέστω τοῖς ὑπὲρ τὴν τῶν παίδων ἡλικίαν οὖσιν
εἰσιέναι τῶν παίδων ἔνδον ὄντων, ἐὰν μὴ υἱὸς διδασκάλου ἢ
ἀδελφὸς ἢ θυγατρὸς ἀνήρ∙ ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτ᾽ εἰσίῃ, θανάτῳ
ζημιούσθω. καὶ οἱ γυμνασιάρχαι τοῖς Ἑρμαίοις μὴ εἄτωσαν συγ
καθιέναι μηδένα τῶν ἐν ἡλικίᾳ τρόπῳ μηδενί∙ ἐὰν δὲ ἐπιτρέπῃ
καὶ μὴ ἐξείργῃ τοῦ γυμνασίου, ἔνοχος ἔστω ὁ γυμνασιάρχης τῷ
τῆς ἐλευθέρων φθορᾶς νόμῳ. οἱ δὲ χορηγοὶ οἱ καθιστάμενοι
ὑπὸ τοῦ δήμου ἔστωσαν τὴν ἡλικίαν ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη».   

(Αισχίνης, 389314, «ΚΑΤΑ ΤΙΜΑΡΧΟΥ», § 12).

«Οι δάσκαλοι να μην ανοίγουν  τα σχολεία πριν ανατείλει ο ήλιος
και να τα κλείνουν πριν απ’ τη δύση του. Δεν επιτρέπεται σ’ αυ
τούς που έχουν περάσει την παιδική ηλικία να μπαίνουν στα σχο
λεία όταν βρίσκονται μέσα παιδιά, εκτός αν πρόκειται για τον γιο,
τον αδελφό ή τον γαμπρό του δασκάλου. Αν δε κάποιος, παρα
βαίνοντας αυτήν τη διάταξη, μπει μέσα, τιμωρείται με την ποινή
του θανάτου. Και οι γυμναστές οφείλουν στις γιορτές του Ερμή
(σημ. που είχαν συνήθως ερωτικό περιεχόμενο) να μην αφήνουν
να κάθεται μαζί με τα παιδιά κανένας ενήλικας για κανένα λόγο.
Ο γυμναστής δε που θα επιτρέψει σε κάποιον να μπει και δεν θα
τον εκδιώξει απ’ το γυμνάσιο (γυμναστήριο), να κηρύσσεται ένο
χος για την παραβίαση του νόμου για τη διαφθορά των ελεύθε
ρων παιδιών. Αυτοί δε που ορίζονται από τον δήμο ως χορηγοί,
πρέπει να είναι πάνω από 40 χρονών».

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ

Ο Ξενοφών ο Αθηναίος, 430355, πολύ καλός γνώστης της Σπαρ
τιατικής νομοθεσίας και ζωής , στο έργο του «Λακεδαιμονίων Πο
λιτεία», βιβλίο Β’,13, αναφέρει λυκούργειο νόμο της, σύμφωνα
με τον οποίο η παιδεραστία καταδικαζόταν μετά βδελυγμίας.
«ὁ  δὲ Λυκοῦργος ἐναντία καὶ τούτοις πᾶσι γνούς, εἰ μέν τις
αὐτὸς ὢν οἷον δεῖ ἀγασθεὶς ψυχὴν παιδὸς πειρῷτο ἄμεμπτον
φίλον ἀποτελέσασθαι καὶ συνεῖναι, ἐπῄνει καὶ καλλίστην παι
δείαν ταύτην ἐνόμιζεν∙ εἰ δέ τις παιδὸς σώματος ὀρεγόμενος
φανείη, αἴσχιστον τοῦτο θεὶς ἐποίησεν ἐν Λακεδαίμονι μηδὲν
ἧττον ἐραστὰς παιδικῶν ἀπέχεσθαι ἢ γονεῖς παίδων ἢ καὶ ἀδελ
φοὶ ἀδελφῶν εἰς ἀφροδίσια ἀπέχονται».
Ο Λυκούργος όμως παίρνοντας αντίθετες αποφάσεις και στις δυο
αυτές λύσεις, αν μεν κάποιος προσπαθούσε ν’ αποκτήσει άμεμ
πτο φίλο και να τον συναναστρέφεται, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτός είναι προικισμένος με αρετές και ότι έχει θαυμάσει το ψυ
χικό κάλλος του παιδιού, επιδοκίμαζε αυτού του είδους τη σχέση
και τη θεωρούσε σαν την καλύτερη μορφή παιδείας.  Αν όμως
κάποιος έδινε την εντύπωση πως μοναδικό του κίνητρο ήταν
ν’ απολαύσει ένα παιδί σωματικά, θεωρώντας αυτήν την πράξη
θεσμικά – ο Λυκούργος – ύψιστο όνειδος, έθεσε σαν αρχή οι
εραστές να μην απέχουν λιγότερο από το να σχετίζονται ερω
τικά με τ’ αγόρια, απ’ ό, τι απέχουν του να έχουν ερωτικές σχέ
σεις οι γονείς με τα παιδιά, ή τ’ αδέρφια μεταξύ τους. 

Κι ενώ οι ελληνικές νομοθεσίες (αθηναϊκή και σπαρτιατική)
προέβλεπαν την εσχάτη των ποινών για το αποτρόπαιο όντως
έγκλημα της παιδεραστίας, στη ρωμαϊκή απουσιάζει εντελώς
η καταγραφή του, έστω και ως αδικήματος.

Πέτρος Ιωαννίδης  
Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἠθοδιαπλάσεως

ἄρχεσθαι
&

Ἠθοεκλύσεως
παύεσθαι
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Προβληθείτε μέσα από τις σελίδες μας
Η ΕΒΔΟΜΗ κυκλοφορεί κάθε Σάββατο σε ένα μεγάλο αριθμό 

αντιτύπων επι 24 χρόνια ανελλιπώς.
Προβληθείτε - ξεκινώντας - με μία συνδρομή.

6937153052, 2106030655 - press@ebdomi.com

Στο πλαίσιο ανάληψης

νέων καθηκόντων μετά

από τις τακτικές κρίσεις

Αξιωματικών Πυροσβε-

στικού Σώματος έτους

2021, ο Αντιπεριφερειάρ-

χης Ανατολικής Αττικής

Θανάσης Αυγερινός

υποδέχτηκε στο γραφείο

του τον νέο Διοικητή Πυ-

ροσβεστικής Ανατολικής

Αττικής Αρχιπύραρχο

Αναστάσιο Βασιλείου,

συνοδευόμενο από τον

Διοικητή Π.Υ. Μαρκοπού-

λου Θανάση Χατζόπουλο

και τον υπασπιστή Αυγε-

ρινό Αυγερινό.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

συνεχάρη τον νέο Διοι-

κητή για την ανάληψη

των καθηκόντων του,

ενώ πραγματοποιήθηκε

μία πρώτη συζήτηση για

τα ζητήματα που αφο-

ρούν στην Ανατολική Ατ-

τική και την συνεργασία

των δύο πλευρών με

σκοπό την όσο το δυνα-

τόν καλύτερη εξυπηρέ-

τηση του πολίτη και τη

διασφάλιση της προστα-

σίας του. 

Τονίστηκε ιδιαίτερα η ση-

μασία του πάρκου Σχινιά

για την περιοχή και η έν-

τονη ανάγκη που προκύ-

πτει για την

πυροπροστασία του κυ-

ρίως κατά τη θερινή πε-

ρίοδο. 

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη

Αν. Αττικής με τον νέο Αντιπύραρχο

Ανατολικής Αττικής
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«ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ»

του Συνδικαλισμού

Υπηρέτησα τον Συνδικαλισμό για πολλά χρόνια και σε

όλες τις βαθμίδες από ιδρυτικό μέλος σε πρωτοβάθ-

μια-δευτεροβάθμια-τριτοβάθμια Σωματεία & Επιμελη-

τήριο. Το ερέθισμα ήταν από την παιδική μου ηλικία

και ένα από τα γνωμικά που στόλιζαν την αίθουσα του

σχολείου μου ήταν και το «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ».
Έκτοτε και μέχρι σήμερα με συνοδεύει ένας διαρκής

πόθος για αγώνα που δεν μπόρεσε να τον καταστείλει

ούτε το πρόβλημα της υγείας μου. Η ιδιοτέλεια και η

διαπλοκή δεν ήταν απλά αντίπαλοι, αλλά εχθροί. Ο

οχαδερφισμός και ο φιλοτομαρισμός μού προξενού-

σαν αηδία και σιγά-σιγά χωρίς να το καταλάβω κι εγώ

έγινε πάθος & έρωτας ο αγώνας μέσα από τα Σωμα-

τεία. Την τελευταία δεκαετία πάμπολλες φορές απο-

λογούμαι για τα αυτονόητα. Προσπαθώ να αποδείξω

ότι υπεύθυνοι είναι οι κακοί συνδικαλιστές και όχι ο

συνδικαλισμός, μάταιος κόπος όμως. Είναι ευκολότε-

ρος στόχος το «να πετροβολούν την εκκλησία από το
να απομακρύνουν τον Πάπα.»
Τις προηγούμενες ημέρες αναγκάστηκα με πόνο

ψυχής να κατηγορήσω και να καταγγείλω δημόσια σε

ραδιοφωνική εκπομπή τα μέλη της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Νεφροπαθών. Οι κύριοι αυτοί ΣΥΝΑΙΝΕΣΑΝ

σε μια τροπολογία του Υπουργείου Υγείας και συγκε-

κριμένα, με την τροπολογία υπ’ αριθμόν 726/130,

άρθρο 3 της 27/1/2021, την οποίαν παραθέτω αυτού-

σια σε άλλη στήλη. Συναίνεσαν χωρίς καμία διαβού-

λευση και χωρίς καν να απευθυνθούν στους ειδικούς

της αιμοκάθαρσης, που δεν είναι άλλοι παρά μόνον οι

νεφρολόγοι και κατ’ επέκταση η Ελληνική Νεφρολο-

γική Εταιρεία (ΕΝΕ).

