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«Γίγνονται μὲν οὖν αἱ στάσεις οὐ περὶ μικρῶν
ἀλλ᾽ ἐκ μικρῶν, στασιάζουσι δέ περί μεγά-
λων»...1

Αριστοτέλης

Εκείνος που αγαπά την πατρίδα του, το έθνος
του, το λαό του, τους ενώνει! 
Όποιος σπέρνει το διχασμό, είναι εχθρός του
Λαού Κ.Β.

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ» - καθό-

λου «καλή» όταν άκουσα, στην

εκπομπή του Γ. Παπαδάκη στον

ΑΝΤ1 (2/3) τον καλεσμένο αστυ-

νομικό – συνδικαλιστή να λέει

οργισμένος «...σχεδόν 110 αστυ-
νομικοί φυλάνε το «σκήνωμα»
του Κουφοντίνα...» σφίχτηκε το

στομάχι μου. Διερωτήθηκα «είναι

δυνατόν;» Το ερώτημά μου το

διατύπωσε ο επίσης καλεσμένος, δημοσιογρά-

φος Γιάννης Στρατάκης: «Είδατε νεκρό τον
Κουφοντίνα και λέτε το “σκήνωμα”»;2...

Και δεύτερο ξάφνιασμα, η οργισμένο ανταπάν-

τηση του αστυνομικού συνδικαλιστή, γροθιά

στο στομάχι μου: «...Μου είναι αδιάφορο αν ο
κύριος Κουφοντίνας είναι ζωντανός ή νεκρός!
Εγώ μιλάω για τους συναδέλφους μου...»! «Συ-

νειδητός» συνδικαλιστής της συντεχνίας, του

«συναφιού»!

Θα στενοχωρήσω και τους «δικούς μου», τους

προοδευτικούς, τους σύγχρονους δημοκράτες του

κατακερματισμού της κοινωνίας. Οι δημόσιοι υπάλ-

ληλοι – στους οποίους συμπεριλαμβάνονται «κι

αυτοί που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας»,

ποιόν έχουν εργοδότη; Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Θεόδωρος  Γεωργίου                                 

σελίδα 14

Τιμητική διάκριση 

H “υπόθεση
Κουφοντίνα” ως
πολιτικό πρόβλημα

Σύσκεψη για το ΚΕΛ 

Κορωπίου - Παιανίας
O Δήμος Μαρκοπούλου ζητάει

αρωγή για την

αποχέτευση του Πόρτο Ράφτη

Η ΕΥΔΑΠ εγγυητής του έργου
σελίδα 7

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ

Πρόγραμμα Καφέ

Κάδου στη Μηλαδέζα 
σελίδα 6

Rapid Test με 

drive through
σελίδα 6

Ξεκίνησαν εγγραφές
στα Νηπιαγωγεία και

Α’ τάξη Δημοτικού
σελίδα 6

Το “σκήνωμα”... και
η νεκρανάσταση
του ΔΙΧΑΣΜΟΥ

Με ταχείς ρυθμούς προχωρεί το
αντιπλημμυρικό έργο “Ξερέα”

Δημ. Κιούσης: 

“το έργο 

προχωράει 

με γοργούς 

ρυθμούς 

και ευελπιστώ 

ότι μέσα στη 

χρονιά θα έχει 

ολοκληρωθεί”,

Σελίδα 12
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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.

Προφανώς το Κράτος δικαίου, ως φορέα της συν-

τεταγμένης κοινωνίας. Πού λοιπόν χωράει ο συν-

δικαλισμός; Μόνο η απεργία τούς απαγορεύεται

(Σύνταγμα, άρθρο 23 § 2). Άποψη εκφράζω και δεν

είναι του παρόντος η ανάλυση.

Στο παρόν, εκείνο που προέχει είναι το εμφυλιο-πολε-

μικό κλίμα που βρυκολάκιασε τις τελευταίες ημέρες.

Ενα κλίμα διχασμού που καλλιεργήθηκε από την πο-

λιτική ηγεσία, βλαστησαν όλα τα «άνθη του κακού»,

ποτισμένα με το απρόσμενο μίσος και εκδικητική

μανία, από ανθρώπους μεγάλης κλίμακας της κοινω-

νικής διαστρωμάτωσης.

Οι κομματικές δηλώσεις και αντεγκλίσεις, - αυτή η

άφρων κομματική αντιπαράθεση σε κάθε ευκαιρία – με

την προσδοκία  νομιζόμενου κομματικού οφέλους, με-

ταξύ «ιδεολογικών» αντιπάλων ή μισητών εχθρών

μάλλον, μόνο ζημιά κάνει, και στα κόμματα, αλλά κυ-

ρίως, εκείνο που τα μέγιστα ενδιαφέρει κάθε μυαλω-

μένο πολίτη, η επικίνδυνα καταστροφική κι

ανεπανόρθωτη ίσως ζημιά που κάνει στην πατρίδα μας

και στο Λαό μας.

Τί μισαλλόδοξη βεντέτα είναι αυτή; Τί υπερβολές; Και

πότε; Αυτή τη στιγμή που κινδυνεύουμε από μια παν-

δημία; Αυτή τη στιγμή που καταστρέφεται η οικονομία

μας, με απρόβλεπτο ακόμη μέγεθος οικονομικής

εξάντλησης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Αυτή τη στιγμή που κινδυνεύουν 200.000 επιχειρή-

σεις, να κλείσουν και να βρεθούν στο δρόμο, πόσοι;

Ένα, ενάμιση, δύο εκατομμύρια εργαζόμενοι – μισθω-

τοί και επιχειρηματίες – κι ακόμα, μ’ έναν προαιώνιο

αδίστακτο και άπληστο εχθρό, να μας προκαλεί, να

μας απειλεί συνεχώς εδώ κι εβδομήντα χρόνια – ξε-

χνάω τα προηγούμενα χίλια.

Κι εμείς; Εμείς να του αλείφουμε «βούτυρο στο ψωμί

του», διαλύοντας αποσαθρώνοντας την κοινωνική συ-

νοχή μας, μέχρις ότου καταστραφεί πλήρως το ανο-

σοποιητικό μας σύστημα – η άμυνά μας - που είναι

κυρίως η ομοψυχία μας!

Και γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της εθνικής παλιγγε-

νεσίας! Τι ειρωνεία...

Ν’ αντλούμε παραδείγματα από τις εμφύλιες συρρά-

ξεις του ’21, κι όχι από τους ηρωισμούς, τις θυσίες και

την ανδρεία των γνήσιων αγωνιστών – των ονομα-

στών καπεταναίων και των άγνωστων οπλιτών, που

έχυσαν το αίμα τους ανυστερόβουλα – για να πεθά-

νουν ελεύθεροι και να ζήσουν τα παιδιά τους ελεύ-

θερα, σε μιαν ελεύθερη, δημοκρατική, δημιουργική και

ανεξάρτητη Ελλάδα!

Και να μη διδασκόμαστε απ’ αυτούς, αλλά από τους

άλλους, που και τα τομάρια τους φύλαγαν και τα κτή-

ματά τους – και τα χρήματά τους – αύξησαν...

Και δεν ανέφερα ονόματα, ούτε από τα «χθεσινά»,

ούτε απ’ τα σημερινά, για να μη ρίξω κι εγώ «λάδι στη

φωτιά».

Πού πάτε μωρέ, όλοι εσείς οι άφρονες – πολιτικοί, δη-

μοσιογράφοι, ανεύθυνοι διαδικτυομένοι;... πού πάμε;

Να συρθούμε πάλι μ’ ένα «ευχαριστώ» στο βήμα της

Βουλής, γιατί μας βοήθησαν, «να μην πάθουμε τα χει-

ρότερα», κάποιοι καλοί σύμμαχοι, ενώ θα τους έχουμε

βοηθήσει εμείς να μη γίνει η Τουρκία νέα υπερδύναμη. 

Ακούστε με – διαβάστε με όσοι θέλετε. Δεν γράφω

«ωραίο άρθρο» τούτη τη στιγμή. Δεν θα το χτενίσω

καν. Ένα μόνο θα πω, και θέλω να το πιστέψει κι ο πιο

δύσπιστος, πως ό,τι γράφω, βγαίνει μέσα απ’ την καρ-

διά μου.

Τι μπορώ να επιδιώκω εγώ τούτη τη στιγμή’ Τα βιβλία

δίνουν γνώσεις απαραίτητες! (τα ‘χουμε πει αυτά).

Όμως οι εμπειρίες, η πείρα δίνει πυρά, ανάβει φλόγα.

Σας λέω λοιπόν πως εκτός απ’ τον πόλεμο, την κατοχή

και την αντίσταση, έχω ζήσει και τον εμφύλιο πόλεμο,

1944-49 και που νίκησε η μια πλευρά. Δεν γινόταν να

νικήσουν και οι δύο. Γίνηκε όμως να χάσουν και οι

δύο. (Δεν μιλάω για τα προσωπικά ωφελήματα που

είχαν – μικρά ή μεγάλα – κάποιοι επιτήδειοι. Μιλάω

για το Λαό, μιλάω για την Ελλάδα, για το Έθνος1

ΝΙΚΗΤΕΣ κι όμως ΧΑΜΕΝΟΙ

Χάσανε κι οι δυο, χάσαμε ΟΛΟΙ, γιατί από κει που «θα
μοιραζόμασταν την κοινήν νίκην» (Oυίνστον Τσώρ-

τσιλ), μας πούλησαν επανειλημμένως κι από «νικητές»

γίναμε υποχείρια και των ηττημένων. Και δόθηκε και η

μισή Κύπρος στην αμέτοχη τότε Τουρκία!

Τον έζησα λοιπόν τον εμφύλιο από μέσα, κι είχα θύ-

ματα κι απ’ τις δύο πλευρές. Αυτό ίσως με βοήθησε –

αυτό και η ψύχραιμη μακροχρόνια σκέψη – να μη

βλέπω τα πράγματα υπό το κράτος κάποιας μονόπλευ-

ρης συναισθηματικής φόρτισης.

Έτσι κάπως ξεκίνησαν και τότε τα πράγματα, “εκ μι-

κρών”. Οι εχθροπραξίες, οι μανιασμένες μάχες, οι σκο-

τωμοί, τα θύματα, τα μίση, οι αντεκδικήσεις, οι αδικίες

...και πέσαμε μπουνταλάδικα, σαν έθνος, στο σακί των

«συμμάχων».

Και στον Πρώτο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

βγήκαμε νικητές, αλλά τελικά διχασμένοι και ...χαμένοι.

Κι ακούστε εσείς, οι νικητές! Όποιοι, όπου νικητές και

δεν ονοματίζω πάλι, για να μη ρίξω «λάδι στη φωτιά».

Νικητής είναι εκείνος που κάνει και τον ηττημένο, ευ-

χαριστημένο!

Ναι, Ακριβώς έτσι· και το μάθημα το δίνει η ίδια η θεά

της Σοφίας, Αθηνά, στην τραγωδία του Αισχύλου «Ευ-
μενίδες»! (Οι μέχρι τότε Ερινύες). Η θέα Αθηνά έδωσε

το μάθημα, γιατί οι αρχαίες τραγωδίες εδιδάσκοντο!

Τί «τρομοκρατία» και Κουφοντίνας! Εδώ οι Ερινύες

κοινήγαγαν τον Ορέστη γιατί σκότωσε τη μάνα του!

Αυτός προσφεύγει στην Αθηνά κι εκείνη διαβλέπον-

τας πως δεν είναι απλή υπόθεση, «Η υπόθεση είναι πιο
σοβαρή απ’ ότι μπορεί να νομίσει κανείς, λέει: «αφού
οι διάδικοι είναι θεοί και άνθρωποι, κι αν οι Ερινύες
δεν πετύχουν να νικήσουν, αργότερα η ψυχή τους θα
χύσει φαρμάκι». (στίχ 470-478). 

Τί κάνει λοιπόν η Αθηνά; Δεν κάνει χρήση της ισχύος

της, που μαζί μάλιστα με τον Απόλλωνα είναι πολύ με-

γαλύτερη από τις αντίδικες Ερινύες. «Θεσπίζει θεσμό
αιώνιο, τον Άρειο Πάγο» κι όταν οι δικαστές του ισο-

ψηφούν ρίχνει το βάρος της η ίδια η Αθηνά, ως πρό-

εδρος, υπέρ του φονιά(!) και τον απαλλάσσει. 