Ομολογώ ότι ενήργησα βεβιασμένα καθοδηγούμενος

από τη συνδικαλιστική πείρα, τη λογική -όση διαθέτω-

και το ένστικτο που, Δόξα τω Θεώ, δεν με έχει δια-

ψεύσει ακόμη. Η Ομοσπονδία –κλειστή από τον Νο-

έμβριο, λόγω κορονοϊού- δεν έβρισκε τρόπο και

χρόνο να ενημερωθεί για προβλήματα των νεφροπα-

θών, βρήκε όμως τρόπο να συναινέσει στην τροπο-

λογία. Η δικαιολογία που μου ανέφερε μετά από

επίμονες προσπάθειες τηλεφωνικά ήταν η εξής: «Τι
θέλατε, να αφήσουμε τις ιδιωτικές μονάδες αιμοκά-
θαρσης να κλείσουν;» Το ποτήρι είχε ξεχειλίσει, η

ΜΠΟΧΑ είχε φτάσει μέχρι την πολυθρόνα που έκανα

αιμοκάθαρση. Σε λίγη ώρα επικοινώνησα με βουλευ-

τές και εκπροσώπους όλης της Αντιπολίτευσης -απέ-

φυγα το κυβερνόν κόμμα για ευνόητους λόγους- όλοι,

μα όλοι αναγνώριζαν το δίκιο μου, ακόμη και βουλευ-

τές-γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων.

Σήμερα που γράφω αυτές τις σειρές ήρθε στα χέρια

μου η ανακοίνωση της ΕΝΕ (Ελληνική Νεφρολογική

Εταιρεία) που καλεί τον Υπουργό να ανακαλέσει

«αυτήν την αυθαίρετη και πρωτοφανή για τα ελλη-
νικά, αλλά και τα διεθνή δεδομένα νομοθετική ρύθ-
μιση». 
Τι έχετε, λοιπόν, να απαντήσετε κύριοι-κύριοι της Πανελ-

λήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών; Είναι υπερβολή να σας

αποκαλώ Δολοφόνους του συνδικαλισμού; 

Σιαμέτης Βασίλειος 

τοπικός σύμβουλος Βάρης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Τροπολογία 726/130 27.1.2021 που ψηφίστηκε 

Αρθρο 3

Ζητήματα λειτουργίας μονάδων 

χρόνιας αιμοκάθαρσης

1. Οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, που έχουν

συσταθεί κατ’εφαρμογή του άρθρου 9 του π.δ.

225/2000 (Α’ 194), καθώς και όσες συσταθούν από

την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να διαθέ-

τουν ασανσέρ, στο οποίο να είναι ευχερής η μετα-

φορά φορείου είτε για επείγοντα περιστατικά είτε

για ασθενείς με δυσκολία μετακίνησης ακόμη και με

αναπηρικό αμαξίδιο και χώρο αποθήκευσης φαρμά-

κων, δεκαπέντε (15) τετραγωνικών μέτρων, με όλο

τον απαραίτητο εξοπλισμό (ψυγείο φύλαξης φαρμά-

κων, καταγραφικό θερμοκρασίας χώρου, χρηματοκι-

βώτιο για ναρκωτικά), για την κάλυψη των αναγκών

των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.

2. Κατά τη διάρκεια της βάρδιας-χρήσης μηχανημά-

των των Μ.Χ.Α. είναι υποχρεωτική η παρουσία ειδι-

κευμένου γιατρού. Η αντιστοιχία Νεφρολόγων /

ασθενών, συμπεριλαμβανομένου του υπευθύνου,

πρέπει να είναι ένας Νεφρολόγος για κάθε πενήντα

(50) ασθενείς, με ελάχιστο όριο δύο ειδικευμένους

Νεφρολόγους ανά Μονάδα, συμπεριλαμβανομένου

του υπευθύνου. Στη ΜΧΑ δεν μπορεί να εργάζονται

γιατροί άνευ ειδικότητας. 

Ελλείψει νεφρολόγων, η ΜΧΑ δύναται να συνεργά-

ζεται με γιατρούς Παθολόγους ή Καρδιολόγους με

τρίμηνη εκπαίδευση σε νεφρολογικό τμήμα δημο-

σίου ή ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να καλύπτον-

ται οι ανάγκες παρουσίας ειδικευμένου γιατρού σε

όλες τις βάρδιες λειτουργρίας της ΜΧΑ.

“Ελλείψει νεφρολόγων, με τροπολογία του

Υπουργείου Υγείας, μπορούν να καλύπτουν τις

ανάγκες γιατροί παθολόγοι ή καρδιολόγοι με τρί-

μηνη εκπαίδευση ((άρθρο 39, παράγραφος 2) .

Αυτή η τροπολογία ψηφίστηκε στη Βουλή και

ήταν η αιτία που οι νεφροπαθείς άρχισαν να αι-

σθάνονται ιδιαίτερα ανήσυχοι, γιατί η αιμοκά-

θαρση δεν είναι μία απλή υπόθεση. Χρειάζεται

εξειδίκευση, την οποία δεν μπορούν να αποκτή-

σουν με τρίμηνο σεμινάριο, όπως επισημαίνουν.

Κάτι το οποίο αναφέρει και το Υπουργείο Υγείας

στο νομοσχέδιο - όπου και η τροπολογία - και

αφορά την κύρωση της δωρεάς του Κοινωφε-

λούς Ιδρύματος Λάτση.

Σημειωτέον όπως αναφέρει και η τροπολογία

που ψηφίστηκε: «Κατά τη διάρκεια της βάρδιας-
χρήσης μηχανημάτων των Μονάδων Χρόνιας Αι-

μοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) είναι υποχρεωτική η πα-
ρουσία ειδικευμένου γιατρού». 

H Eλληνική Νεφρολογική Εταιρεία, εξέδωσε

ανακοίνωση (αρ. πρ. 7/1/2/21) στην οποία σημει-

ώνει ότι “αιφνιδιάστηκε” και δεν γνώριζε «καθώς
δεν υπήρξε προηγούμενη σχετική συζήτηση ή,
έστω, ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου
(ΔΣ) της ΕΝΕ».

«Το γεγονός ότι το ψηφισθέν νομοσχέδιο ανα-
φέρεται και σε εκπαίδευση στον ιδιωτικό τομέα
εγείρει μεγάλες ανησυχίες, και στερείται επιστη-
μονικής τεκμηρίωσης για την ασφάλεια των
ασθενών», σημειώνει ακόμη η ΕΝΕ και καλεί το

Υπουργείο να την ανακαλέσει: «Καλούμε το
υπουργείο να ανακαλέσει αυτήν την αυθαίρετη
και πρωτοφανή για τα ελληνικά αλλά και τα διε-
θνή δεδομένα νομοθετική ρύθμιση και να συζη-

τήσει με την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία,
την ελληνική νεφρολογική κοινότητα αλλά και
τους εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση
εναλλακτικών προτάσεων και την ανεύρεση των
καλύτερων λύσεων στο θέμα της στελέχωσης
των ΜΧΑ. Η ΕΝΕ συμφωνεί ότι χρειάζεται επι-
καιροποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη
στελέχωση και εν γένει λειτουργία των μονάδων
αιμοκάθαρσης στις ιδιωτικές κλινικές και των
ΜΧΑ και είναι στη διάθεση του Υπουργείου
Υγείας για συζήτηση, με σκοπό την επίτευξη
αυτού του στόχου».

Για το θέμα έχει αρθρογραφήσει ο Βασίλης Σια-

μέτης τοπικός σύμβουλος Βάρης, ο οποίος ως

νεφροπαθής γνωρίζει το θέμα πολύ καλά και το

δημοσιεύουμε.

Aνήσυχοι οι νεφροπαθείς που χρήζουν αιμοκάθαρση
Άνοιξε ο δρόμος για γιατρούς μη εξειδικευμένους στις αιμοκαθάρσεις
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια του 
Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

σχετικά με την Oικονομική Eπιτροπή της Τετάρτης 24-

2-21 σημειώθηκε η εξής πρωτοτυπία: Υστερα από πα-

ρέμβαση του αρχηγού μας, Δ. Δαβάκη, ο γενικός

γραμματέας των επιτροπών δεσμεύθηκε ν' απαντήσει

σε όλα τα ερωτήματα, που έχουμε θέσει μέχρι τώρα,

δηλαδή κατά την διαδικασία της δια περιφοράς διεξα-

γωγής των Oικ. Eπιτροπών.

Σε ό,τι αφορά την εν λόγω επιτροπή και κατόπιν συ-

νεννόησης μεταξύ των, αποστείλαμε mail με τις ερω-

τήσεις την προηγουμένη, ούτως ώστε να υπάρξουν

απαντήσεις πριν τη διεξαγωγή της επιτροπής. Κατ'

αυτό τον τρόπο δεν θα έμεναν αίολες οι ερωτήσεις

μας και κατά την γνώμη μας αυτός είναι και ο ενδε-

δειγμένος τρόπος λειτουργίας αυτής της διαδικασίας.

Αναμένουμε την περαιτέρω ενημέρωση επί των τιθε-

μένων ερωτήσεων μας. Τα εύσημα στον αρχηγό μας!

Επί του προκειμένου, ενημερώνουμε αρχικώς γι' αυτά

τα θέματα για τα οποία ετέθησαν οι ερωτήσεις. Πρό-

κειται για τρία ομοειδή δηλαδή, υποβολή προτάσεων

χρηματοδότησης για την ένταξη στο πρόγραμμα "Αν-

τώνης Τρίτσης". Εχουν υπάρξει κι άλλες παρόμοιες

υποβολές προτάσεων μέχρι τούδε, για τις οποίες

ομοίως ρωτήσαμε πάνω-κάτω τα ίδια. Πιο συγκεκρι-

μένα, αυτό το πρόγραμμα έχει πολλές δυνατότητες

και μεγάλα περιθώρια στα ποσά χρηματοδότησης, με-

γάλη ασάφεια όμως ως προς την επιλεξιμότητα των

δαπανών, ως και για τα ύψη των ποσών. Επί παραδείγ-

ματι, το ένα θέμα που συνοδευόταν από εισήγηση

αναφερόταν στην ψηφιοποίηση εγγράφων, αρχείων

και ασφαλούς φύλαξης αυτών μέχρι την ψηφιοποίησή

τους. Μα γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχει ήδη εγκριθεί

δαπάνη, ύψους 70.000€ περίπου;.. Στην δε προφορική

ενημέρωση απο τον γεν. γραμματέα επ'αυτού, εκείνος

αναφέρθηκε σε μελλοντική χρήση. Επομένως κι επί

του παρόντος συζητάμε για υποθετικές και μελλοντι-

κές δαπάνες, όποτε προκύψουν και εάν και εφ'όσον

ενταχθεί ο δήμος στο πρόγραμμα. Δεν είμασταν αρ-

νητικοί, υπό την έννοια ότι, οτιδήποτε μπορεί να ωφε-

λήσει, έχει μία χρησιμότητα. Καλό θα ήταν βέβαια, να

μιλάμε για απτά θέματα κι όχι "ασκήσεις επί χάρτου"

...