Σκέπτεται όμως και την μελλοντική εκδίκηση των Ερι-

νύων κατά των Αθηναίων.

Η Αθηνά λοιπόν πείθει τις Ερινύες πως δεν πρέπει να

λυπούνται αφού οι μισοί πολίτες την τίμησαν και τις

συμβουλεύει να μείνουν εκεί όπου θα τις τιμούν όπως

τους άλλους θεούς. Αυτές δέχονται και μετονομάζον-

ται σε Ευμενίδες. 

Η Θεά της σοφίας, διδάσκει επιείκεια, συναίνεση, διαλλα-

κτικότητα. Όχι υπεροψία της εξουσίας και σκληρή αλα-

ζονεία («Η ”Δημοκρατία” δεν εκβιάζεται» και τέτοια).

Γιατί, «βλέπεις στα ρέματα των χειμάρρων, τα κλαριά
που λυγίζουν σώζονται. Τα κούτσουρα που αντιστέ-
κονται ξεριζώνονται η σπάζουν»3.

1. Αριστοτέλους: ΠΟΛΙΤΙΚΑ, βλ. Ε΄1303b, 23

2. Σκήνωμα: Σκηνή, πτώμα, κουφάρι, λείψανο Αγίου!

3. Σοφοκλέους: ΑΝΤΙΓΟΝΗ (στίχοι 712-717).

Το “σκήνωμα” του
Κουφοντίνα

Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη

Εκδηλώσεις για την ημέρα της Γυναί-
κας Σελ. 5

Δημητσάνα “lockdown” και το Δήλιο
πρόβλημα
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Στους πρόποδες του Υμηττού
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ο Περιφερειάρχης στα αντιπλημμυ-
ρικά του Δήμου ΒΒΒ Σελ. 12

“Βυθίσατε το Τσεσμέ”
Ιωάννης. Μάζης 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 σημαν-

τικά λογοτεχνικά και θεατρικά κείμενα είχε ως φυσική

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 ενθουσια-

σμό, προκειμένου για την παρουσίαση του Προμηθέα Δε-
σμώτη 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 ζων-

τανή αναμετάδοση, οι ηθοποιοί Αμαλία Μουτούση και

Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, η μεσόφωνος Άννα Παγκά-

λου και οι μουσικοί Κατερίνα Κωνσταντούρου και Χρή-

στος Λιάτσος, θα αφηγηθούν την ιστορία του αισχυλικού

Προμηθέα Δεσμώτη -όλο το κείμενο της τραγωδίας σε

μετάφραση του ποιητή Νίκου Α. Παναγιωτόπουλου. 

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 ακόμη 06, 07/03 | 20.30
• Ο Προμηθέας, στις απαρχές του Κόσμου, εναντιώθηκε

στην ανώτερη δύναμη, στο θέλημα του Δία, πληρώνοντας

βαρύ τίμημα, για να προσφέρει στους ανθρώπους το δώρο

της φωτιάς.   Οι δύο ηθοποιοί αναλαμβάνουν όλα τα πρό-

σωπα του έργου και η μεσόφωνος Άννα Παγκάλου τον

Χορό.  Σε συνθήκη εγκλεισμού για ένα απροσδιόριστα με-

γάλο χρόνο, θέλουν να αφηγηθούν τα θαυμαστά και τρο-

μερά πράγματα που γνωρίζουν. Για να γίνει σαφές ποιον

χαρακτήρα υποδύονται κάθε φορά χρησιμοποιούν μια συγ-

κεκριμένη τεχνική, τις «ηχητικές μάσκες». Όλη η τραγωδία

λειτουργεί σαν παρτιτούρα, ο λόγος σαν μουσική από λέ-

ξεις κι η φωνή τους σαν μουσικό όργανο. Γύρω τους, οι

μουσικοί τούς επιτηρούν και τους υποστηρίζουν. 

Γυναίκες στην Πολιτική 

Η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) με

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, προσκαλεί

στην διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνει τη Δευ-

τέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 19.00 με θέμα: Γυναίκες
στην Πολιτική.
Θα μιλήσουν:

Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής ΕΛΚ

Στέλλα Μπίζιου, Βουλευτής Λάρισας ΝΔ

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας ΠΚΜ

Μερόπη Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και

Διαποντίων Νήσων

Συντονίζει η δημοσιογράφος Μαριλένα Γυφτέα

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος της   ΕΝΑ Νεκτά-

ριος Καλαντζής.

Σειρά ενημερωτικών διαδικτυακών συ
ζητήσεων, με διακεκριμένους ομιλη
τές, έχει προγραμματίσει ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Οι συζητήσεις διεξάγονται κάθε Τε
τάρτη στις 18:00 και ο πρώτος κύκλος
θα ολοκληρωθεί Τετάρτη 21 Απριλίου.
Η διεξαγωγή θα γίνεται μέσω της
πλατφόρμας Zoom, ενώ θα υπάρχει
ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση στη
διαδικτυακή τηλεόραση του Δήμου.

Τρόποι διαφύλαξης
της ψυχικής υγείας

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  
Ομιλητές: 

Δρ. Καλλιόπη Λ. Κουντή, Κοινωνική
Λειτουργος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών Μέλος της
Επιστημονικής Εταιρείας Πρωτοβάθ
μιας 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

Ο ΑΜΠΙΓΙΕΡ
του Ρόναλντ Χάργουντ 

Οι θεατρικές επιχειρήσεις Λεμπέση  - σε συνεργασία

με το Θεατροκίνημα - ανοίγουν το ιστορικό τους αρ-

χείο και παρουσιάζουν σε online streaming στις 12,13

και 14 Μαρτίου, την παράσταση θρύλο «Ο Αμπιγιέρ»
του Ρόναλντ Χάργουντ,

που ήρθε για να μείνει, με

μία πλειάδα κορυφαίων

συντελεστών, που ο καθέ-

νας στο είδος του σημεί-

ωσαν και σημειώνουν

μεγάλες επιτυχίες.

Ο Αμπιγιέρ (Τhe dresser ) του

Ρόναλντ Χάργουντ  ανέβηκε

για πρώτη φορά στη χώρα

μας τη  σεζόν 1989 -90 στο

θέατρο Αθήναιον – νυν Τζένη

Καρέζη, σε σκηνοθεσία Βα-

σίλη Παπαβασιλείου, με Σερ

τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Νόρμαν τον Νικήτα Τσακίρογλου

και Λαίδη την Ελένη Χατζηαργύρη. Σημείωσε τεράστια καλ-

λιτεχνική και εμπορική επιτυχία και η παράσταση έμεινε

στην ιστορία του θεάτρου.

Ο συγγραφέας εμπνεύστηκε το έργο από την εμπειρία του

ως Αμπιγιέρ στο πλάι του κορυφαίου Άγγλου ηθοποιού Σερ

Ντόναλντ Γούλφιτ. Το έργο παρουσιάστηκε πρώτη φορά

στο Λονδίνο στις 6 Μαρτίου 1980 με τον Freddie Jones  ως

Σερ και τον  Tom Courtenay ως Νόρμαν.

Είναι ένα έργο χαρακτήρων, που περιγράφει την ιδιόμορφη

σχέση ανάμεσα σε ένα βετεράνο διάσημο σαιξπηρικό ηθο-

ποιό και τον αφοσιωμένο Αμπιγιέρ του.

Ο Σερ είναι ένας δύστροπος άνθρωπος, που ηγείται σε περιο-

δεύοντα θίασο στην Αγγλία, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκο-

σμίου Πολέμου. Ο Αμπιγιέρ (Νόρμαν) είναι ο αφοσιωμένος

βοηθός του, που για 15 χρόνια τον φροντίζει σχολαστικά και

τον γεμίζει αυτοπεποίθηση με σκοπό ο Σερ  να μην ακυρώνει

τις παραστάσεις λόγω των  ανασφαλειών του.

Παρακολουθούμε τον κόσμο του θεάτρου μέσα από την

σχέση εξάρτησης που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους

δυο τους. Γινόμαστε μάρτυ-

ρες καταστάσεων που κατα-

κλύζονται από έντονα

συναισθήματα. Αφοσίωση,

εγωισμός, αχαριστία, απόρ-

ριψη, εγκατάλειψη, μοναξιά.

ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/3 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΩΡΑ 20.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

ON DEMAND

Εισιτήρια:

https://www.viva.gr/tickets/theatre/streaming/o-ampigier/

Για την ιστορία : Το θέατρο Αθήναιον ( νυν Τζένη Καρέζη)
έπιασε φωτιά εκείνη  την περίοδο. Η ζημιά ήταν πολύ με-
γάλη.  Ήταν προσωπικό στοίχημα και υπόσχεση του Γιώρ-
γου Λεμπέση στη Τζένη Καρέζη ότι το θέατρο θα
λειτουργήσει ξανά μέσα σε δύο εβδομάδες. Σύσσωμο το
Ελληνικό Θέατρο ήταν εκεί από το πρωί έως το βράδυ.   Το
θέατρο άνοιξε ξανά τις πόρτες του και υποδέχτηκε το κοινό
μέσα σε δύο εβδομάδες, σε μία βραδιά με ελεύθερη είσοδο.

«Ο μετασχηματισμός του
εορτασμού της Παγκόσμιας
Ημέρας της Γυναίκας στην

πορεία του χρόνου»

Ραντεβού με το Δήμο ΒΒΒ 

αφιερωμένο στη γυναίκα

Το ραντεβού της Τετάρτης 10 Μαρτίου

στις 18:00, είναι αφιερωμένο στη γυ-

ναίκα και ο Δήμος BBB, καλεί να πα-

ρακολουθήσετε τη διαδικτυακή

συζήτηση,  με ομιλητή το Δημήτρη

Παρσάνογλου και θέμα: «Ο μετασχη-
ματισμός του εορτασμού της Παγκό-
σμιας Ημέρας της Γυναίκας στην
πορεία του χρόνου»

https://lu.ma/imeratisgynaikas 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν
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Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου συνεχίζει τον

κύκλο των διαδικτυακών προβολών με μουσικές πα-

ραστάσεις που ξεχώρισαν στο πρόγραμμα του 2020.  

Συντονιστείτε στο YouTube (Greek Festival) του Φε-

στιβάλ, για να απολαύσετε τις μεταδόσεις που θα ξε-

κινούν στις 5 το απόγευμα και θα διαρκούν 48 ώρες.

“Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων” 
Γιάννης Αγγελάκας - Νίκος Βελιώτης

Σάββατο 6 Μαρτίου 5 μ.μ.

Στις 6 Μαρτίου, το σκηνικό θα μεταφερθεί στο εμβληματικό

Ηρώδειο για τη αναμετάδοση της συναυλίας που χαρακτη-

ρίστηκε ως μια από τις πλέον ανατρεπτικές του 2020. 

Οι Γιάννης Αγγελάκας και Νίκος Βελιώτης, παρουσία-

σαν για πρώτη φορά στο κοινό τον δίσκο τους Λύκοι

στη χώρα των θαυμάτων (ΚΥΚΛΟΣ: ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥ-

ΣΙΑΣΗ ΔΙΣΚΟΥ, ΠΡΕΜΙΕΡΑ 30 & 31 Ιουλίου).

Λίγα λόγια για τη συναυλία

Η συνεργασία του Γιάννη Αγγελάκα με τον τσελίστα Νίκο

Βελιώτη δεν είναι καινούργια. Οι δυο τους έχουν καταθέσει

στο παρελθόν τραγούδια που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν

πολύ. Στη νέα τους καλλιτεχνική συνάντηση, με τίτλο Λύκοι

στη χώρα των θαυμάτων, οι δύο καλλιτέχνες επέλεξαν αγα-

πημένα τους τραγούδια από την εφηβεία τους ως σήμερα,

για να τα ερμηνεύσουν μουσικά και τραγουδιστικά με τον

δικό τους μοναδικό τρόπο.

“Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων” 

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας

«ΓΑΛΙΛΑΙΑ» (https://galilee.gr/)

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

Πανκαλιτεχνική Κινητοποίηση

Ένα χρόνο μετά το πρώτο lock down, οι εικαστικοί

καλλιτέχνες (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕ-

ΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΕΕΤΕ, διεκδικούν το δικαίωμα

στην εργασία, στη δημόσια υγεία, την ασφάλιση,

στους δημόσιους καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς και

την εφαρμογή του 1% για τη δημιουργία και τοπο-

θέτηση έργων εικαστικών τεχνών σε δημόσιους χώ-

ρους και κτίρια, στην Καλλιτεχνική Παιδεία.

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ καλεί να πάρετε δημιουργικές

πρωτοβουλίες και να συμμετέχετε στη μεγάλη παν-

καλλιτεχνική κινητοποίηση που διοργανώνουν μαζί

τα σωματεία και οι φορείς του χώρου της Τέχνης, 

Σάββατο 13/3, Πανκαλλιτεχνικό Συλλαλητήριο

Κυριακή 14/3 Καλλιτεχνικά Δρώμενα στο Μονα-

στηράκι.

Το ΕΕΤΕ συμμετέχει με τον δικό του αγωνιστικό

“Καρνάβαλο” ...

PETROS KLAMPANIS TRIO

streaming από το live του

στο Half Note

Mε μια σειρά streaming live εμφανίσεων από κορυ-

φαία σχήματα της σκηνής, το Half Note Jazz Club

επέστρεψε ...αλλιώς! Κάθε εβδομάδα και για μία

εβδομάδα, ένα εξαιρετικό live ξεχωριστών Ελλήνων

καλλιτεχνών, μεταφέρεται στο σαλόνι του σπιτιού

μας, μέσα από το VIVA.GR.

Έτσι, μέχρι το τέλος Απρολίου έχουν προγραμμα-

τιστεί οι εμφανίσεις των: Πέτρος Κλαμπάνης Trio,

Human Touch, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Quartet,

Σωκράτης Σινόπουλος Quartet, Spiral Trio,  Δημή-

τρης Τσάκας Quartet, Αγγελική Τουμπανάκη/

Crossover Quintet.

Η μουσική και οι τέχνες δεν σταματούν ποτέ!

Ας ξαναπλησιάσουμε μαζί το… όνειρο, μέχρι να ξα-

νασυναντηθούμε!

HALFNOTE.GR (https://www.halfnote.gr/)

Σάββατο 6 - Παρασκευή 12 Μαρτίου

PETROS KLAMPANIS TRIO (aka PKtrio)

streaming από το live του στο Half Note

Το πιάνο τρίο είναι, αν όχι το πιο διαδεδομένο, ένα από

τα πιο διαδεδομένα σχήματα της jazz. Από το trio του

Ahmad Jamal, του Oscar Peterson του McCoy Tyner, στα

trio του Bill Evans ή του Keith Jarrett ή ακόμα πιο πρό-

σφατα του Brad Mehldau , ο ήχος αυτού του σχήματος

είναι συνυφασμένος με την ιστορία της jazz. Υπάρχει

άραγε χώρος για εξέλιξη;

Η Περιφέρεια Αττικής, με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8

Μαρτίου, «υποκλίνεται» στη Γυναίκα

και την τιμά μέσα από μία σειρά διαδι-

κτυακών εκδηλώσεων που θα λάβουν

χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου.

Έτσι ξεκινούν τη Δευτέρα 8 Μαρτίου

και θα ολοκληρωθούν στις 29 Μαρτίου

μια σειρά εκδηλώσεων της Περιφέ-

ρειας Αττικής για τη Γυναίκα.

Τις παραστάσεις μπορούν να παρακο-

λουθήσουν όλοι στην σελίδα της Περι-

φέρειας Αττικής στο facebook:

facebook.com/PerifereiaAttikis

και στο: youtube.com/perattika

Το πρόγραμμα, που κάνει πρεμιέρα

ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της

Γυναίκας, Δευτέρα 8 Μαρτίου στις

21.00, σχεδιάστηκε αποκλειστικά για

ψηφιακή παρακολούθηση, με τη συμμε-

τοχή καλλιτεχνών και εργαζόμενων

στο χώρο του Πολιτισμού με θέμα:

Η Φωτεινή Βελεσιώτη τραγουδάει τις

μούσες του Ρεμπέτικου. Μαζί της η

Ανατολή Μαργιόλα και η Μαριαλένα

Ροζάκη. (Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχά-

του)

«Για τις γυναίκες ζούμε όλοι..!» 

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021, στις 21:00 

Συναυλία με τη Γλυκερία, τη Φωτεινή

Δάρρα και το Σταύρο Σαλαμπασό-

πουλο. (Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου)

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 29

Μαρτίου με τη διαδικτυακή Ημερίδα με

θέμα «Η Γυναίκα στην Εξουσία», την

οποία οργανώνει η Αντιπεριφερειάρχης

Πολιτισμού Μαίρη Βιδάλη, με τη συμ-

μετοχή εξεχουσών γυναικών από τους

χώρους της διανόησης, της τέχνης, του

πολιτισμού και της κοινωνίας.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν

στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου, στο

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στο Θέα-

τρο Τέχνης Καρόλου Κουν (Φρυνίχου).

Με “άρωμα” Γυναίκας ο Μάρτιος 

στην Περιφέρεια Αττικής
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Ξεκίνησαν εγγραφές

στα Νηπιαγωγεία και

Α’ τάξη Δημοτικού
Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή

μέχρι 20 Μαρτίου

Ανοιξε από τη Δευτέρα 1/3/2021 ως το Σάββατο

20/3/2021 η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών στα

δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας για το σχο-

λικό έτος 2021-2022, κατόπιν συνεργασίας των

Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης. 

Ξεκινά, παράλληλα, η υποβολή αιτήσεων για την εγ-

γραφή των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν για

πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου,

για το σχολικό έτος 2021-2022, από 1 έως 20 Μαρ-

τίου 2021. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κα-

τατίθενται στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο

τρόπο προς αποφυγή μετακινήσεων, όπως μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ταχυδρο-

μείου.

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που γεννήθη-

καν το 2016 και το 2017 ενώ στην A’ τάξη του δημο-

τικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές και

μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2015.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κε-

ραμέως δήλωσε: «Φέτος, νωρίτερα από ποτέ, ξεκι-

νούν οι εγγραφές των παιδιών μας στη διετή

προσχολική υποχρεωτική εκπαίδευση και στην Α’

τάξη δημοτικού σχολείου. Εν μέσω πανδημίας, οι εγ-

γραφές στα Νηπιαγωγεία, για δεύτερη χρονιά, γί-

νονται ηλεκτρονικά, ενώ θεσμοθετήσαμε τη

διενέργεια της διαδικασίας μήνα Μάρτιο, αντί του

Μαΐου που ίσχυε, ώστε να οργανώνεται έγκαιρα η

επόμενη σχολική χρονιά, να τοποθετούνται οι εκπαι-

δευτικοί μας στις θέσεις τους νωρίς και να μπορούν,

έτσι, να προγραμματίσουν την οικογενειακή ζωή και

τις υποχρεώσεις τους».

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνη-

σης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «...Την περσινή

χρονιά περισσότερες από 80.000 εγγραφές έγιναν

ηλεκτρονικά, διευκολύνοντας τόσο τους γονείς, όσο

και τη Διοίκηση ως προς τη διαχείριση των αιτήσεων

και την κατανομή των παιδιών. Έχουμε μια πολυεπί-

πεδη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, πάντα

με γνώμονα την ενδυνάμωση των πολιτών και των

μαθητών μέσα από ψηφιακά εργαλεία».

23 εργαζόμενους διαφόρων 

ειδικοτήτων προσλαμβάνει 

η Εφορία Αρχαιοτήτων 

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  θα

προσλάβει  23 εργαζόμενους προσωπικού  με σύμ-

βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο

έργο: «Αρχαιολογικές έρευνες για την διευθέτηση

του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής».

Διήμερο αναστολής πληροφοριακών

συστημάτων λόγω αναβάθμισης 

Σε σημαντικές εργασίες αναβάθμισης των υποδομών της

προβαίνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Δημόσιας Διοίκησης του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Η αναβάθμιση είναι προγραμματισμένο να πραγματοποι-

ηθεί από το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 και ώρα 21:00 έως

και Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 (μεσημέρι),

πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλε-

κτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Γενική Γραμματεία

μέσω των υποδομών της, αυτές τις ώρες.

O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε συνεργα-

σία με τον ΕΟΔΥ, θα πραγματοποιήσει ένα ακόμη

τεστ ταχείας ανίχνευσης Covid – 19 (Rapid Test) την

Kυριακή 7 Μαρτίου, από τις 10.00 π.μ έως και τις

15.00 μ.μ. στο ελεύθερο πάρκινγκ μπροστά από το

Δημαρχείο στη Βούλα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,

Βούλα). 

Τα τεστ θα διενεργηθούν με τη διαδικασία του drive

through, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρ-

χονται μόνο με τροχήλατο μέσο, (αυτοκίνητο, δίκυ-

κλο, ποδήλατο ή πατίνι), χωρίς ραντεβού και θα

πραγματοποιηθούν από κινητά συνεργεία του ΕΟΔΥ

σε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης. 

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 αποστολή του αποτελέ-

σματος

Για τη νόμιμη μετακίνηση επιλέξτε την αποστολή μη-

νύματος τύπου 1 στο 13033.

Θυμίζουμε πως στο αυτοκίνητο επιτρέπεται να επιβαί-

νουν 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 αποτελέσμα-

τος ή τηλεφωνικά σε περίπτωση θετικού.

Rapid Test με τη μέθοδο drive through στο

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Όπως μας πληροφορεί ο Δήμος

ΒΒΒ, ολοκληρώνεται η διανομή

των καφέ κάδων στο μεγαλύτερο

ποσοστό των νοικοκυριών της πε-

ριοχής Μηλαδέζας της Δ.Ε. Βάρης. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου

ΒΒΒ, παρέδωσαν πόρτα – πόρτα

έναν καφέ κάδο 40 lt ή ένα δίτροχο

120 lt, έναν μικρό κάδο κουζίνας

(για τη διαλογή των υπολειμμάτων

τροφών εντός της κουζίνας), χάρ-

τινες σακούλες (για χρήση κατά τη

διαλογή) και έναν σάκο εδαφοβελ-

τιωτικό VITA-GREEN το οποίο πα-

ράγει ο Δήμος από τα οργανικά

υπολείμματα που συλλέγονται

στου καφέ κάδους. 

Στόχος του Δήμου είναι, το πρό-

γραμμα διαλογής στην πηγή υπο-

λειμμάτων τροφών να επεκταθεί

στο σύνολο του Δήμου εντός του

2022.

Πρόγραμμα συλλογής 

Κάθε Τρίτη και Παρασκευή

Η συλλογή πραγματοποιείται από

τον Δήμο με ειδικό όχημα, κάθε

Τρίτη και Παρασκευή πρωί. Ο

κάδος θα πρέπει να βρίσκεται στο

πεζοδρόμιο από το προηγούμενο

βράδυ.

Μαθαίνουμε 

και συμμετέχουμε
Περισσότερες πληροφορίες για το

πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή

μπορείτε να βρείτε στη ιστοσελίδα

του Δήμου www.vvv.gr/zerowaste.  

Όσοι πολίτες δεν έχουν παραλάβει

εξοπλισμό ή ειδοποίηση στην πε-

ριοχή Μηλαδέζα, ή έχουν απορίες

για τη χρήση του καφέ κάδου, μπο-

ρούν να επικοινωνούν με τον Δήμο

από Δευτέρα έως Παρασκεύη,

08.00-15.00 ✆ 213-2020148 & 213-

2020002, kathariotita@vvv.gov.gr –

diaxorizo@vvv.gov.gr.

Το πρόγραμμα Καφέ Κάδου για τη συλλογή

οργανικών αποβλήτων επεκτείνεται 

στη Μηλαδέζα Βάρης
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Νέα μέτρα για καραντίνα
Μέχρι 16 Μαρτίου

Αυστηρότερα μέτρα επιβλήθηκαν, από την Πέμπτη

4 Μαρτίου και θα ισχύσουν μέχρι τις 16 Μαρτίου σε

όλη τη χώρα προκειμένου να περιοριστεί η δια-

σπορά του ιού. 

Συγκεκριμένα, οι κωδικοί μετακίνησης (sms) 2,3 και

6 αναπροσαρμόζονται ως εξής:  

Στο SMS 2 που αφορά σε μετάβαση σε εν λειτουρ-

γία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης

(σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή

η αποστολή τους, αλλά και στο SMS 3, όσον αφορά

το σκέλος των τραπεζών, η μετακίνηση θα πραγμα-

τοποιείται μόνο είτε εντός του οικείου δήμου είτε

σε απόσταση έως 2 χλμ από τον τόπο κατοικίας.

Ως προς το SMS 6, που αφορά σωματική άσκηση σε

εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, οι δρα-

στηριότητες αυτές πραγματοποιούνται αποκλει-

στικά και μόνο πεζή ή με ποδήλατο.

Η Ελλάδα χωρίζεται σε δύο ζώνες: στο κόκκινο και

στο βαθύ κόκκινο.

Συγκεκριμένα στο “βαθύ κόκκινο” κατατάσσονται οι

περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, και οι Περιφερειακές

Ενότητες: Αχαΐας, Αρκαδίας, Θεσσαλονίκης, Λάρι-

σας, Λευκάδας (εκτός από το Μεγανήσι), Φθιώτι-

δας, Αργολίδας, Κορινθίας, Θεσπρωτίας, Άρτας,

Σάμου, Βοιωτίας, Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Ρόδου,

Ηρακλείου και Ευβοίας (εκτός από τη Σκύρο), και ο

Δήμος Καλυμνίων.

Όλες οι υπόλοιπες περιοχές, της χώρας, κατατάσ-

σονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο).

Η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά από τις 7 το

απόγευμα έως τις 5 το πρωί. Εξαιρούνται η Περιφέ-

ρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλο-

νίκης. 

Γι’ αυτές τις περιοχές η απαγόρευση κυκλοφορίας

ισχύει για τις καθημερινές (Δευτέρα ως Παρασκευή)

από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, ωστόσο, τα

Σαββατοκύριακα η απαγόρευση της κυκλοφορίας

θα ξεκινάει από τις 7 το απόγευμα. Όσες περιοχές

ανήκουν στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο)

η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει από τις 9 το

βράδυ έως τις 5 το πρωί.

Στον αθλητισμό

Στις περιοχές με βαθύ κόκκινο, αναστέλλεται η λει-

τουργία  και χρήση οργανωμένων αθλητικών εγκα-

ταστάσεων. Εξαιρείται η λειτουργία των αθλητικών

εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες χωρίς

την παρουσία θεατών.

(ΦΕΚ B 843 - 03.03.2021)

Διευρυμένη σύσκεψη  πραγματοποι-

ήθηκε (4.3.21) διαδικτυακά, με θέμα

τη λειτουργία του Κέντρου Επεξερ-

γασίας Λημμάτων (ΚΕΛ)  Κορωπίου–

Παιανίας, μετά από πρωτοβουλία

του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πα-

τούλη. 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο

Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-

λης, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Κ.

Αλλαγιάννης, ο Aν. Διευθύνων Σύμ-

βουλος της ΕΥΔΑΠ, Α. Τόσιος, η

Βοηθός Γενική Διευθύντρια Έργων

Ανατ. Αττικής της ΕΥΔΑΠ ΑΕ Γ. Στε-

φανάκου, ο Προϊστάμενος της Δια-

χειριστικής Αρχής της Περιφέρειας

Αττικής Δ. Δρόσης, ο Διευθυντής Τε-

χνικών Έργων της Περιφέρειας Αττι-

κής Αλ. Καλογερόπουλος,

επικεφαλής των δημοτικών παρατά-

ξεων και υπηρεσιακά στελέχη  του

Δήμου Μαρκοπούλου. 

Ο Γ. Πατούλης, αναφέρθηκε στο συγ-

κεκριμένο έργο υπογραμμίζοντας ότι

θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση

νέων τεχνολογιών μέσω των οποίων

διασφαλίζεται, ο βαθμός καθαρότη-

τας του επεξεργασμένου νερού το

οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο

για απεριόριστη άρδευση, όσο και για

την αστική και περιαστική επαναχρη-

σιμοποίηση. Με τον τρόπο αυτό δια-

σφαλίζεται ότι τηρούνται και οι

κανονισμοί της ΕΕ, η οποία απαιτεί

από το 2023 την δυνατότητα επανα-

χρησιμοποίησης για απεριόριστη άρ-

δευσης από το παραγόμενο προϊόν

νερού των Βιολογικών. 

«...Οφείλουμε όλοι μαζί να συνεργα-
στούμε στενά και να βρούμε λύσεις
μέσα από τις δράσεις μας.  Διαθέ-
τουμε τα αναγκαία χρηματοδοτικά
εργαλεία, την αμέριστη βοήθεια χρη-
ματοδότησης από την Ε.Ε., επάρκεια
σε τεχνικό και επιστημονικό προσω-
πικό. Για το λόγο αυτό οφείλουμε
χωρίς καθυστερήσεις να γυρίσουμε
σελίδα, να βρούμε λύσεις και να δη-
μιουργήσουμε έργα που θα μείνουν
και για τις επόμενες γενιές. Το νερό
είναι πολύτιμο για να χάνεται στη
θάλασσα και αυτό μπορεί να εξα-

σφαλιστεί για να αναβαθμιστούν οι
υπάρχουσες αγροτικές καλλιέρ-
γειες», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Από την πλευρά του ο Aν. Διευθύ-

νοντας Σύμβουλος, Α. Τόσιος επε-

σήμανε ότι «πρόκειται για ένα έργο
πνοής και αφορά στην ευρύτερη πε-
ριοχή των Μεσογείων, καθώς θέτει
σε πρώτο πλάνο την ανάκτηση, τον
εμπλουτισμό και την αξιοποίηση των
υδατικών πόρων προς όφελος των
τοπικών κοινωνιών προβλέποντας,
διάθεση ανακυκλωμένου νερού για
πυρόσβεση, πότισμα δημοτικών πάρ-
κων, άρδευση γεωργικών εκτάσεων
και εμπλουτισμό του υπόγειου υδρο-
φορέα».

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής

του, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου , Κ.

Αλαγιάννης, αλλά και εκπρόσωποι

άλλων παρατάξεων του Δημοτικού

Συμβουλίου, εξέφρασαν τις επιφυ-

λάξεις τους για το σχεδιασμό μετα-

φοράς των ακαθάρτων του

παραλιακού μετώπου του Δήμου Σα-

ρωνικού στο ΚΕΛ Κορωπίου – Παι-

ανίας υποστηρίζοντας ότι  θα

επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά η πε-

ριοχή τους. Βέβαια ακούστηκαν κι

εκείνοι που πεπεισμένοι για την χρη-

σιμότητα του έργου, από  τις διευκρι-

νίσεις που δόθηκαν από Περιφέρεια

και ΕΥΔΑΠ εξέφρασαν την εμπιστο-

σύνη τους στο πρόσωπο του Περιφε-

ρειάρχη και στις διευκρινίσεις της

ΕΥΔΑΠ.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου Μαρκο-

πούλου τόνισαν την ανάγκη αρωγής

της Περιφέρειας και της ΕΥΔΑΠ για

την επίλυση των προβλημάτων που

αντιμετωπίζει το έργο του Δήμου για

την αποχέτευση του Πόρτο Ράφτη. 

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι

ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει

σε αναλυτική καταγραφή και χαρτο-

γράφησή του Έργου, της αποχέτευ-

σης στο Πόρτο Ράφτη, των

προβλημάτων με τις Πράξεις χρημα-

τοδότησης ώστε να βρεθεί η βέλτι-

στη λύση, η οποία θα πρέπει να

εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της

αποχέτευσης του Μαρκόπουλου, με

την αρωγή της Περιφέρειας, της

ΕΥΔΑΠ και της Διαχειριστικής

Αρχής.

Σύσκεψη για το ΚΕΛ 

Κορωπίου - Παιανίας
O Δήμος Μαρκοπούλου ζητάει την αρωγή για την

αποχέτευση του Πόρτο Ράφτη

Η ΕΥΔΑΠ εγγυητής του έργου της

αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά και

Φούρεσι του Δήμου Παιανίας

Όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, τα Μεσόγεια, μετά από δε-

καετίες αναβολών, προστριβών, και αντεγκλίσεων, επιτέλους συναπο-

φασίζουν και θα αποκτήσουν αποχετευτικό δίκτυο, Παιανία, Κορωπί,

Μαρκόπουλο, Σαρωνικός, περιοχές που βρίσκονται μέχρι σήμερα με

βόθρους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Στην πορεία αυτής της εξέλιξης, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο

Παιανίας (3.3.21) με την παρουσία εκπροσώπου της ΕΥΔΑΠ και εκπρο-

σώπων του έργου, όπου μετά απο διαλογική συζήτηση έλαβαν εγγυή-

σεις για την πορεία του έργου, αλλά και τη χρησιμότητά του, κάτι που

έχουν αρχίσει ήδη να εμπεδώνουν και οι αιρετοί αλλά και οι πολίτες.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί πάνω από το 87% του δευτερεύοντος

δικτύου ακαθάρτων και των αντίστοιχων εξωτερικών διακλαδώσεων

στην περιοχή των Γλυκών Νερών και περίπου το 50% αντίστοιχα  στην

περιοχή Φούρεσι. 

Η ΕΥΔΑΠ - όπως αναφέρθηκε - γνωρίζει τα προβλήματα και την ταλαι-

πωρία που βιώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα οι κάτοικοι και παρα-

κολουθεί καθημερινά την εξέλιξη των έργων, καταβάλλοντας κάθε

δυνατή προσπάθεια, μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας, ώστε να δο-

θούν λύσεις, πάντα σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές.  Σε κάθε