Παρ' όλα αυτά το τρίτο παρεμφερές θέμα το καταψη-

φίσαμε, καθώς δεν υπήρχε στην προκήρυξη της χρη-

ματοδότησης καμία συνάφεια με τα του δήμου,

αντιθέτως διαβάσαμε ρήτρες! Αφορούσε τον άξονα

"Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός κι Αθλητισμός" στα

πλαίσια του "Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021". Μεταξύ δε

των επιλέξιμων δαπανών: "Ιδρυση και δημιουργία νέων

Μουσείων και μόνιμων Εκθέσεων"!

Επ' αυτού ο γεν. γραμματέας μας πληροφόρησε ότι,

αν δεν υπάρξει σχετική εισήγηση, θα αποσύρει το

θέμα. Με αυτό το σκεπτικό και μιας και δεν λάβαμε κά-

ποια άλλη ειδοποίηση, καταψηφίσαμε.

― Επίσης καταψηφίσαμε την μελέτη "Διαχείριση υπο-

λειμμάτων ΚΔΑΥ (μπλε κάδοι) και σας εξηγούμε το

γιατί. Χωρίς να προβούμε σε εξαντλητικές τεχνικές

λεπτομέρειες διαπιστώσαμε στον πίνακα της μελέτης

ότι, η ανακύκλωση (μπλε κάδοι) μεγαλώνει λόγω με-

γαλύτερης συμμετοχής των δημοτών-κατοίκων, αλλά

παραδόξως η καθαρή ανακύκλωση μειώνεται.

Βάσει του πίνακα: 

Ανακύκλωση '19 

Συλλεγόμενες ποσότητες: 4.150

Καθαρή ανακύκλωση: 1.781

Ανακύκλωση ’20 

Συλλεγόμενες ποσότητες: 4.170

Καθαρή ανακύκλωση: 1.761

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την εισήγηση, το ενδει-

κτικό ποσό που θα επιβαρύνει το δήμο για την διαχεί-

ριση υπολειμμάτων ανέρχεται σε 108.500€ με ΦΠΑ.

Επομένως, το υπόλλειμα 19 12 12, πόσο τελικά θα κο-

στίζει; Επειδή το ζήτημα κρίνεται ιδιαιτέρως σοβαρό,

θα επανέλθουμε με την πρώτη ευκαιρία.

Το τελευταίο θέμα που καταψηφίσαμε ήταν αιτούμενο

ποσό εκ της νομικής υπηρεσίας του δήμου προκειμέ-

νου για αγορά νομικών βιβλίων. Απορία μας προκά-

λεσε, καθώς όλες οι πληροφορίες, ακόμη και η

νομολογία, βρίσκονται στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρο-

νική μορφή. Εξάλλου ο δήμος πληρώνει συνδρομές σε

τόσα site, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει και στο e-

νομοθεσία;

Επαναλαμβάνουμε Κουράγιο, Υπομονή, Δύναμη, Προ-

σοχή
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα
Δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Δωρεάν Rapid Test 

με τη μέθοδο drive through

στο Δήμο ΒΒΒ
Κυριακή 7 Μαρτίου  | 10.00 π.μ έως και τις 15.00 

Με πρωτοβουλία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, θα πραγματοποιηθούν την

Κυριακή 7 Μαρτίου, δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης

Covid – 19 (Rapid Test) από τις 10.00 π.μ έως και τις 15.00

μ.μ. στο ελεύθερο πάρκινγκ στο Δημαρχείο στη Βούλα

(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα). 

Τα τεστ θα διενεργηθούν με τη διαδικασία του drive

through, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχον-

ται μόνο με τροχήλατο μέσο, (αυτοκίνητο, δίκυκλο, ποδή-

λατο ή πατίνι), χωρίς ραντεβού και θα πραγματοποιηθούν

από κινητά συνεργεία του ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τον

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Τη δυνατότητα να εξεταστούν έχουν πολίτες άνω των 10

ετών, οι οποίοι πρέπει να έχουν μαζί τους: 

1) Ταυτότητα  2) ΑΜΚΑ  3) Κινητό τηλέφωνο για την απο-

στολή του αποτελέσματος

Για τη νόμιμη μετακίνηση στείλτε μήνυμα “1” στο 13033.

Στο αυτοκίνητο επιτρέπεται να επιβαίνουν μέχρι 2 άτομα

και σε περίπτωση μελών της ίδιας οικογένειας έως 3. 

Η διαδικασία της δειγματοληψίας διαρκεί 2 λεπτά και οι

εξεταζόμενοι θα ενημερωθούν εντός 24 ωρών με μήνυμα

(sms) σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ή τηλεφω-

νικά σε περίπτωση θετικού.

Ο Δήμος ΒΒΒ, έχει ξεκινήσει  Δημόσια Διαβούλευση

με θέμα το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

(ΣΒΑΚ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

είναι ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο συγκοι-

νωνιών ενός Δήμου, το οποίο έχει σαν στόχο την  ορ-

γάνωση της κινητικότητας ανθρώπων και

επιχειρήσεων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποι-

ότητας ζωής. 

Το ΣΒΑΚ σχεδιάζεται και καταρτίζεται με ορίζοντα δε-

καετίας, με κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά και περι-

βαλλοντικά. Επιπλέον, καλύπτει όλους τους τρόπους

και τα μέσα μεταφοράς στην περιοχή παρέμβασης,

έτσι ώστε η κινητικότητα των πολιτών και οι αστικές

μεταφορές να καθίστανται λειτουργικές και βιώσιμες

για το σύνολο των χρηστών. 

Οπως σημειώνει ο Δήμος: «η θεώρηση της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας στοχεύει στην ανάπτυξη των
πόλεων με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργείται
ένα συγκοινωνιακό περιβάλλον περισσότερο φιλικό
προς όλους και να μην επιβαρύνεται η ποιότητα ζωής
κατοίκων και επισκεπτών». 
Ζητάει λοιπόν την ενεργή συμμετοχή των πολιτών

στη διαμόρφωση ΣΒΑΚ του Δήμου, συμπληρώνοντας

ένα ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeDpVxKJaJ0KQibtX-

CfEjPKwJAF_ggTjV76rZywoULqPw6w/viewform?usp=sf_link

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία:

http://www.vvv.gov.gr/draseis/svak/

Δώσε τη γνώμη σου για την αστική 

κινητικότητα στο Δήμο ΒΒΒ
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Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του  ν. 3548/2007 (Α’68) για

τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου. ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης Α.Π.Ε./310/11/12/2019

https://media.gov.gr/cms/uploads/2019/12/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B

A%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF-1.pdf

“Αν η Ελλάδα μας ζητούσε πίσω
όλες τις λέξεις της που έχουμε δα-
νειστεί, ο Δυτικός πολιτισμός θα
κατέρρεε”

Ήταν το 1975 στο Παρίσι όπου έκανα τα με
ταπτυχιακά μου στο Διεθνές Δίκαιο και Σχέ
σεις στη Σορβόννη, όταν μια ωραία πρωία
διάβασα στο πίνακα ανακοινώσεων ότι η Κα
θηγήτρια των Ελληνικών σπουδών στο Κολ
λέγιο της Γαλλίας Jacqueline De Romilly έχει
προσκληθεί και θα μιλήσει στο αμφιθέατρο
με θέμα την Αρχαία ελληνική σκέψη και την
Αθηναϊκή Δημοκρατία. Το αμφιθέατρο ήταν
κατάμεστο, οι ερωτήσεις πολλές από τους
φοιτητέςακροατές και μερικές ιδιαίτερα “πο
λιτικοποιημένες”, αφού ο απόηχος από τα
μαύρα χρόνια και την πτώση της χούντας
ακόμη ηχούσε βαριά στα ώτα του μέσου Γάλ
λου και πολύ περισσότερο στον κόσμο των
πανεπιστημίων. Και ακόμη θυμάμαι με τι με
γαλόπρεπο λόγοτρόπο, εκείνη η Μεγάλη και
Ωραία Κυρία διαχώριζε τα πράγματα σύμ
φωνα με την αξία τους και τα έβαζε στη θέση
τους.

— Κατά γενική ομολογία και παραδοχή, η Ζα
κλίν ντε Ρομιγύ υπήρξε η μεγαλύτερη ελλη
νίστρια του 20ου αι. Γεννήθηκε στην πόλη
Σάρτρ της Γαλλίας, το 1913 και πέθανε στο
Παρίσι το 2010. Οι γονείς της ήταν Πανεπι
στημιακοί καθηγητές της φιλοσοφίας και φυ
σικό ήταν να της μεταδώσουν τον ιό της
φιλομάθειας και να ξεχωρίζει από τα μαθη
τικά και πανεπιστημιακά της χρόνια, να αφο
σιωθεί και σπουδάσει την αρχαία ελληνική
γλώσσα, την Λατινική και τον κλασσικό πολι
τισμό. Να σημειωθεί δε ότι, λόγω της εβραϊ
κής καταγωγής της οικογενείας της, η Ζ.ν.Ρ
παρέμεινε κρυπτόμενη όλο το διάστημα της
ναζιστικής παρουσίας/κατοχής στη Γαλλία.

—  Η “εξελλήνισις” της Ζ.ν.Ρ άρχισε με τη δι
δακτορική της διατριβή με θέμα το έργο του
Θουκυδίδη για τον οποίον αργότερα θα ειπεί
ότι “ήταν ένας από τους άνδρες της ζωής της”,
και ακολούθησαν για πολλά χρόνια παρου
σιάσεις και διδασκαλίες σε πανεπιστημιακό
επίπεδο, που είχαν ως επίκεντρο την αρχαία
ελληνική γραμματεία και όλα αυτά  την κα
θιέρωσαν ως αυθεντία της κλασσικής σκέψης
και πολιτισμού. 
Η Ζακλίν ντε Ρομιγύ μετέφρασε πολλούς

Έλληνες κλασικούς συγγραφείς στα γαλλικά

και δημοσίευσε πλήθος εξειδικευμένων και μη

μελετών για την αρχαία ελληνική γραμματεία

και ιστορία. Μέσα από τα δεκάδες βιβλία που

συνέγραψε, άφησε ένα σημαντικό έργο για

όλες τις όψεις του Αθηναϊκού πολιτισμού: τη

φιλοσοφία, την ιστορία, την τραγωδία, την

κωμωδία, την επίδραση των σοφιστών, κ.λπ.