περίπτωση, η ΕΥΔΑΠ αποτελεί τον μοναδικό εγγυητή για την υλοποί-

ηση και την παράδοση των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.  
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«Στο ρόλο της μνήμης η ανακύκλωση των αναμνήσεων,  μαρ-
τυριών,  ντοκουμέντων και   αρχείων, λειτουργούν στο πλαί-
σιο της δουλειάς των ιστορικών σαν εργαλεία ανασύστασης
του παρελθόντος»  μαθαίνομε από τον  πολύ σπουδαίο, Ζαν
Πιερ Βερνάν  (“ Les  traverse  frontiers’’, Εκδ   Seuil, Paris) 
Το “Βασιλικό διάταγμα της Δημητσάνας”,  για πολλά χρόνια
ένα πιθανολογούμενο λογοτεχνικό κατασκεύασμα, πόρρω
απέχον από κάθε ιστορική μαρτυρία έδινε απλά το παρόν σε
φτηνή ανακύκλωση πρόκλησης του γελοίου. Κι όμως αυτός
ο  πνευματικός παλιμπαιδισμός με τον καιρό είδαμε  να  ανα-
χρονίζεται σαν όντως μια ιστορική αφήγηση, μια πραγματική
προσέγγιση του παρελθόντος σε γεγονοτική σύνδεση που
σαν έρπον νυχτερινό φάντασμα καθοδηγεί με την όποια
χρησιμότητα το παρόν.
Η αλήθεια λοιπόν φαίνεται να είναι πως βασιλικό τέτοιο διά-
ταγμα   υπήρξε και  μάλιστα αφού διατηρείται σήμερα σαν
ιστορικό έγγραφο στη βιβλιοθήκη της Δημητσάνας με την
υπογραφή  του υπενωμοτάρχη, αστυνομικού τότε διοικητή
της περιοχής. Και πιο συγκεκριμένα  το διάταγμα αναφέρεται
στην πανηγυριώτικη  γιορτή  του αγίου Νικολάου, και στα
ασφαλιστικά μέτρα που πήρε η αστυνομία για την προστασία
των πολιτών και  επισκεπτών που θα συμμετείχαν. 
Παρακάτω διαβάζομε  το διάταγμα σε ακριβή αντιγραφή
(όσον αφορά   λεπτομέρειες σύνταξης και ορθογραφίας) που
το αποτυπώνουν όπως  ακριβώς το υπαγόρευε ο υπενωμο-
τάρχης και ο γραμματέας κατά λέξη κατέγραφε. Αυτό δε το
περιώνυμο έγγραφο,  από τον ίδιο τον υπενωμοτάρχη έχει
όλως αυθαίρετα χαρακτηριστεί σαν Βασιλικό Διάταγμα.
Με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου  1883, ο υπενωμοτάρχης αστυ-
νόμος της Δημητσάνας, Εμμανουήλ Λαγουδάκης, εκδίδει και
υπογράφει την παρακάτω εγκύκλιο διαταγή.
«Προς απάσας  τας Αρχάς του Κράτους Νομάρχας και Δη-
μάρχους της υπ΄εμέ Αστυνομικής Περιφέρειας της πόλεως
Δημητσάνης Αρκαδίας:  
Άρθρο 1ον.  Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύ-
ριον  Πέμπτην, 6ην Δεκεμβρίου, ενεστώτος έτους, κατά την
πανηγυρικήν εορτήν του αγίου Νικολάου και επι τη εσχάτη
ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δι-
καιοδοσίας μου  εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρό-
μων της εγχωρίου ταύτης κωμοπόλεως.  
Άρθρον 2ον. Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας
και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία, τα τυχόν
δυνάμενα να προσβάλλωσι την εγχώριον αιδώ.  
Άρθρον 3ον. Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνα-
σκούντων εμψύχων ζώων και κτηνών διαφόρων καταγωγών
γένους και φύσεως ή και ανθρωπογυναίων ακαταλλήλων
συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελουμένην ενθάδε
πανήγυριν. 
Άρθρον 4ον. Να εμποδισθώσι βία το γκάρισμα των όνων και
μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και γαλών, δηλαδή κα-
τσουλιών. Αρθρον 5ον. Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων! (με
έπαρση εξουσίας  μονολογεί  ο υπενωμοτάρχης  και ο γραμ-
ματέας  μηχανικά καταγράφει όσα πιάνει από τα μουρμου-
ρητά του.) 
Τί νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι, οινοπώ-
λαι,  σιδηροπώλαι, λαχανοπώλαι, εστιάτορες οπωροπώλαι,
μη εξαιρουμένων των γνωστών εν γένει εμπορευομένων.  
Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν,  καλήν ζύγισιν,  αρίστην ποι-
ότητα και να σκευάσουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των,
τών σταθμών και μέτρων προς τα συμφέροντα της υπηρε-

σίας.  Οι παραβάται της διατάξεως ταύτης  θα τιμωρηθώσιν
κατά το άρθρον 272 της αστυνομικής αυτής διατάξεως και
του άρθρου 272 του ποινικού Νόμου ‘’’Περί βλάβης ηθών και
τιμής’’.  
Άρθρον 6ον. Απαγορεύεται το πλύσιμον εν τη θαλάσση  άνευ
αδείας (να σημειωθεί ότι η Δημητσάνα  ως γνωστόν απέχει
100 χιλιόμετρα από τη θάλασσα). Επίσης απαγορεύεται αμ-
φοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας
καθ΄ όλην την διάρκειαν της εορτής. Ωσαύτως  απαγορεύε-
ται η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους
πρόποδας  της θαλάσσης και παρά της θαλάσσης αμφοτέρων
των γενών προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής μεταξύ των.
Άρθρον 7ον. Όσοι υπ’ εμού οφθώσι και των οργάνων μου

εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθή
ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.
Άρθρον 8ον.   Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτη-
νών προς αποφυγήν καταπάτησιν παίδας ως και ρυτήρος (χα-
λινάρι) ελαύνοντος  (ελαύνω = τρέχω έφιππος)  πόδας των
κτηνών και  ως λόγου χάριν είδον άρρενα τινά σπεύδοντα
ψιτ, ψιτ, ψιτ,  όπισθεν θηλέου τινός ούτινος οι πόδες ηστό-
χησαν και καταπάτησαν την εσθήταν του ποδός ταύτης και
άς είναι άλλην ημέραν  θα εξετάσω και δια το σπουδαίον
τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εν τάξει οι παραβάται θα
διώκονται βάσει του άρθρου 1072 ως ποινικού Νόμου. 
Άρθρον 9ον. Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω πλήν
των λεσχών, την δύσιν του ηλίου, των οινοπωλείων  την 11ην
της νυκτός, των δε θεαμάτων την 12ην του μεταμεσονυκτίου
πλήν του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας την πρωίαν
περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις
την γήν των αβδηρήτων κοινοτήτων. (αβδηρήτης= ευκολόπι-
στος).  Και αυτό διότι παρίσταται ο υποφαινόμενος εν με-
γάλη στολή και παρασημοφορία. 
Άρθρον 10ον. Απαγορεύονται οι σεισμικαί δονήσεις προς
αποφυγήν καταπλήξεως του λαού και χάρις της τηρήσεως
αναψυχής. 
Άρθρον 11ον. Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγγουροφο-
ρία ο πυροβολισμός δια διμούτσουνης, το απότομον βήξιμον,
η εκκαθάρισις των ρινών (επιτρεπομένου όμως τούτου εν
απομεμακρυσμένη συνοικία και περί λύχνων αφάς  (= όταν
νυχτώσει και ανάψουν τα λυχνάρια) ως λέγουσι οι παππού-
δες μας.
Άρθρον 12ον. Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λου-

τήρος με άτομα και περί τους άλλους λουτήρας ως και τά-
ραγμα του ύδατος δια αερίων, - δηλαδή - εφεδρανοκρουσιών. 
Άρθρον τελευταίον. Περί την μεσημβρίαν ψαλλήσεται με-

γάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας
ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονοσπόρου,  ποδάγρας κ.λπ.  
Έπεται η υπογραφή του υπενωμοτάρχη.» 

Σήμερα  το ξαναδιαβάζομε και χαμογελάμε, αλλά  και μια
αξία βαθύτερη  και σε διαφορετική οπτική γωνία προβάλλει,
αν αναλογιστεί κανείς την πνευματική “μαγιά” με την οποία
κλήθηκε ο μετα-επαναστατικός Έλληνας να φτιάξει σταδιακά
κράτος και μάλιστα κράτος Ευρωπαϊκό βαφτισμένο στα νά-
ματα του Διαφωτισμού, και μπράβο του. Και με πρώτη από-
δειξη το ‘’Σύνταγμα της Επιδαύρου’’.
Σε παρεμβολή δε να σημειωθεί δε ότι το ελληνικό κράτος

φρονίμως ποιόν, μέσω της εκδοτικής δραστηριότητας της
Βουλής έχει από ετών κυκλοφορήσει σε  τόμους με τίτλο
“Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας” ολόκληρη  την αλληλο-
γραφία  της μετεπαναστατικής εποχής μεταξύ κράτους και
πολιτών, η οποία  παραδίδεται  στον νεοέλληνα  με φως  για
ελεύθερο λόγο και    κριτική άποψη (Λυτά έγγραφα). 

Χαμόγελο λοιπόν συγκαταβατικό για την εποχή εκείνη  “η
Δημητσάνα” αλλά  θυμηδία  πικρή για τον καιρό τον δικό μας
όπου εν καιρώ πανδημίας το “απαγορευτικό πήγαινε έλα”, σε
ρυθμό replay  κινηματογραφικής ταινίας, γράφει  τη στρατη-
γική μιάς  συνυπάρχουσας απογοήτευσης που κουράζει και
ψυχολογικά  καταφθείρει. 
Εξαντλεί και απογοητεύει όταν καταδεικνύει, όχι μόνο την
ανεπάρκεια και εν παλινωδία  λειτουργία της κρατικής μηχα-
νής επάνω  σε μια τόσο σημαντική,  για την επιβίωση του
Έθνους κατάσταση, αλλά και τη χωλότητα μιας   στρατηγικής
σε στιγμές κρίσης.
Γι’ αυτό και σήμερα  – με τα όσα αλλοπρόσαλλα απαγορευ-
τικά  που μας ρίχνονται και μάλιστα  με άσφαιρα  σε ουσία

αποτελέσματα,  – η αναφώνηση αυτή του Ευαγγελιστή  «τυ-
φλοί οι οδηγοί, οι διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάμηλον
καταπίνοντες»   (Ματθ. κγ 24 ) ακούγεται και καταθλίβει
συχνά την καθημερινότητα και ο νοών νοείτω.  

Επιδημία  και αποτυχημένα μέτρα για την αντιμετώπιση, εκ
των πραγμάτων φέρνουν στην επιφάνεια  και το γνωστό
“Δήλιο πρόβλημα”. 
Το 430 π.Χ. βαριά επιδημία με πολύ θανατικό είχε πέσει στη
Δήλο. Οι κάτοικοι της Δήλου βρέθηκαν σε απόγνωση. Τα
μέσα για αντιμετώπιση πλην του εμβολίου ήταν τα ίδια μετά
σημερινά,  μακριά ο ένας από τον άλλο,  όχι κολλημένοι περί
τα ερωτικά, κράτηση στην αναπνοή με απαγόρευση  σε ει-
σπνοή- εκπνοή, χαιρετισμό με κλειστή παλάμη,  σμιχτά δά-
χτυλα και όχι ακτινωτά για να μην καταγράφονται οι
αντιφρονούντες και άλλα  που δεν κατάφερναν να ρίχνουν
τους αριθμούς  των νεκρών.  Στην απόγνωση τους  οι κάτοι-
κοι, όπως και σήμερα  συμβαίνει με τους πιστούς χριστια-
νούς, αλλά και τον κάθε  εν αδυναμία άνθρωπο, ανοιχτήκανε
προς τη θρησκεία, με επίκληση προς τους θεούς τους. Και
αφού στο νησί τους. δηλαδή στη Δήλο. είχαν ναό μεγάλο
αφιερωμένο  στον Απόλλωνα* που πάντοτε με ευήκοο ούς
(= αυτί), άκουγε και ικανοποιούσε  τους ικέτες του, με πρε-
σβείες τρέξανε στους Δελφούς να πάρουν χρησμό περί του
πρακτέου.
Και η Πυθία η ιέρεια, άκουσε και όταν άκουσε βυθίστηκε στο
άντρο της,  ρούφηξε  ηφαιστειογενή αναθυμίαση και παρα-
ζαλισμένη βγήκε  και μίλησε: «να διπλασιάσετε σε όγκο το
βωμό του θεού  αλλά να παραμείνει ο βωμός σε  κύβο».
Ευχαριστημένοι  οι Δήλιοι σπεύσανε,  διπλασιάσανε τις

πλευρές του κυβικού βωμού, αλλά ο βωμός γεννήθηκε  μεν
πάλι κύβος αλλά με οκταπλάσιο όγκο  και όχι  τον διπλάσιο
που πρόσταζε ο χρησμός. 
Προσπάθησαν  και πάλι με τον κανόνα που  σε ευθεία

γραμμή ενώνει δυό σημεία και τον διαβήτη  με τα κυκλικά του
τεχνάσματα χωρίς  όμως αποτέλεσμα,  και  τελικά προσέ-
τρεξαν στην Αθήνα  στους εκεί  σοφούς της  Ακαδημίας του
Πλάτωνα για βοήθεια. Αυτοί όμως τους αποστόμωσαν  «να
μάθετε περισσότερα μαθηματικά και γεωμετρία» και  σε αυτά
είναι η λύση. 
Από τότε ατελέσφορα αυτοί χωρίς ποτέ να μάθουν, συνέχι-
σαν να επιχειρούν, ώσπου  στο τέλος  βαρέθηκαν μαζί δε και
η επιδημία που με το χρόνο  τους εγκατέλειψε. 
Το ζήτημα όμως του διπλασιασμού σε όγκο του κύβου  με τη
επωνυμία “Δήλιο  πρόβλημα” επί αιώνες δεν έπαψε να απα-
σχολεί την μαθηματική κοινότητα  μέχρις ότου τετραγωνικές
ρίζες και παρατρεχάμενα της νέας τεχνολογίας καταφέρουν
να φτάσουν στην προσδοκώμενη επίλυση. 
Το “Δήλιο πρόβλημα” της εποχής εκείνης έρχεται συμβολικά
σαν χρησμός αινιγματικός να τονίσει το πόσο δύσκολο είναι
να αντιμετωπίσεις μια καινούρια επιδημία.
Έναν άγνωστο και αόρατο εχθρό που δεν ξέρεις από πού να
τον πιάσεις.  Δεν τον βλέπεις, είναι για σένα αόρατος  γι΄
αυτό και πρέπει δικαιολογήσαι για  κάποιες αποφάσεις όσο
αλλοπρόσαλλες και αν φαίνονται, να τις δέχεσαι  σαν  κινή-
σεις σε απόγνωση αν και ενίοτε αυτή η ιδιοτελής σκοπιμό-
τητα που υποκρύπτεται  σε επαναστατεί καθώς υποβιβάζει
τη νοημοσύνη σου.
Ο  προκείμενος πάντως εχθρός είναι αόρατος. Αόρατος σαν
τον άνθρωπο του Herbert G. Wells (The invisible man) που
μόνο όταν τυλιγότανε με επιδέσμους βλεπότανε και μπο-
ρούσε να χτυπηθεί η εγκληματική του δράση. 
Επίδεσμοι λοιπόν αλληγορικά και εμβόλια στην πράξη και
όλα σε παράλληλη πορεία. Να το σχοινί που μας απλώνεται
τη στιγμή που κατρακυλάμε  στο γκρεμό και ει μη τι άλλο κα-
λούμαστε να το αρπάξομε. 
Αυτά για σήμερα 

* Ο  Ναός του Απόλλωνα στη Δήλο, νησί και κέντρο δουλεμ-
πορίου των χρόνων του, ήταν ναός ικεσιών προς τον θεό.
Γκρεμίστηκε από τον χρόνο ή κάποιοι από σκοπού το φρον-
τίσανε. Το βέβαιο είναι ότι τα μάρμαρά του τα πήρανε και με
αυτά χτίστηκε ο μεγάλος  χριστιανικός ναός της Τήνου, κέν-
τρο θρησκευτικό ικεσιών και προσφορών συνάμα σε οκτα-
πλάσιο βωμό!  Διαλυμένο ειδωλολατρικό χτίσμα έβαλε πλάτη
βίαια ή όχι στη νέα θρησκεία της Ανατολής, όπως και στην
Πάτμο και στην Αστυπάλαια  και στη Λέσβο και παντού. 

γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

Δημητσάνα “Lockdown” 

και το Δήλιο πρόβλημα
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“Σωκράτης” A.E.!

Τη διάλυση των Δήμων, τη διαπιστώνουμε καθημε-

ρινά, όχι μόνο λόγω του κορωνοϊού, αλλά της αχόρ-

ταγης επιθυμίας των δημάρχων για εξουσία,

αγνοώντας επιδεικτικά την πόλη και τους δημότες

της και τις ανάγκες τους για καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Αυτή η επιδίωξη για εξουσία, τους ωθεί να ζητούν πε-

ρισσότερες εξουσίες και αρμοδιότητες για να μπο-

ρούν να λειτουργούν, χωρίς παρεμβάσεις συλλόγων,

πολιτών και γενικά ανήσυχων ενεργών πολιτών. 

Ενα από αυτά τα “επιτεύγματα”  είναι η δημιουργία

της “Αναπτυξιακής Εταιρείας Α.Ε.” με το όνομα “Σω-

κράτης”(!!!), όπου μπορούν πολλοί δήμοι να συμπράτ-

τουν και να δημιουργούν μία αναπτυξιακή εταιρεία,

στην οποία θα μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία

του Δήμου, χωρίς να ελέγχονται από πουθενά, θα

προσλαμβάνουν προσωπικό έξω από διαδικασίες

ΑΣΕΠ και θα ενεργούν καθαρά με ιδιωτικο-οικονο-

μικά κριτήρια.  

Η αιτιολογία των δημάρχων είναι για να μπορούν να

είναι πιο ευέλικτοι στις διαδικασίες. Έτσι σιγά σιγά οι

Δήμοι γίνονται εταιρείες, οι δημότες αγορές και οι

παροχές πωλήσεις!

Κάπως έτσι είχαν ξεκινήσει και πριν 15 περίπου χρό-

νια να δημιουργούνται αναπτυξιακές εταιρείες που

στη συνέχεια βάρεσαν “κανόνια” που τα επωμίσθηκε,

για άλλη μια φορά, ο δημότης - κάτοικος.

Θυμάμαι το Δήμο Βούλας που έκανε σύμπραξη με το

...Λυγουριό, κάπου στην Πελοπόννησο, γιατί ο δήμαρ-

χος είχε φιλικές σχέσεις με το δήμαρχό του!!!

Α
κούω και δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Από πού

να ξεκινήσω; Από τον θεατρικό κόσμο που

βράζει, από τη “λέρα” που αποκαλύπτεται σιγά

- σιγά, από το πέπλο που τα κάλυπτε, χρόνια ολό-

κληρα, χωρίς να τολμάει κανείς να το ...σηκώσει.

Από τους χώρους του αθλητισμού, που επίσης, ανα-

δύεται μία άθλια οσμή προκλητικής εξουσίες επάνω

στους αθλητές.

Από τους χώρους της εκπαίδευσης, κυρίως σε δευτε-

ροβάθμια και ανώτατη εκπαίδευση;

Σόδομα - Γόμορα γίναμε, Σαπφώ μου...

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Μετά την ίδρυση της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,
από τον Κωνσταντίνο Α΄, γιο εκτός γάμου του Κωνστάντιου
Χλωρού, ο ελληνισμός που γονιμοποίησε τον παγκόσμιο πο-
λιτισμό, δέχτηκε διώξεις, μετά την επικράτηση για πολιτικούς
λόγους, της νέας  θρησκείας, οι οποίες έγιναν σκληρότερες
επί αυτοκρατόρων Θεοδοσίου και Ιουστινιανού και από τότε ο
σκοταδισμός κάλυψε το ελληνικό μεγαλείο, ενώ η ένδοξη
πόλη της Παλλάδας Αθηνάς, η πανέμορφη Αθήνα, η οποία για
χιλιετίες υπήρξε παγκόσμια πολιτιστική κοιτίδα, παρήκμασε,
και επί Οθωμανικής κατοχής, βίωσε πλήρη εξαθλίωση, εγκα-
τάλειψη, φτώχια και φρικιαστικές εμπειρίες από διάφορες
πανδημίες.

Το 1680-82 η Αθήνα δέχτηκε το θανατηφόρο αγκάλιασμα
της  πανδημίας της πανώλης και για να σωθεί η πλούσια οικο-
γένεια του Ιωάννη Μπενιζέλου, που ήταν συγγενής της Αγίας
Φιλοθέης, μετοίκησε οικογενειακώς σε ένα ιδιόκτητο πύργο,
κτισμένο ανάμεσα στα κελιά μιας εγκαταλελειμμένης βυζαν-
τινής Μονής, σε μια πανέμορφη τοποθεσία, στους πρόποδες
του αρχαίου και φημισμένου βουνού της Αττικής, που διατηρεί
μέχρι σήμερα το Πελασγικό του όνομα και λέγεται Υμηττός!!
Ο ποιητής Οβίδιος τον 10ο αιώνα μ.Χ.  πρώτος είχε υμνήσει
τις ομορφιές της περιοχής με τα γάργαρα ιαματικά νερά της
Καλλίας πηγής, που μέχρι σήμερα τρέχουν, σε μικρή όμως πο-
σότητα, από το στόμα μαρμάρινης κεφαλής κριού, καθώς και
τις δροσερές και δενδρόφυτες πλαγιές με τα αρωματικά φυτά,
όπως τις λεβάντες, το θρούμπι, το θυμάρι, τις μυρτιές, τα χι-
λιάδες αγριολούλουδα και βότανα, που αγκάλιαζαν ένα με-
γάλο ελαιώνα!!
Από την πανάρχαια εποχή οι Έλληνες είχαν κτίσει ιερούς
ναούς προς τιμήn της Αφροδίτης και της Δήμητρας, όπως μαρ-
τυρούν τα λαξευμένα μάρμαρα που βρέθηκαν στη γύρω πε-
ριοχή, η οποία ονομάστηκε Καισαριανή και είναι άγνωστο το
πότε και από ποιον πήρε το όνομά της. Γύρω στο 529 μ.Χ. σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ιουστινιάνειου κώδικα, με τον οποίο
οι ελληνικοί ναοί έπρεπε να κατεδαφίζονται και με τα υλικά
τους να χτίζονται στο ίδιο σημείο Χριστιανικοί ναοί, οι ναοί της
Αφροδίτης και της Δήμητρας κατεδαφίστηκαν και χτίστηκε
ένας ναός αφιερωμένος στη Χάρη της  Θεοτόκου.
Τον 11ο αιώνα μ.Χ. δίπλα σ εκείνο το ναό ιδρύθηκε ανδρική

Μονή, με κελιά, μαγειρείο, τραπεζαρία, λουτρά και μεγάλη βι-
βλιοθήκη, που όλα είχαν κεντρική θέρμανση ζεστού αέρα και
η Μονή είχε γνωρίσει μεγάλη άνθηση μέχρι τις επιθέσεις των
σταυροφόρων.
Μετά την υποδούλωση του Βυζαντίου από τους Οθωμανούς,

ο Μωάμεθ Β΄ ο πορθητής, όταν γύριζε από μία επίσκεψή του
στην  Πελοπόννησο το 1458 μ.Χ., πέρασε από την Αθήνα,
όπου ο ηγούμενος της Μονής Καισαριανής τον υποδέχτηκε
θερμά και του παρέδωσε το χρυσό κλειδί της Αθήνας και σαν

αντάλλαγμα η Μονή δέχθηκε προνόμια και φοροαπαλλαγές,
ξαναζωντανεύοντας το παλιό μεγαλείο της, αλλά αργότερα
λεηλατήθηκε και καταστράφηκε, ενώ τα χειρόγραφα της βι-
βλιοθήκης της χρησίμευσαν σαν προσάναμμα στα τζάκια των
Οθωμανών.
Μετά τη σωτηρία της οικογένειας των Μπενιζέλων από την

Πανώλη, ο γιος του Ιωάννη Μπενιζέλου, για να ευχαριστήσει
την Παναγία, πρόσθεσε στην εκκλησία της Μονής ένα  πρόναο
και ο ζωγράφος Ι. Υπάτης τοιχογράφησε το εσωτερικό του
ναού, με εικόνες των μεγάλων εορτών της Κρητικής σχολής,
ενώ καλύφθηκε η είσοδος της  Εκκλησίας με νάρθηκα, οπότε
ο ναός διαμορφώθηκε σε σταυροειδή, εγγεγραμμένο με
τρούλο, του οποίου ο τρούλος  στηρίχθηκε σε 4 μαρμάρινες
κολόνες, από ελληνικό κατεδαφισμένο ναό, το δε Καθολικό
του Ναού αφιερώθηκε στα εισόδια της Θεοτόκου!

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Μονή βομβαρδίστηκε
και καταστράφηκαν ο Πύργος, τα κελιά και τα αρχαία επιβλη-
τικά τείχη, ενώ τα πανύψηλα δέντρα ξεριζώθηκαν από τους
Γερμανούς, που άνοιξαν πολλά  λατομεία, τα οποία αλλοίωσαν
τελείως το τοπίο και όταν χάραξε η αυγή της Λευτεριάς, η Και-
σαριανή πρόβαλε τελείως παραμορφωμένη.