Στο έργο της ενσαρκώνει μια ουμανιστική αν-

τίληψη του πολιτισμού, με ιδιαίτερη προσή-

λωση στην πεποίθηση ότι η μελέτη της

ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολι-

τισμού αποτελεί εκπαίδευση στην κατα-

νόηση της ελευθερίας του ατόμου και στην

δημοκρατία.

Οι Γάλλοι τη θεωρούσαν προπύργιο της ελλη-

νικής γλώσσας και αρχαίας γραμματείας, μά-

λιστα δε σε μερικούς κύκλους την

προσφωνούσαν “Κυρία Ελλάδα”. Αγωνίσθηκε

δε για τη διατήρηση και επέκταση της διδα-

σκαλίας των αρχαίων ελληνικών στη γαλλική

εκπαίδευση.

— Η Πανεπιστημιακή-Ακαδημαϊκή πορεία

της Ζακλίν Ντε Ρομιγί ήταν μια συνεχής ανα-

γνώριση της προσφοράς της, από τους γαλλι-

κούς και διεθνείς κύκλους της κλασσικής

γραμματείας. 

Δίδαξε ως καθηγήτρια της αρχαίας ελληνι-

κής γραμματείας στα πανεπιστήμια του

Μπορντό (1939-1949), της Λιλ (1949-1957)

και της Σορβόννης (1957-1973). Το 1973 της

δόθηκε η έδρα των Ελληνικών στο περίφημο

Collège de France, για πρώτη φορά σε γυ-

ναίκα καθηγήτρια, όπου δίδαξε μέχρι το 1984.

Διετέλεσε μέλος της Ακαδημίας της Δανίας,

της Βρετανικής Ακαδημίας, των Ακαδημιών

της Βιέννης, της Νάπολης, του Τορίνο, των

Κάτω Χωρών, της Αμερικανικής Ακαδημίας

Τεχνών και Επιστημών κ.ά. Ανακηρύχθηκε

επίτιμος διδάκτωρ των πανεπιστημίων της Οξ-

φόρδης, του Μόντρεαλ και του Γέιλ.

Έχει τιμηθεί με το βραβείο Ambatiélos de l’

Académie des inscriptions et belles-lettres

(1948), το βραβείο Croiset de l’Institut de

France (1969), το βραβείο Langlois de

l’Académie francaise (1974), το Grand Prix

d’Académie της Académie francaise (1984).

Η μέγιστη διάκριση ήταν η εκλογή της το

1988 ως μέλους της Γαλλικής Ακαδημίας

καθώς έγινε η δεύτερη γυναίκα μεταξύ των

Γάλλων «αθανάτων», μετά την άλλη μεγάλη

ελληνίστρια, Μαργκερίτ Γιουρσενάρ. 

—Η εργογραφία της Ζ.ν.Ρ δεν περιορίζεται

μόνο στα (20) πανεπιστημιακά βιβλία-συγ-

γράμματά της, αλλά επεκτείνεται και στα αμέ-

τρητα δοκίμια, μελέτες και άρθρα που έγραψε

και μας άφησε κατά την πολυσχιδή ακαδη-

μαϊκή ζωή της. Φειδώμενος του χώρου, θα

αναφέρω επιλεκτικά μερικά έργα της τα οποία

και μόνο από τον τίτλο τους,  προϊδεάζουν για

την πνευματική ευρύτητα και δεινότητα της

μεγάλης Ελληνίστριας: “Η έξαρση της Δημο-

κρατίας στην αρχαία Αθήνα”, “Το ανθρώ-

πινο μεγαλείο στον αιώνα του Περικλή”,

“Ο Θουκυδίδης και ο αθηναϊκός ιμπεριαλι-

σμός”, “Από το φλάουτο στην Απολλώνια

λύρα”, “Η ηπιότητα στην αρχαία ελληνική

σκέψη”, “Ήρωες τραγικοί-Ήρωες λυρι-

κοί”, “Από τον Αισχύλο στον Ευριπίδη” …

Επιγραμματικά να υπογραμμίσω πάλι την

προσφορά της Ζ.ν.Ρ στον ελληνισμό, αλλά και

στην παγκόσμια διανόηση με τη συνεχή συγ-

γραφή, έρευνα και διδασκαλία της ιστορίας

του κλασσικού μας πολιτισμού, γλώσσας και

σκέψης.

— Η Ελληνική Πολιτεία αναγνώρισε το

έργο της Ζακλίν Ντε Ρομιγύ και την τίμησε

μεγαλοφρόνως. Το 1987 εξελέγη μέλος της

Ακαδημίας Αθηνών και ανακηρύχθηκε Επίτι-

μος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το

1995 με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα της απε-

δόθη η ελληνική υπηκοότητα και ονομά-

σθηκε δημότης Αθηνών, το δε 2001

ανακηρύχθηκε Πρέσβειρα του Ελληνισμού.

Της απενεμήθησαν επίσης, το βραβείο Ωνά-

σης καθώς και το ΥΠΑΤΙΑ (σύνδεσμος Ελλη-

νίδων επιστημόνων). 

Το 2013 ο Δήμαρχος Αθηνών σε ειδική τε-

λετή στην οποία παρέστη και ο π.Πρόεδρος

της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντ`Εστέν, μετο-

νόμασε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο κάτω

από την Πνύκα, στο Θησείο, σε “πλατεία Ζα-

κλίν Ντε Ρομιγύ”, όπου κάποιος μπορεί να

διαβάσει ένα από τα πολλά αποφθέγματά της

που προειδοποιεί: “Αν η Ελλάδα μας ζητούσε
πίσω όλες τις λέξεις της που έχουμε δανει-
στεί, ο Δυτικός πολιτισμός θα κατέρρεε”.

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση /

πνευματικό μνημόσυνο στη Μεγάλη Ελλη-

νίδα, έρχεται στο νου μου ένας άλλος μεγάλος

σύγχρονος Γάλλος Ελληνιστής, ο Ζακ Λακα-

ριέρ (Jacques Lacarriere) που πέθανε το

2005 και του οποίου η τελευταία επιθυμία

ήταν να σκορπίσουν την τέφρα του στη θά-

λασσα του Σαρωνικού, γύρω από την Ύδρα.

Χρίστος Κοντοβουνήσιος

π. Πρέσβυς

Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΑΛΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΡΙΑ 
ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Καλύβια, 25 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 2938

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού έχοντας
υπόψη:
1.Tις διατάξεις των άρθρων 11-17,
163 & 167 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ143/Α
́/2007), «Κύρωση Κώδικα Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.Tις διατάξεις του άρθρου 18 του  Ν.
4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος
Α') με τις οποίες αντικαθίσταται η
παρ.1 του άρθρου 163 του   του
Ν.3584/07 «α) Σε κάθε δήμο, συστή-
νονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών
Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή
Επιστημονικών Συνεργατών, συνολι-
κού αριθμού ίσου με τον αριθμό των
αντιδημάρχων του δήμου….. γ) Η
πλήρωση μίας εκ των θέσεων της πε-
ρίπτωσης α΄ μπορεί να γίνεται με δη-
μοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι
αυτός είναι μέλος αναγνωρισμένης
στην Ελλάδα επαγγελματικής δημο-
σιογραφικής ένωσης, η οποία είναι
μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). Σε δή-
μους με μόνιμο πληθυσμό άνω των εί-
κοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων,
μπορεί να συστήνεται μία (1) θέση Ει-
δικού Συνεργάτη, επιπλέον των προ-
βλεπόμενων στην περίπτωση α΄, η
πλήρωση της οποίας γίνεται αποκλει-
στικά με δημοσιογράφο που πληροί
τις προϋποθέσεις του προηγούμενου
εδαφίου.».
3.Tιςδιατάξεις των άρθρων 58 του Ν.
3852/10 (ΦΕΚ87/Α’/2010), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6
του άρθρου 78 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ
50/Α’/23-03-2019), καθώς και της εγ-
κυκλίου του ΥΠΕΣ 31/36567/06-05-
2019, σύμφωνα με το οποίο οι θέσεις
Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνερ-
γατών - Επιστημονικών Συνεργατών
συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου
και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η
̟πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανι-
σμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
5. Την υπ άρ. 453/2019  (ΑΔΑ: 6ΥΙ3Ω1Ξ
-ΔΙ8) Απόφαση Δημάρχου περί του ορι-
σμού  έξι (6) Αντιδημάρχων.
6. Την αρ. πρωτ. 2569/19-2-2021 βε-
βαίωση πίστωσης της Οικονομικής
Υπηρεσίας για ύπαρξη πίστωσης στο
έτος 2021. 
7. Την ανάγκη για την παροχή εξειδι-

κευμένων συμβούλων προς το Δή-
μαρχο.
Α. Γνωστοποιεί την πρόθεσή του να
προβεί στην πλήρωση μιας-1- θέσης
Ειδικού Συνεργάτη με την ιδιότητα
του Δημοσιογράφου, με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί
να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα έχει
εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση
στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημε-
ρίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κλπ) σε
θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και
συγκεκριμένα θα παρέχει συμβουλές
και θα διατυπώνει εξειδικευμένες
γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέ-
ματα ανάπτυξης ολοκληρωμένου
σχεδίου δράσης για την βέλτιστη δυ-
νατή αξιοποίηση όλων των ΜΜΕ για
την προβολή των δράσεων και πολιτι-
κών του Δήμου και για την προετοιμα-
σία και οργάνωση των ενεργειών του
Δημάρχου.
Ο/Η ανωτέρω θα υπόκειται απευθείας
στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρ-
χου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά
χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες
οποιασδήποτε μορφής. Το συμβου-
λευτικό του/της έργο θα απευθύνεται
προς το Δήμαρχο.
Β. Προς τούτο καλεί τους/τις ενδια-
φερομένους/ες να υποβάλλουν σχε-
τική αίτηση με πλήρες βιογραφικό
σημείωμα με σαφή αναφορά σε επαγ-
γελματική εμπειρία συναφή με την
απαιτούμενη εξειδίκευση και με τα
κατωτέρω δικαιολογητικά, σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγ-
γράφων που εκδόθηκαν από τις υπη-
ρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των
ακριβών αντιγράφων τους για την
πλήρωση της εν λόγω θέσης, που θα
πραγματοποιηθεί με σχετική Από-
φαση Δημάρχου, ο οποίος και θα επι-
λέξει το πρόσωπο που είναι, κατά την
κρίση του, κατάλληλο:
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος

τίτλος ειδικότητας Αθλητικής Δημο-
σιογραφίας ή Δημοσιογραφίας: Συν-
τάκτες και Ρεπόρτερς ή
Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρε-
πόρτερ ή αντίστοιχο πτυχίο ή δί-
πλωμα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυ-
κλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Λυκείου ή Σχολής

Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγ-
γελματικής Σχολής ή Τεχνικής επαγ-
γελματικής σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του
ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983 ή
Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής,  αντίστοιχης ειδικότητας
ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της ημεδαπής, (Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων) ή άλλος ισότιμος τίτ-
λος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ει-
δικότητας και τουλάχιστον δεκαετή
(10)  αποδεδειγμένη εμπειρία. 
3.Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης
στην Ελλάδα επαγγελματικής δημο-
σιογραφικής ένωσης( η οποία είναι
μέλος της ΠΟΕΣΥ). 
4.Βεβαιώση ασφαλιστικού φορέα, συ-
νοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη
δήλωση ως προς την εξειδικευμένη
εμπειρία. Η εξειδικευμένη εμπειρία
αποδεικνύεται ως εξής:
-Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή

από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του
Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνον-
ται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπο-
ρούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης
δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση
του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα,
από την οποία να προκύπτουν το είδος
και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμέ-
νης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύ-
θυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του
Ν.1599/1986, για το είδος και την
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας. 
5.Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8
του Ν.1599/1986, στην οποία να δη-
λώνεται ότι πληρούνται τα γενικά
προσόντα διορισμού (άρθρα 11-17
του Ν. 3584/2007). 
Γ. Τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά υποβάλλονται αποκλειστικά
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο dkalivia@otenet.gr. μέχρι την 03-
03-2021 ημέρα Τετάρτη.  
Δ. Η παρούσα γνωστοποίηση δημοσι-
εύεται σε μία τοπική εφημερίδα,
αναρτάται στη Διαύγεια και στην
ιστοσελίδα του Δήμου μας.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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Επαναλειτουργία της αγοράς

με παράταση των εκπτώσεων

ζητάει ο Εμπ. Σ. Αθηνών

Την παράταση της  χειμερινής εκπτωτικής περιόδου, έως το

τέλος Μαρτίου, ζήτησε με επιστολή του προς τον υπουργό

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο πρόεδρος του Εμπορικού

Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης. Μεταξύ άλλων στην

επιστολή αναφέρεται ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών

που αντιμετωπίζει το εμπόριο και εξαιτίας της συσσώρευ-

σης μεγάλων ποσοτήτων αδιάθετου αποθέματος, ειδικά στα

προϊόντα μόδας, ο εμπορικός κόσμος ζητάει την παράταση

των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων 2021, έως το τέλος

Μαρτίου. «Η επαναλειτουργία των καταστημάτων από την
Δευτέρα 1η Μαρτίου με ταυτόχρονη παράταση της εκπτω-
τικής περιόδου θα δώσει μια νέα ανάσα στην αγορά».
όπως σημειώνεται στην επιστολή.

Aναστέλλονται για 2 μήνες

επιταγές του Μαρτίου
Αναστέλλονται για διάστημα 75 ημερών και οι προθεσμίες

εμφάνισης και πληρωμής επιταγών των πληγέντων επιχει-

ρήσεων που λήγουν το μήνα Μάρτιο ενώ παρατείνονται οι

προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τους κο-

μιστές των επιταγών και μειώνονται τα τέλη κυκλοφορίας

του 2021 για τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων.

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

ENOIKIAZETAI ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διατίθεται χώρος προς ενοικίαση ή πώληση στον κεντρικό

δρομό από Μαρκόπουλο προς Πόρτο Ράφτη, κοντά στο

Μαρκόπουλο με τεράστιο χώρο στάθμευσης. 

Πληροφορίες 6932444320 & 6976782784

στα πεταχτά

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.gr

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

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣΧιλιάδες απολύσεις

των εργαζομένων

στα ΕΛΤΑ

Τις χιλιάδες απολύσεις των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ,

ενώ αυξάνονται ραγδαία το ηλεκτρονικό εμπόριο και

οι ανάγκες για προσλήψεις εργαζομένων, ανέδειξε η

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με ερώτηση

που υπέβαλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρω-

βουλευτής του Κόμματος Λευτέρης Νικολάου - Αλα-

βάνος.

Η κυβέρνηση κατέθεσε με τη μορφή τροπολογίας την

αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ για την περαιτέρω ιδιωτικο-

ποίηση τους καθώς το 10% του μετοχικού τους κεφα-

λαίου έχει ήδη ιδιωτικοποιηθεί από το 2013. Με την

τροπολογία που εγκρίθηκε μειώνεται περαιτέρω το

σύνολο κατά 2000 υπαλλήλους (μείωση 4500 εργα-

ζομένων από το 2013) των 489 καταστημάτων των

ΕΛΤΑ, ενώ  κλείνουν παράλληλα 215 από αυτά μει-

ώνοντας τις υπηρεσίες για γράμματα και δέματα σε

όλη την Ελλάδα κι αυξάνοντας το κόστος τους για το

λαό. Οι απολύσεις γίνονται προκειμένου να παραδο-

θούν τα ΕΛΤΑ στους ιδιώτες με μικρό «εργασιακό κό-

στος», ενώ στην πραγματικότητα με βάση τις

αυξανόμενες ανάγκες θα έπρεπε να πραγματοποιούν-

ται προσλήψεις.

[...] Αυτή η πολιτική  έχει κάνει τις  ταχυδρομικές υπη-

ρεσίες  πανάκριβο εμπόρευμα για το λαό ενώ η κερ-

δοφορία των ομίλων έχει εκτοξευτεί, ιδιαίτερα την

περίοδο της πανδημίας. 

Και ερωτά: Πώς τοποθετείται σ’ αυτά η Επιτροπή;

ΑΔΑ: ΨΟΓΧΩΛ6-Ρ5Ρ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες  : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο   : 210 6622379 εσ. 110
FAX             : 210 6624963
e-mail          : tykoropi@gmail.com
Kορωπί :  26-02-2021
Αρ. Πρωτ. :  3573

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει συνοπτικός δημόσιος διαγω-
νισμός για την εργασία «Περισυλ-
λογή, καταγραφή, εμβολιασμός και
στείρωση αδέσποτων ζώων».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση πα-
ροχής υπηρεσίας.
Η σύμβαση διαιρείται σε δύο (2) τμή-
ματα, ήτοι στη περισυλλογή, κατα-
γραφή, εμβολιασμό και στείρωση
σκύλων και στην περισυλλογή, κατα-
γραφή, εμβολιασμό και στείρωση
γατων. 
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών και
για τα δύο τμήματα ορίζεται  αναλυ-
τικά στους όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου, έως την 9 Μαρτίου 2021
και ώρα 14:00 πριν από την ημέρα
του Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι
την 11η Μαρτίου 2021 ώρα λήξης
11:30 π.μ, στο σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού γραπτή και προφορική ορί-

ζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγ-
γραφα συνοδεύονται από επίσημη με-
τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέ-
ρονται και στην αγγλική. Περισσότε-
ρες πληροφορίες δίνονται στους
αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγω-
νιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους
με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 11η Μαρτίου 2021 με ώρα
λήξης παραλαβής προσφορών 11:30
π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην
προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογι-
σθεί ενδεικτικά στο ποσό των
46.774,00 € πλέον ΦΠΑ. Η χρηματο-
δότηση της εργασίας θα γίνει από ιδί-
ους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-
κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετο-
χής, αναφέρονται στο Άρθρο 2.2. των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα
απ’ οποιαδήποτε αιτία είναι εκατόν εί-
κοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
από την επομένη της ημέρας του δια-
γωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής.
Αναλυτικές πληροφορίες στους Ανα-
λυτικούς όρους Διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

meil: nsg@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό

είναι πριν πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να

μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ

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

Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια με τον αριθμό

1102, δημιουργεί η Περιφέρεια Αττικής και

πλαισιώνεται από εξειδικευμένους σύμβου-

λους / επαγγελματίες υγείας, γιατρούς νευρο-

λόγους και ψυχιάτρους, ψυχολόγους,

κοινωνικούς λειτουργούς, που παρέχουν

άμεσα ενημέρωση, καθοδήγηση, συμβουλές

και διασύνδεση με δομές και υπηρεσίες για

την άνοια στην Ελλάδα. 

«Στόχος μας είναι καμία οικογένεια που φρον-
τίζει άτομα με άνοια στη χώρα μας να μη μένει
χωρίς υποστήριξη» σημειώνει ο Περιφερειάρ-

χης Γ. Πατούλης. 

1102 Γραμμή Βοήθειας

για την Άνοια 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

Iατρικό Διαγνωστικό

Κέντρο Βούλας
Λειτουργούν:

• Ακτινοδιαγνωστικό

* Πανοραμικό οδόντων

* Υπερηχογραφήματα

Αμεση Εξυπηρέτηση

Βασ. Παύλου 84 Βούλα (κεντρική πλατεία)

Τηλ. 210 8952.932, κιν. 6973291246

To Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλά-

δος, οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος» και η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών σας

προσκαλούν σε Webinar με θέμα: «Συμπεριφορά
των παιδιών, σε Aνθρώπους με Άνοια»
Εισηγητής:  Δρ. Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος

– Δρ. Γεροντολογίας, Πρόεδρος & Διευθύνων

Σύμβουλος των Μ.Φ.Η. «Άκτιος», την Τετάρτη 03

Μαρτίου 2021, ώρα: 17:00

ΔΩΡΕΑΝ παρακολούθηση

Πλατφόρμα Τηλεδιασκέψεων ZOOM

Προϋπόθεση συμμετοχής η ηλεκτρονική ΔΗ-

ΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  στο

https://forms.gle/47v7PARqwu7MQCbM7

Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Θερμοπυλών κ. Ιωάννης,  Διευθυντής

του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της

Ελλάδος. 

Δήλωση συμμετοχών έως τις 02/03/2021.  

Θα σας σταλεί email με τον σύνδεσμο για την πα-

ρακολούθηση.