Το 1946 ένα ιδιωτικό Σωματείο, η Φιλοδασική Ένωση Αθη-
νών, συγκινήθηκε από το μαρασμό του άλλοτε μαγευτικού το-
πίου και ζήτησε από το Υπουργείο Γεωργίας την άδεια για να
το αναδασώσει και το ευπρεπίσει.  Η αίτηση έγινε δεκτή και
παραχωρήθηκαν διαδοχικά 3.000 στρέμματα, που σήμερα ανή-
κουν στη Φιλοδασική Ένωση.

Οργανώθηκαν φυτώρια, νέο υδραυλικό δίκτυο, από την
πηγή του βουνού, για το πότισμα, καθαρίστηκε ο χώρος που
ασφυκτιούσε από τις αφάνες, κατασκευάστηκαν γραφικά δρο-
μάκια, που οδηγούν σε περιφραγμένους κήπους και σε πλα-
τείες με παγκάκια, ενώ 2.000.000 δένδρα έδωσαν ζωή στον
φημισμένο ελαιώνα των περασμένων αιώνων και το 1952 κα-
θαρίστηκε h Μονή και τα παρεκκλήσια του Αγίου Αντωνίου και
των Αγίων Ταξιαρχών από τα μπάζα, προσφέροντας μια εκ-
θαμβωτική εικόνα!!! 
Οι ξεφτισμένες τοιχογραφίες που ήταν σε πολλά σημεία ξα-
ναβαμμένες με έντονα χρώματα, καθαρίστηκαν και η Μονή ξα-
ναπήρε την παλιά της γοητεία, αλλά με τους σεισμούς της
Αθήνας υπέστη ζημιές και αναβλήθηκαν για λόγους ασφά-
λειας οι επισκέψεις στο εσωτερικό της Μονής μέχρι την απο-
κατάστασή τους. Η υπέροχη φυσική ομορφιά προσελκύει
χιλιάδες επισκέπτες στη Καισαριανή και σε άλλες  κοντινές
πανέμορφες τοποθεσίες, όπως είναι η Καλοπούλα με το ανα-
ψυκτήριό της, μέσα σε ένα μαγευτικό τοπίο και πιο ψηλά το
Αστέρι, που το χρησιμοποιούσε σαν ησυχαστήριο η Βασίλισσα
Φρειδερίκη, σύζυγος του βασιλιά Παύλου και μητέρα του τε-
λευταίου βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίου.

Στα νότια της Μονής και σε απόσταση δύο χλμ., απλώνεται η
συνοικία της Καισαριανής  με την λαμπρή, ένδοξη, ηρωική και
αντάρτικη ιστορία της, που άρχισε να δημιουργείται την άνοιξη
του 1923, από τα θύματα της προδοσίας του Μικρασιατικού
Πολέμου, που στην αρχή διέμειναν σε στρατιωτικές σκηνές
κοντά στο Νοσοκομείου Συγγρού, ή σε εκκλησίες, σε σχολεία,
σε γήπεδα και αργότερα σε παράγκες στις όχθες του Ηριδα-
νού ποταμού, που χυνόταν στον Ιλισό και είχε μετατραπεί σε
αποχετευτικό δίκτυο πριν σκεπαστεί.
Αργότερα τους παραχώρησε το κράτος έναντι δανείου, μικρά
πλίθινα σπιτάκια, χωρίς παραθυρόφυλλα και πόρτες, χωρίς πα-
τώματα, νερό, ηλεκτρικό και αποχέτευση, και σε κάθε οικογέ-
νεια αναλογούσε μόνο ένα δωμάτιο και ύστερα κτίστηκαν
προσφυγικές πολυκατοικίες, στις οποίες επικρατούσαν λιγό-
τερο απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης!!
Οι ρακένδυτοι, ξυπόλητοι και πεινασμένοι Έλληνες της Μ.
Ασίας, που παλινόστησαν σαν  πρόσφυγες στη μητέρα πα-
τρίδα, δοκιμάστηκαν σκληρά από αρρώστιες, φτώχια, εκμετάλ-
λευση,  πολέμους, αδελφοκτόνους σπαραγμούς και εχθρική
αντιμετώπιση, αλλά γρήγορα ενσωματώθηκαν με τον ντόπιο
πληθυσμό, ατσαλώθηκαν, δούλεψαν σκληρά, μεγάλωσαν και
μόρφωσαν τα παιδιά τους και πραγματοποίησαν το μεγάλο
θαύμα των αιώνων, αποδεικνύοντας την αξία των Ελλήνων Μι-
κρασιατών!! 

Η Καισαριανή συμμετείχε μαζικά στον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα εναντίον της Γερμανικής κατοχή και αντιστάθηκε 49
φορές, στις αντίστοιχες προσπάθειες υποταγής της, ενώ στο
Σκοπευτήριό της σκότωναν οι κατακτητές τους Έλληνες πα-
τριώτες, μέχρι που το αθώο και δοξασμένο αίμα τους έγινε πο-
τάμι κι έπνιξε τους αιμοδιψείς βαρβάρους!!! 
Οι Ίωνες, Δωριείς, Αιολείς και Πόντιοι  Έλληνες της Μ. Ασίας,
που ανέχτηκαν τους Οθωμανούς κατακτητές τους, από την
μάχη του Μαντζικέρτ τον Αύγουστο του 1071, δεν ξέχασαν
ποτέ το ξεριζωμό από τις πατρογονικές εστίες τους και την
απάνθρωπη βία, τις φωτιές και τις χατζάρες, τους βιασμούς
και τα βασανιστήρια, που τα διηγήθηκαν στα παιδιά και στα εγ-
γόνια τους, τα οποία φυλάνε στις καρδιές, στο μυαλό και στις
ψυχές τους, τις ελληνικές, γλυκές, λατρεμένες και αλησμό-
νητες πατρίδες τους, μέχρι την δικαίωση!!!  

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Στους πρόποδες του Υμηττού!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Στους 10 καλύτερους 

προορισμούς ένα 

ελληνικό νησί

Ένα ελληνικό νησί είναι ανάμεσα στους 20 καλύτε-

ρους προορισμούς για ταξίδια το 2021 στην Ευρώπη,

όπως αναδείχθηκε από τις ψήφους χιλιάδων ταξιδιω-

τών από περισσότερες από 190 χώρες σε όλο τον

κόσμο.

Στην ετήσια ψηφοφορία που οργάνωσε η πλατφόρμα

για την ανάδειξη των ευρωπαϊκών προορισμών, Euro-

pean Best Destinations, η Κεφαλονιά αναδείχθηκε ως

ένας από τους 20 καλύτερους προορισμούς για ταξί-

δια την εφετινή χρονιά.

Οι ταξιδιώτες κλήθηκαν να ψηφίσουν σε ποιό προορι-

σμό της Ευρώπης θα επιθυμούσαν να ταξιδέψουν

μόλις τα ταξίδια γίνουν και πάλι ασφαλή.

Όπως αναφέρει η πλατφόρμα για την Κεφαλονιά,

πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα Ελληνικά

νησιά, διάσημο για τις αμμουδιές του. Κάνει αναφορά

στις παραλίες Μύρτος και Αντίσαμος, ενώ προτείνει

για τους λάτρεις της φύσης τη λίμνη Μελισσάνη η

οποία θεωρείται ένα από τα καλύτερα θαύματα της

φύσης στην Ελλάδα.

Αναφορές γίνονται και στην παραλία Ξι, που είναι διά-

σημη για το εντυπωσιακό κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα

της αμμουδιάς της, και στο πολύχρωμο ψαροχώρι

Άσος. 

H Κεφαλονιά αναδεικνύεται και ως ιδανικός προορι-

σμός για τους λάτρεις της κουζίνας. Στο νησί μπορεί

κανείς να γευθεί παραδοσιακά αρώματα, τοπικά κρα-

σιά, τοπικό μέλι και παρθένο ελαιόλαδο.

Τα 15 καλύτερα νησιά για

διακοπές στην Ελλάδα

Τα 15 καλύτερα Ελληνικά νησιά για διακοπές το κα-

λοκαίρι, παρουσιάζει η βρετανική Telegraph.

H εφημερίδα αναφέρει ότι υπάρχουν μεγάλες ελπίδες

πως η Ελλάδα θα είναι μία από τις επιλογές των Βρε-

τανών για διακοπές αυτό το καλοκαίρι καθώς η χώρα

μας έχει εκφράσει τη στήριξή της για την επανεκκί-

νηση του τουρισμού, ζωτικό κομμάτι της οικονομίας

της, επιτρέποντας στους εμβολιασμένους επισκέπτες

της να παρακάμπτουν την καραντίνα και υποδεχόμενη

όσους έχουν αρνητικό αποτέλεσμα τεστ.

Τα 15 προτεινόμενα νησιά είναι...
• Καλύτερο για παραλίες | Ζάκυνθος

• Καλύτερο για οικογένειες | Κέρκυρα

• Καλύτερο για ιστορία και πολιτισμό | Δήλος

• Καλύτερο για αριστοκρατικά ξενοδοχεία | Μύκονος

• Καλύτερο για το φαγητό | Κρήτη

• Καλύτερο για ησυχία και ξεκούραση | Κουφονήσια

• Καλύτερο για εναλλακτικά τοπία | Τήνος

• Καλύτερο για πεζοπορία | Άνδρος

• Καλύτερο για ζευγάρια | Σύμη

• Καλύτερο για το πνεύμα | Σκύρος

• Καλύτερο για την παραδοσιακή νησιωτική ζωή | Κάρπαθος

• Καλύτερο για βίλες και μοναστήρια | Σκόπελος

• Καλύτερο για τη θέα | Σαντορίνη

• Καλύτερο για τη νυχτερινή ζωή | Ρόδος

• Καλύτερο για υδάτινα σπορ | Λευκάδα

www.tornosnews.gr

Aισιόδοξο μήνυμα για τον τουρισμό στην Ελλάδα
Ενας στους 3 Ευρωπαίους δηλώνουν Ελλάδα

Ένας στους τρεις Ευρωπαίους πιστεύει ότι η πε
ρίοδος Μάιος – Ιούλιος θα είναι η πιο ευνοϊκή
για τις διακοπές τους, σύμφωνα με έρευνα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε δείγμα 6.000
ανθρώπων στην Ευρώπη, έδειξε ότι το 54% σκο

πεύει να κάνει ταξίδι πριν τα τέλη του Ιουλίου
του 2021, με το 41% να προγραμματίζει διακο
πές σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα και το 35% στο
εσωτερικό.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες σκοπεύουν να
επισκεφθούν την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιτα

λία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, με την ηλικιακή
ομάδα των άνω των 55 να νιώθει πιο σίγουρη
από οποιαδήποτε άλλη ότι θα ταξιδέψει.

Το 54% δήλωσε ότι προτίθενται να ταξιδέψει
αεροπορικώς, σημειώνοντας το υψηλότερο πο
σοστό από την έναρξη της πανδημίας.

3 Tη μάνα μου που ζει στην Ανάβυσσο, με

πλησιέστερο μάρκετ 8 χιλιόμετρα θα την
στέλνω να βοσκήσει...  

3 Παρατείνεται το lockdown γιατί τα κρού-

σματα αυξανονται μέσα στο lockdown και
το lockdown δεν αποδίδει, οπότε θα κατα-
πολεμήσουμε το lockdown με ένα νέο lock-
down.

3 Και ο κορωνοϊός γελάει... και μεταλάσσε-

ται...

Αποστάγματα σοφίας...
1. Μπράγκα, Πορτογαλία

2. Ρώμη, Ιταλία

3. Cavtat, Κροατία

4. Φλωρεντία, Ιταλία

5. Σίμπιου, Ρουμανία

6. Παρίσι, Γαλλία

7. Κεφαλονιά, Ελλάδα

8. Κότορ, Μαυροβούνιο

9. Soca Valley, Σλοβενία

10. Κανάρια νησιά, Ισπανία

Οι 10 καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη για

το 2021 όπως ψηφίστηκαν από ταξιδιώτες
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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.  