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Επικοινωνία: Τηλέφωνα:  210 6515268 

Email:  aktios.seminars@aktios.gr

«Συμπεριφορά των παιδιών,
σε Aνθρώπους με Άνοια»
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. . . γ ια την υγειά μας

Ο Δήμος Κρωπίας εντάσσεται στη νέα Δημοτική Δομή

των ΚΕΠ Υγείας με σκοπό την  παροχή υπηρεσιών

πρόληψης και προαγωγής της υγείας προς τους δη-

μότες με απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Κρωπίας (2η Συνεδρίαση, 26.01.2021).

Στρατηγικός στόχος  του ΚΕΠ Υγείας είναι να γίνει ο

Κεντρικός Θεσμός Συντονισμού για τον Δημότη, που

αφορά την  Προληπτική Ιατρική και την Προαγωγή

της Υγείας.

Η ιδέα δημιουργίας ενός δικτύου πόλεων που θα προ-

άγει την δημόσια υγεία, ξεκίνησε το 2005. Το Ελλη-

νικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων μέλος του Παγκοσμίου

Οργανισμού Υγείας έγινε θεσμός και αριθμεί ήδη 230

δήμους ως μέλη του.

Το δίκτυο έχει ρόλο-μεταξύ άλλων- στη διαμόρφωση

της κουλτούρας του κόσμου σε σχέση με την πρό-

ληψη, ουσιαστικό συστατικό μια υγιούς ζωής.

Πρόεδρος του δικτύου από την ίδρυση του μέχρι σή-

μερα είναι ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-

λης, ο οποίος υπογραμμίζει για τα ΚΕΠ υγείας: Τα 5

τελευταία χρόνια, με το καινοτόμο παράδειγμα των

ΚΕΠ Υγείας, δηλαδή ΜΙΑΣ Δημοτικής δομής, παροχής

κυρίως ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενημέρωσης για θέ-

ματα πρόληψης και συντονισμού του προσυμπτωμα-

τικού ελέγχου των πολιτών, έχουμε βάλει σταθερές

βάσεις για τη δημιουργία ενός σταθερού και ενιαίου

πλαισίου λειτουργίας των Δήμων.

Έχουμε δεσμευθεί ότι, ως Περιφέρεια θα ενισχύ-

σουμε ιδιαίτερα όλα τα ΚΕΠ Υγείας της Αττικής, ξε-

κινώντας πάλι με πιλοτικά προγράμματα και

χρησιμοποιώντας είτε ιδίους είτε Ευρωπαϊκούς πό-

ρους. Στην πενταετία που ξεκίνησε το 2019, οι Δή-

μαρχοι της Ευρώπης αποφασίσαμε και ψηφίσαμε 6

Πυλώνες Πολιτικής και δημιουργήθηκαν ως συνδυα-

σμός των αρχών για την υγεία και των στόχων για την

Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι Πυλώνες αυτοί είναι.  Οι Άν-

θρωποι, ο Χώρος, η Συμμετοχή, η Ευημερία, ο Πλα-

νήτης και η Ειρήνη. Είναι προφανές ότι όλες οι

πολιτικές και οι δράσεις σε τοπικό επίπεδο, όχι απλά

τοποθετούνται σε έναν από αυτούς τους πυλώνες,

αλλά δημιουργείται και η δυναμική επέκτασης και δια-

σύνδεσής τους.

Τα ΚΕΠ Υγείας πρόκειται για Υπηρεσία Μιας Στάσης: 

α) σε όλα τα θέματα που αφορούν  αναγκαίες εξετά-

σεις, αναλόγως της ομάδας κινδύνου που ανήκει κάθε

δημότης και προβλεπόμενες επαναλήψεις τους

καθώς και παραπομπή του για περαιτέρω έλεγχο όταν

χρειάζεται 

β) ενημέρωση για γενικότερα και σοβαρά προβλή-

ματα δημόσιας υγείας ώστε να πετύχουμε πρακτικά

θετικά αποτελέσματα στην τοπική μας κοινωνία.

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το ΚΕΠ Υγείας

Κορωπίου ενσωματώνεται ως δομή στην Κοινωνική

Υπηρεσία και συλλειτουργεί με το διευρυμένο πρό-

γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Η έναρξη λειτουργίας

του θα ανακοινωθεί από την Κοινωνική Υπηρεσία του

Δήμου και εντάσσεται και αυτή η δομή στην εθνική

προσπάθεια ενημέρωσης για την αντιμετώπιση της

πανδημίας. 

Τα 7 πρώτα νοσήματα που προκρίνονται στο ΚΕΠ

Υγείας του Δήμου ως προς τον συντονισμό των ανα-

γκαίων κατά τα Διεθνή Πρωτόκολλα, προληπτικών

εξετάσεων είναι: 

• Καρκίνος του παχέος εντέρου, 

• Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, 

• Καρκίνος του μαστού, 

• Καρδιαγγειακός κίνδυνος, 

• Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, 

• Καρκίνος του προστάτη και Μελάνωμα. 

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Υγείας, ιατρός, Σπυρίδων Κόλ-

λιας σε δήλωσή του χαρακτηρίζει ως, «ιστορική την
απόφαση  στο πλαίσιο της συνέχισης στρατηγικής της
Δημοτικής Αρχής για δημόσιες-δημοτικές δομές πρό-
ληψης της υγείας με επίσπευση των διαδικασιών
λόγω της πανδημίας.
Όσοι έχουμε αγωνιστεί για την αναγκαιότητα και τη
συνέχιση της κατάρτισης υγειονομικού χάρτη, σε

εθνικό και τοπικό επίπεδο γνωρίζουμε πόσο χρήσιμοι
θα ήταν στην έναρξη της πανδημίας. Το ΚΕΠ υγείας
μπορεί να συμβάλει σε αυτό τον στόχο. Έχουμε άλ-
λωστε αγωνιστεί για διαδημοτικές δομές πρόληψης
της υγείας, για οργανωμένα προγράμματα πρόληψης.
Έχουμε δοκιμάσει τα δύσκολα χρόνια της μνημονια-
κής κρίσης πολλές ενέργειες προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Τώρα όμως έχουμε μια υποδομή υποστήριξης
μέσα από την Αυτοδιοίκηση που λειτουργεί. Θα την
χρησιμοποιήσουμε και θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος
μας θα την αγκαλιάσει. Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή
καλές ειδήσεις και οργανωμένες δομές, Αυτοδιοίκη-
σης και Κράτους, όπως επίσης και πρόσωπα που θα
εμπνεύσουν τους πολίτες. Η πανδημία είναι φονική…
αλλά και τα χρόνια θανατηφόρα  νοσήματα ήταν και
είναι εδώ. Ο αγώνας της Ιατρικής είναι  αγώνας  Θεού
και  Ανθρώπου για την επικράτηση της αγάπης και του
καλού. Ευγενικός αγώνας!»
Υπενθύμισε δε ότι:  «Ο μεγάλος μας στόχος παραμέ-
νει η δημιουργία Γενικού Νοσοκομείο Αν.Αττικής - για
το οποίο εργαζόμαστε εντατικά εδώ και χρόνια…για
να έχουμε επίσημες ανακοινώσεις- με ενίσχυση των
Κέντρων Υγείας της περιοχής μας».

Ποια είναι τα γενικά οφέλη για τον δημότη : 

Ενημερώνεται,  μέσα από τα διεθνή διαγνωστικά πρω-

τόκολλα για τις προληπτικές εξετάσεις που οφείλει

να κάνει,  για τις λίστες των παροχών ιατρών και δια-

γνωστικών εργαστηρίων που συνεργάζονται με τα

ΚΕΠ Υγείας και μπορούν να τον διευκολύνουν στις

προληπτικές του εξετάσεις 

Ευπαθείς ανασφάλιστες ομάδες μπορούν να ωφελη-

θούν των υπηρεσιών  πρόληψης και προαγωγής της

υγείας που συντονίζονται από τα ΚΕΠ Υγείας χωρίς

οικονομική επιβάρυνση.

Δυνατότητα, μέσα από σύγχρονο ιατρικό λογισμικό,

να αποκτήσει τον δικό του φάκελο υγείας, που (αν το

επιθυμεί-με διασφαλισμένη τήρηση των προσωπικών

δεδομένων) θα τον συμπληρώνει ο θεράποντας ια-

τρός ή ο πιστοποιημένος υπάλληλος των ΚΕΠ Υγείας.

Μπορεί να λάβει προσωποποιημένες υπηρεσίες προ-

σανατολισμού για τους αρμόδιους υγειονομικούς φο-

ρείς σε περίπτωση που νοσήσει.

Ενημερώνεται για τα προγράμματα προαγωγής της

υγείας που διοργανώνονται από τα ΚΕΠ Υγείας και

του δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στη σύγχρονη

γνώση και υιοθέτησης υγιεινών συμπεριφορών.

Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία 

ιδρύει ο Δήμος Κρωπίας
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ΒΟΛΕΪ

Πέρασε από την Πυλαία 

ο Παναθηναϊκός

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός,

3-2 τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία (19-25, 25-21, 25-18, 18-

25, 7-15), στο ντέρμπι της λειψής 12ης αγωνιστικής

της Volleyelague ανδρών. Στο άλλο ματς για τη 12η

αγωνιστική που πραγματοποιήθηκε, ο Φίλιππος Βέ-

ροιας νίκησε 3-0 τον ΟΦΗ (25-21, 28-26, 25-22).

Στη σκιά των κρουσμάτων

Αντίθετα, αναβλήθηκαν οι αγώνες Μίλωνας - Ολυμ-

πιακός και Κηφισιά - Φοίνικας Σύρου, λόγω του πλή-

θους κρουσμάτων κορονοϊού που εντοπίστηκαν στις

φιλοξενούμενες ομάδες. Ηδη μάλιστα η ΕΑΠ προ-

χώρησε στην αναβολή και της αναμέτρησης Πανα-

θηναϊκός - Φοίνικας Σύρου λόγω των κρουσμάτων

που υπήρξαν στην ομάδα της Σύρου, ο Ολυμπιακός

ανακοίνωσε άλλα 5 θετικά κρούσματα στις τάξεις

του, τα οποία προέκυψαν μετά τα τελευταία τεστ.

Μία ακόμα μεγάλη διεθνή επιτυχία

έδωσε στον ελληνικό αθλητισμό η

Εθνική ομάδα POLO ανδρών, εξα-

σφαλίζοντας την πρόκριση στους

Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο

μέσα από το προ-Ολυμπιακό τουρ-

νουά του Ρότερνταμ. 

Η Ελλάδα κατέλαβε τη 2η θέση,

καθώς έφτασε μέχρι τον τελικό

του τουρνουά, όπου έχασε 10-9

από το Μαυροβούνιο, έχοντας

όμως ήδη εκπληρώσει το στόχο

της για πλασάρισμα στην πρώτη

τριάδα του τουρνουά, χάρη στη

νίκη της επί της Ρωσίας με 13-10.

Αυτή θα είναι η 16η φορά που η

Εθνική ανδρών POLO θα δώσει το

«παρών» σε Ολυμπιακούς Αγώνες

και 10η συνεχόμενη από τους Αγώ-

νες της Μόσχας το 1980 και μετά,

κάτι που αποτελεί ρεκόρ για οποι-

αδήποτε ελληνική ομάδα.

Εδειξε χαρακτήρα
Στον καθοριστικό αγώνα με τη

Ρωσία για τα ημιτελικά, η Εθνική

ήταν μπροστά στο σκορ με μικρή

διαφορά στη μεγαλύτερη διάρκεια

και στην τελευταία περίοδο, όταν

έπρεπε, έδειξε χαρακτήρα. Με την

αμυντική της λειτουργία καθήλωσε

τους Ρώσους και παράλληλα μετέ-

τρεψε το εύθραυστο υπέρ της 11-

9 σε 13-9, με τα αποφασιστικά

γκολ των Βλαχόπουλου και Φουν-

τούλη, «καθαρίζοντας» έτσι τον

αγώνα με τη νίκη - πρόκριση.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 6-5, 11-9, 13-10.

Ελλάδα: Ζερδεβάς, Γεννηδουνιάς 2,

Σκουμπάκης, Καπότσης 1, Φουντούλης

2, Παπαναστασίου 1, Δερβίσης, Αργυ-

ρόπουλος 2, Μουρίκης, Κολόμβος,

Γκιουβέτσης, Βλαχόπουλος 5, Γαλανί-

δης.

Ρωσία: Κοστρόφ, Σουτσκόφ, Κισέλεφ

1, Ντερεβιάνκιν, Ασάεφ 1, Χαρκόφ 5,

Μερκούλοφ 2, Ναγκάεφ 1, Προνίν, Χο-

λόντ, Λισούνοφ, Σεπέλεφ, Ιβάνοφ.

Ήρθε κοντά την πρωτιά
Χωρίς άγχος πια η Εθνική στον τε-

λικό, ξεπερνώντας και την κού-

ραση, έκανε μεγάλη προσπάθεια

να κατακτήσει το τουρνουά και

έφτασε κοντά, καθώς βρισκόταν

μπροστά στο σκορ στη μεγαλύ-

τερη διάρκεια του τελικού, δεν

μπόρεσε όμως να αντισταθεί στην

αντεπίθεση του Μαυροβουνίου

στην τελευταία περίοδο (επιμέ-

ρους σκορ 4-1) και έτσι γνώρισε

την ήττα με 10-9, που την άφησε

2η.

Την τριάδα των ομάδων που πήραν

την πρόκριση στους Ολυμπιακούς

Αγώνες συμπλήρωσε η Κροατία, η

οποία στον μικρό τελικό νίκησε 25-

24 τη Ρωσία στα πέναλτι (11-11 η

κανονική διάρκεια).

Οι όμιλοι του Τόκιο
Βάσει της κλήρωσης των ομίλων

του Ολυμπιακού τουρνουά, η οποία

έγινε μετά την ολοκλήρωση του

προ-Ολυμπιακού του Ρότερνταμ, η

Εθνική θα συμμετάσχει στον 1ο

όμιλο μαζί με τη Νότια Αφρική, τις

ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Ιταλία και

την Ουγγαρία. Στον 2ο όμιλο θα

συμμετάσχουν Αυστραλία, Κροα-

τία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Καζακ-

στάν και Ισπανία.

Πανηγυρική πρόκριση της Εθνικής ΠΟΛΟ στο Τόκιο

Σημαντική πρόκριση στα προημιτελικά του European Cup

στο χάντμπολ ανδρών πήρε η ΑΕΚ μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ

επί της ισχυρής CSM Βουκουρεστίου με 29-23 στον δεύ-

τερο αγώνα για τη φάση των «16». Με τον τρόπο αυτό οι

«κιτρινόμαυροι» ανέτρεψαν την ήττα τους με 28-23 στον

πρώτο αγώνα σφραγίζοντας την πρό-

κριση απέναντι σε μια ομάδα που εθε-

ωρείτο εκ των βασικών φαβορί για το

τρόπαιο.

Για να φθάσει στην επιτυχία η ΑΕΚ

χρειάστηκε το καθοριστικό γκολ του

πρωταγωνιστή τού αγώνα Χριστόδου-

λου Μυλωνά, 15 δευτερόλεπτα πριν

από τη λήξη, με το οποίο έφθασε στο

πολυπόθητο +8 τη διαφορά, αλλά και

την καθοριστική απόκρουση του πορ-

τιέρο της, Τόμας Μπάουερ, στο φινάλε σε σουτ του καλύ-

τερου παίκτη της ρουμανικής ομάδας, Κάμπος (12 γκολ)

κρατώντας όρθιους τους γηπεδούχους και την πρόκριση.

ΑΕΚ: Μπάουερ, Αραμπατζής 3, Τζηράς 4, Νικολαΐδης, Χι-

μένεθ 2, Κοσάνοβιτς, Μυλωνάς 7, Πλάθα 3, Φλορίδο 1,

Λέμος 2, Παπαδιονυσίου, Νούιτς 1, Αραπακόπουλος 1, Κα-

λόμοιρος, Μπουνέτα 1, Κεδέρης 1, Δομπρής 3.

CSM ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ: Κρούπα, Τεϊσέιρα 1, Μαζιλέσκου 1,

Μιλιτάρου, Ζερεμπιέ, Βάρο, Ρόταρου, Φοτάτσε, Ταρίτα 3,

Ουνγκουρεάνου 2, Πρεντράγκοβιτς 4,

Μπετσέρου, Νταβίντοβιτς, Νάντες 12,

Ονιεβέκουε 1, Μέρλα.

Η ρωσική Νέβα αντίπαλος της ΑΕΚ

Η ρωσική Νέβα είναι το επόμενο εμ-

πόδιο που καλείται να ξεπεράσει η

ομάδα χάντμπολ ανδρών της ΑΕΚ

στην πορεία της στο Κύπελλο Ευρώ-

πης, όπως προέκυψε από την κλή-

ρωση της προημιτελικής φάσης. Ο

πρώτος αγώνας θα γίνει στη Ρωσία στις 20 ή 21 Μάρτη

και ο επαναληπτικός στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του

ΟΑΚΑ στις 27 ή 28 Μάρτη. 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ - ΕUROPEAN CUP

Φουριόζα στα προημιτελικά η ΑΕΚ
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SUPER LEAGUE 1
Εκπλήξεις και αλλαγές στην πεντάδα

Εκπλήξεις και ανακατατάξεις στα υψηλά κλιμάκια της βαθ-

μολογίας επιφύλαξε η 23η αγωνιστική της Super League 1.

Ξεχώρισαν οι νέες απώλειες βαθμών για Ολυμπιακό και

ΑΕΚ και το τέλος που δόθηκε στο αήττητο σερί του Πανα-

θηναϊκού στο Αγρίνιο.

Στο Φάληρο ο 1ος Ολυμπιακός και ο 3ος Αρης ήρθαν ισό-

παλοι 1-1 (Φορτούνης 40' - Μήτρογλου 80' πέναλτι), αποτέ-

λεσμα που σαφώς άφησε ικανοποιημένους τους

Θεσσαλονικείς στην προσπάθεια που κάνουν να βρεθούν

σε όσο γίνεται καλύτερη θέση εν όψει πλέι οφ. Ο αγώνας

είχε πολλά νεύρα και σκληρά μαρκαρίσματα, με αποτέλε-

σμα να τραυματιστούν για τον Ολυμπιακό οι Βουρσάι και

Παπασταθόπουλος, οι οποίοι χάνουν τη ρεβάνς με την Αϊντ-

χόφεν για το Europa League. Γενικότερα οι «ερυθρόλευκοι»

διαμαρτύρονται για τη διαιτησία στον αγώνα.

Μόνος 2ος πέρασε ο ΠΑΟΚ, νικώντας τη Λαμία στην

Τούμπα με το ευρύ 4-0 (Μπάμπα 18', Τζόλης 48', Ουαρντά

52', Ζίβκοβιτς 66') και μειώνοντας τη διαφορά.

Στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ για άλλη μια φορά πλήρωσε τις αμυντικές

αδυναμίες της και ήρθε ισόπαλη 2-2 με τον Αστέρα Τρίπο-

λης. Μάλιστα οι Αρκάδες προηγήθηκαν 2-0 στο πρώτο ει-

κοσάλεπτο (Φερνάντεθ 16', Σουάρεθ 18'), χωρίς όμως να

μπορέσουν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους, καθώς η

«Ενωση» έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε με σκόρερ και

των δύο γκολ της τον Σιμάνσκι (40', 68').

Τη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε ο Παναιτωλικός, 1-0 τον

Παναθηναϊκό με γκολ του Εντινγκά στο 6', και πήρε βαθιά

βαθμολογική ανάσα. Οι «πράσινοι» έχασαν πολλές ευκαι-

ρίες, ιδίως στο β' μέρος, και υποχρεώθηκαν στην πρώτη

τους ήττα μέσα στο 2021.

• Αλλα αποτελέσματα: Ατρόμητος - ΑΕΛ 1-1, Βόλος - Απόλ-

λων Σμύρνης 2-0, ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ 1-0.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 58, ΠΑΟΚ 46, Αρης 44, ΑΕΚ 44,

Παναθηναϊκός 41, Αστέρας Τρίπολης 38, Βόλος 30, Ατρό-

μητος 26, ΠΑΣ Γιάννινα 24, Απόλλων Σμύρνης 22, ΟΦΗ 19,

Παναιτωλικός 17, Λαμία 15, ΑΕΛ 10.

Λαμία και ΑΕΛ έχουν από δύο αγώνες λιγότερους.

SUPER LEAGUE 2
Σε θέση οδηγού ο Εργοτέλης

Νέες αλλαγές στην κορυφή της Super League 2 σημειώθη-

καν μετά τη διεξαγωγή της 10ης αγωνιστικής. Εκεί φιγου-

ράρει πλέον ο Εργοτέλης, χάρη στη σημαντικότατη εντός

έδρας νίκη του με 1-0 επί της Παναχαϊκής, αλλά και στην

ισοπαλία 1-1 στο ντέρμπι κορυφής της αγωνιστικής, μεταξύ

Ιωνικού και Λεβαδειακού. Τη βαθμολογική της άνοδο συνέ-

χισε η Ξάνθη, που νίκησε 2-1 την Ιεράπετρα στα Πηγάδια.

Σπουδαίο «διπλό» πήρε ο Διαγόρας Ρόδου στα Τρίκαλα, 1-

0, ενώ ο Απόλλων Λάρισας ανάσανε βαθμολογικά με τη

νίκη του επίσης με 1-0 επί των Χανίων. Τέλος, Δόξα Δράμας

και Καραϊσκάκης Αρτας έμειναν στο 0-0.

Η βαθμολογία: Εργοτέλης 19, Ιωνικός 18, Λεβαδειακός 17,

Διαγόρας Ρόδου 17, Ξάνθη 15, Παναχαϊκή 14, Τρίκαλα 12,

Χανιά 11, Απόλλων Λάρισας 9, Δόξα Δράμας 8, Καραϊσκά-

κης Αρτας 7, Ιεράπετρα 3.

EUROBASKET 2022 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Nίκη στο φινάλε για την Εθνική
Με νίκη ολοκλήρωσε τους αγώνες της για τα προκριμα-

τικά του Εurobasket 2022 στη «φούσκα» της Ρίγας η

Εθνική ανδρών, αφού στην τελευταία 6η αγωνιστική επι-

κράτησε της Λετονίας με 97-94 στην παράταση (κ.α. 82-

82).  

Ικανοποιημένος από τη συνολική παρουσία της Εθνικής

ανδρών στα προκριματικά... παράθυρα της FIBA εμφανί-

στηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θανάσης Σκουρτόπου-

λος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την

πρόκριση της ομάδας στην τελική φάση. Η Εθνική προ-

κρίθηκε ως δεύτερη από τον 8ο προκριματικό όμιλο με

συνολικό απολογισμό 4 νίκες - 2 ήττες έχοντας όμως

εξασφαλίσει την πρόκριση πολύ πριν από τη διεξαγωγή

του τελευταίου «παραθύρου» που έγινε με το σύστημα

της «φούσκας» (όλοι οι αγώνες σε ένα γήπεδο) στη Ρίγα.

Ο απολογισμός της ελληνικής ομάδας ήταν μια νίκη επί

της Λετονίας στο φινάλε και μια ήττα από την πρώτη του

ομίλου Βοσνία (5-1) μια αγωνιστική πριν. Σημειώνεται

πως για μια ακόμη φορά στη διαδικασία των προκριματι-

κών η Εθνική αγωνίστηκε έχοντας στη σύνθεση αρκετούς

νέους παίκτες. Δεν συμμετείχαν παίκτες της Euroleague

και του NBA.

ΠΟΛΟ

Επιστρέφουν στις πισίνες Α1 ανδρών και

Α΄ Εθνική γυναικών
Στην αγωνιστική δράση αναμένεται να επιστρέψουν το

διήμερο 3 - 4 Μάρτη τα πρωταθλήματα πόλο της Α1 αν-

δρών και της Α΄ Εθνικής γυναικών βάσει των νεότερων

ανακοινώσεων της ΓΓΑ για τη σταδιακή επανεκκίνηση

των αθλημάτων. Τα δύο πρωταθλήματα είχαν διακοπεί

στις 2 Νοέμβρη, μετά την ανακοίνωση των μέτρων ανα-

στολής εξαιτίας της πανδημίας της Covid-19. Μέχρι τότε

είχαν διεξαχθεί οι 5 πρώτες αγωνιστικές. Ωστόσο η πα-

ράταση των μέτρων απαγόρευσης και το μεγάλο διά-

στημα αποχής ακόμα και από τις προπονήσεις που

ακολούθησε προκάλεσαν αντιδράσεις στο χώρο της υδα-

τοσφαίρισης, με την Ομοσπονδία και ανθρώπους του

αγωνίσματος (παίκτες, προπονητές) όλο το προηγούμενο

διάστημα να ζητούν την επανεκκίνηση των πρωταθλημά-

των.

Το πρωτάθλημα της Α1 ανδρών αναμένεται να ξεκινήσει

στις 3/3 με την 6η αγωνιστική, ενώ η κανονική του διάρ-

κεια θα ολοκληρωθεί στις 12 Μάη. 

Το πρωτάθλημα της Α' γυναικών θα επανεκκινήσει στις

4/3 με την 6η αγωνιστική. Η κανονική περίοδος θα ολο-

κληρωθεί στις 25/4.

ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηχηρή ενίσχυση για τους «αιώνιους»

Σε σημαντικές και μάλιστα ιδιαίτερα ...ηχηρές προσθήκες

για την ενίσχυση του ρόστερ τους προχώρησαν οι Πανα-

θηναϊκός και Ολυμπιακός τις τελευταίες ημέρες, εκμε-

ταλλευόμενοι τη διορία της Euroleague για μεταγραφές

μέχρι τις 24/2.

Οι «πράσινοι» προχώρησαν στην απόκτηση μέχρι το

τέλος της σεζόν του σπουδαίου Κροάτη γκαρντ Μαρκ Χε-

ζόνια, που έμεινε ελεύθερος από τους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο 25χρονος παίκτης έχει σημαντική θητεία στο ΝΒΑ

καθώς έχει περάσει ακόμα από Ορλάντο Μάτζικ, Νιου

Γιορκ Νικς, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Ο Χεζόνια απο-

κτήθηκε από τους «πράσινους» με τη μορφή δανεισμού

από την Μπαρτσελόνα η οποία έχει τα δικαιώματά του

στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε σημαντική ενίσχυση της

φροντ λάιν με την απόκτηση μέχρι τέλους της σεζόν του

32χρονου διεθνούς σέντερ Κώστα Κουφού, επίσης με θη-

τεία σε ομάδες του ΝΒΑ (Τζαζ, Τίμπεργουλβς, Νάγκετς,

Γκρίζλις, Κινγκς). Ο Ελληνας παίκτης την περσινή σεζόν

είχε αγωνιστεί στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Μάλιστα, αναμένε-

ται να ενισχύσει άμεσα τους «ερυθρόλευκους» στην προ-

σπάθειά τους να προλάβουν το... τρένο της οκτάδας

στους αγώνες που απομένουν στην Euroleague (8 αγω-

νιστικές).

Επιβλητική η Μπάγερν
Θέση στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ έκλεισε η Μπάγερν,

που επικράτησε με 4-1 της Λάτσιο μέσα στη Ρώμη, μετα-

τρέποντας σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς.

Το πρώτο γκολ των Βαυαρών σημείωσε ο Ρόμπερτ Λε-

βαντόφσκι (φωτ.), ο οποίος έφτασε τα 72 τέρματα στη

διοργάνωση, ξεπερνώντας τον Ραούλ στην 3η θέση των

all-time σκόρερ. Προβάδισμα πρόκρισης πήρε και η Τσέλσι

που νίκησε την –τυπικά γηπεδούχο– Ατλέτικο Μαδρίτης

με 1-0 στο ουδέτερο «Αρένα Νασιονάλα» στο Βουκου-

ρέστι.

Έγινε το αυτονόητο στα Γιάννενα

Η κακοδαιμονία, που κυνηγάει συχνά τον Παναθηναϊκό

όταν επισκέπτεται τα Γιάννενα χειμώνα, έβαλε άλλο ένα

παιχνίδι του με τον ΠΑΣ σε περιπέτειες, με τη διαφορά

ότι αυτή τη φορά επικράτησε η λογική και οι παίκτες δεν

χρειάστηκε να παίξουν. Η καταρρακτώδης βροχή είχε με-

τατρέψει τον αγωνιστικό χώρο των «Ζωσιμάδων» σε

βούρκο και ειδικά στην πλευρά των πάγκων, η λάσπη όχι

μόνο δεν επέτρεπε στην μπάλα να κυλήσει, αλλά ήταν

και πολύ επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα των πο-

δοσφαιριστών. Ετσι ο διαιτητής Παπαδόπουλος αποφά-

σισε την αναβολή του πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο

ομάδων για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου.  

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Προσωπικώς!

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  Α.Ο. 
Από τους μεγαλύτερους ελληνικούς Αθλητικούς  Συλλό-

γους,  με  πολλά  Πρωταθλήματα  στα περισσότερα  Ολυμ-

πιακά  Αθλήματα, και  με πλούσια συγκομιδή  Αθλητριών

και  Αθλητών. Και  όμως  αυτό  το  άλλοτε  Αθλητικό  ΜΕ-

ΓΑΘΗΡΙΟ αργοπεθαίνει. Αυτή  η  καταστροφή  η  οποία

εξακολουθεί  μέχρι ΣΗΜΕΡΑ  ξεκίνησε  κάτω  από  την

τρομερή  ΒΙΑ  του  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ το  Φθινόπωρο  του  1977

με  την  Επαγγελματοποίηση  τού Ποδοσφαίρου  χρησιμο-

ποιώντας,  τις  Γηπεδομάντρες   των  ΔΗΜΩΝ.

Μια  ΧΩΡΑ  χωρίς  ΠΑΙΔΙΑ – ΥΓΕΙΑ -  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΑΘΛΗ-

ΤΙΣΜΟ. Αλλά  με  Επαγγελματικό  Αθλητισμό.  Ποιος  έχει

τις  ΕΥΘΥΝΕΣ  γι’ αυτά   τα  ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ  αν  ΟΧΙ  τα

ΑΣΤΙΚΑ  ΚΟΜΜΑΤΑ;;;

Ο  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ένα  μέρος του οποίου  είναι  και  ο  Αθλη-

τισμός, από  το  1930, περίπου, μέχρι  ΣΗΜΕΡΑ ,…

λειτουργεί  μόνος  του,  ΟΛΟΙ Συμπωματικά  Βρεθήκαμε…

π.χ.  κι  εγώ έτσι  βρέθηκα,  έτυχε  να  με  δει κάποιος  στο

δρόμο  να  τρέχω.  Κάπως  έτσι  δεν είναι  μέχρι  Σήμερα

τα  πράγματα;; Αν  όχι  να  ζητήσω  ΣΥΓΝΩΜΗ.
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