Η αλλοτρίωση της ανθρώπινης
προσωπικότητας και ψυχής
Θέματα σαν το παραπάνω κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν,
ή και αν τα συναντούσαμε σε ολίγους ανθρώπους θα έπρεπε να
ήταν εντελώς περιορισμένα. Συμβαίνει όμως αυτό; Ζούμε σε μια
τεχνολογική εποχή που τα τελευταία 1000 χρόνια οι ανθρώπινες
δυνατότητες τόσο του νου, όσο και των χεριών μας, εξελίχθη-
καν σε απίστευτο βαθμό. Ποτέ άλλοτε, σε καμιά ίσως εποχή δεν
επέτυχε ο Άνθρωπος να ξεπεράσει ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό
του. Και όμως παρ’ όλα αυτά, και παρ’ ότι δύο παγκόσμιοι πόλε-
μοι, κανονικά, θα έπρεπε να φρενάρουν οποιαδήποτε πρόοδο,
αυτή συνεχίζεται και στις ημέρες μας ακατάπαυστα, και με φρε-
νήρεις ρυθμούς. Ο Άνθρωπος κατέκτησε τον κοντινό δορυφόρο
της γης, και είναι έτοιμος σε μια δεκαετία -ίσως- να πατήσει και
στον αφιλόξενο πλανήτη «Άρη», παρ’ όλες τις δυσκολίες που
παρουσιάζει η αποστολή αυτή... Όπως όμως σημειώνω και πα-
ραπάνω στους ανθρώπους διακρίνουμε και αμφίσημες συμπερι-
φορές. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη μόρφωσή τους. Οι δύο
διαφορετικές αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν την αμφίσημη συμ-
περιφορά του ανθρώπου έχουν αφετηρία την οντολογία της
ύπαρξής τoυ.
Ο Άνθρωπος είναι ύπαρξη διεισδυτική, δεν χαρακτηρίζεται από
αυτόματη συμπεριφορά, δηλαδή προϋπάρχουσα, όπως συμβαί-
νει με τις κοινωνίες των μελισσών ή των μυρμηγκιών. Εκεί ακρι-
βώς βρίσκεται η παραδοξότητά του καθώς και η μοναδικότητά
του. Και για να έρθουμε στην καρδιά του θέματός μας πρέπει να
επισημάνουμε σαν παράδειγμα αυτά που συμβαίνουν στις ημέ-
ρες μας με την περίπτωση του covid-19. Aπό τις δύο κατηγορίες
των ανθρώπων της κοινωνίας μας, αυτή δηλαδή που δέχεται την
ύπαρξη της ασθένειας, που είναι και η συντριπτική μερίδα και η
άλλη που αμφισβητεί τα πάντα.
Εδώ δεν θα κάνουμε μνεία για την πρώτη κατηγορία, που σωστά
κατευθυνόμενη από πίστη στην επιστήμη και στον ορθολογισμό
πράττει τα καλώς νοούμενα, δηλαδή φύλαξη αποστάσεων, μά-
σκες, αποφυγή συνωστισμών κλπ. Από πού λοιπόν πηγάζει η αμ-
φισβήτηση της δεύτερης κατηγορίας των πολιτών της κοινωνίας
μας; Εύλογο ερώτημα που χρήζει απάντησης. Θα έλεγε κανείς
από αμάθεια. Ειλικρινά πιστεύω ότι η κατηγορία αυτή των αμα-
θών δεν είναι υπολογίσιμη. Πολύ μικρός πληθυσμός ανήκει στη
μερίδα αυτή. Οι βαθμίδες των αρνητών της ύπαρξης του  covid-
19, της θανατηφόρας αυτής πανδημίας. Θα τις χωρίσω σε κά-
ποιες κατηγορίες 
Στην πρώτη φρονώ ότι βρίσκουμε αυτούς που από πεποίθηση
αμφισβητούν μόνιμα κάθε επιστημονική πρόοδο Στην κατηγορία
αυτή ανήκουν συνήθως άνθρωποι αμόρφωτοι, επιρρεπείς στα
τυχερά παιχνίδια, στην τύχη, στα ζώδια, στις μοίρες κ.λπ. Όσο
περίεργο και αν φαντάζει, και μορφωμένοι πολίτες που η επι-

στήμη τους, δεν τους έδωσε περιθώρια να κοιτάξουν λίγο πιο
ψηλά και να αφουγκρασθούν τι ακριβώς είναι αληθινό, και τι
ψεύτικο.
Η δεύτερη κατηγορία πολιτών, που συνήθως είναι και οι αρνητές
του ήδη κυκλοφορούντος εμβολίου και που, παρ ότι βλέπουν
κάθε ημέρα τα χιλιάδες θύματα, δεν θέλουν να παραδεχθούν τί-
ποτε για την ύπαρξη της πανδημίας για  διαφορετικούς λόγους,
από πολιτικές σκοπιμότητες μέχρι θρησκευτικές δοξαστικές
ανοησίες...
Δεν παραδειγματίζονται με τα 2.500.000 θύματα σ’ όλο τον
κόσμο παρά ανοήτως πιστεύουν ότι τα κράτη λένε ψέματα προς
τους πολίτες τους, καθώς μπερδεύουν τα καθημερινά θύματα
από άλλες ασθένειες με αυτά της πανδημίας. Θα μπορούσα
χωρίς ενδοιασμούς να πιστέψω ότι και το δικό μας κράτος έχει
κάνει πάρα πολλά σφάλματα, ώστε να δημιουργήσει τέτοιες
υποψίες στους πολίτες με χαμηλή πίστη στις εξελίξεις της παν-
δημίας. 
Αντί, αντιπολίτευση και συμπολίτευση να εργασθούν για μια θε-
τική όσο γίνεται εξέλιξη στην πανδημία κοίταζαν και ακόμα απο-
σκοπούν στην αποκόμιση κομματικού κέρδους, αδιαφορώντας
αν η συμπεριφορά αυτή συντελεί τελικώς στην αλλοτρίωση της
ανθρώπινης προσωπικότητας των πολιτών.
Αλλά και στο μεγάλο δημοκρατικά έθνος πέραν του Ατλαντικού,
ο επί τετραετία πρόεδρός της εξελίχθηκε σε πολύ επικίνδυνο
άνθρωπο, θυμίζοντάς μας τη ρήση που με επίταση υποστήριζε
μεγάλος φιλόσοφος, όταν έλεγε ότι η Αμερική είναι αδύνατον
να ηττηθεί από άλλο έθνος, αλλά θα διαλυθεί εκ των ένδον.
Πρώτη φορά στην ιστορία της η χώρα αυτή, που είναι και ηγέ-
τιδα όλου του καπιταλιστικού κόσμου, κόντεψε να επαληθεύσει
τον μεγάλο Ευρωπαίο επιστήμονα, όταν ο πρόεδρός της χάνον-
τας τις δημοκρατικότατες εκλογές αρνήθηκε να εγκαταλείψει
τον Λευκό Οίκο ξεσηκώνοντας τους οπαδούς του σε ανυπακοή
και αφήνοντας πέντε νεκρούς και πολλές καταστροφές.
Ας αφήσουμε όμως τους πέραν του Ατλαντικού φίλους μας...
Αμερικάνους να διώξουν τον κακομαθημένο και υπερόπτη πρό-
εδρό τους και ας έρθουμε στα δικά μας. 

Η τρίτη κατηγορία αρνητών της πανδημίας (ένα κι ένα κάνουν
δύο) τόσο απλά, δηλαδή την ύπαρξη της φρικτής αυτής επιδη-
μίας που δεν τη βλέπουν είναι ο κλήρος.
Η υποκρισία των ανθρώπων αυτών αγγίζει  την πλήρη υπερβολή
σε όλη τη λαμπρότητά της... Η κατηγορία αυτή που αντικειμε-
νικά θα έπρεπε να είναι καθοδηγήτρια προς τη σωστή κατεύ-
θυνση της πορείας της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της
φρικτής πραγματικότητας του covid-19 δυστυχώς κωφεύει στο
καταστροφικό πέρασμά του...
Δεν μιλώ φυσικά για το σύνολο του κλήρου, μα οπωσδήποτε για
μεγάλη και ανεπίτρεπτη μερίδα του. Ευτυχώς όμως που στην
Αρχή της οικουμενικότητας της εκκλησίας βρίσκεται ένας Αγιος
με Α κεφαλαίο, που με την σοφία που τον διακρίνει και με τη

σωστή διαχείριση των εκκλησιαστικών πραγμάτων έκοψε την
φόρα ορισμένων φανατισμένων κληρικών που στην αρχή του-
λάχιστον της πανδημίας δεν στάθηκαν δυστυχώς στο ύψος του
αξιώματός τους...
Επειδή όμως επιστημονικώς δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξει
η πορεία της πανδημίας αυτής, όσο και αν ρίξαμε τις ελπίδες
μας στα διάφορα εμβόλια που ήδη χρησιμοποιούμε, πρέπει να
είμαστε φειδωλοί και συγκρατημένοι, ώστε με θρησκευτική ευ-
λάβεια να ακολουθούμε τις επιταγές της ομάδας, που είναι επι-
φορτισμένη με τη διαχείριση της πανδημίας αυτής...
Το κράτος και οι εκάστοτε κυβερνήσεις (δεν πρέπει να ποιούν
την νήσσαν) όπως έλεγαν οι πιο παλαιοί πολίτες της χώρας. Η
πολιτική (του παππάς εδώ, παππάς εκεί, πού είναι ο παππάς;) ή
αυτή με τα θαύματα που δήθεν πραγματοποιούσε η εικόνα της
Παναγίας με τα φιδάκια και, που παρουσίαζαν σαν θαύματα οι
διάφοροι αγράμματοι ιερωμένοι πρέπει να εκλείψει μια για
πάντα. Σήμερα ο κόσμος έχει ανεβεί σε ανώτερα επίπεδα και τέ-
τοιου είδους καραγκιοζιλίκια προκαλούν πλέον θυμηδία, αν όχι
και αποτροπιασμό.
Ο ρόλος των ΜΜΕ. Δεν θέλω προσωπικώς να παραστήσω τον
παιδαγωγό, όλοι όμως γνωρίζουμε τις δυνατότητες που παρέ-
χουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε στον θετικισμό, είτε
στον αρνητισμό.
Στην περίπτωσή μας για το θέμα αυτό προέχει να εξηγήσουμε
παρακάτω για το πώς εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ακόμα
και κήρυκες από τους άμβωνες της εκκλησίας (ευτυχώς λιγο-
στοί) περνούν μηνύματα ή έννοιες εντελώς αντίθετες από τις
ορθολογισμένες...
Όταν οι έννοιες ή τα μηνύματα αυτά γίνονται χωρίς δόλο ή κά-
ποιο απώτερο σκοπό επιδέχονται κάποιας επανόρθωσης... Κα-
νείς δεν είναι τέλειος. Βλέπουμε όμως κάθε ημέρα στην
τηλεόρασή ή ακόμα και σε εφημερίδες ειδήσεις σκόπιμες ώστε
να διαμορφώνουν απόψεις που αποβλέπουν στον διχασμό, και
να ξεγελούν τους αφελείς πολίτες προς όφελος κάποιων συγ-
κροτημάτων, ή κοινωνικών κατηγοριών. Όλα αυτά συντείνουν
και στην αλλοτρίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας.
Το κράτος μπορεί αν το θέλει να βάλει μια τάξη στην τραγελαφική
αυτή κατάσταση. Είναι ανεπίτρεπτο να βγαίνουν πολίτες και να
σπέρνουν ειδήσεις ψευδείς και ανόητες, σαν αυτές που στις ημέ-
ρες μας κόντεψαν να γίνουν πιστευτές. Π.χ. «Δεν υπάρχει πανδη-
μία». Σύνθημα, που δημιουργήθηκε από φανατικούς,
θρησκευτικούς κύκλους για να πούμε την αλήθεια χωρίς φόβο και
πάθος, γιατί στη μικρή αυτή κατηγορία, αλλά στην τόσο δυναμική
και αφελή πέρασε το μήνυμα ότι δήθεν το κράτος θέλει να απα-
γορεύσει την εκκλησία ή τον εκκλησιασμό των πιστών... όπως απο-
καλούνται αυτάρεσκα. Το επίσημο κράτος όμως πολύ σωστά
έπραξε και σχεδόν τους αγνόησε. Γράφω σχεδόν, γιατί με την κα-
τηγορία αυτών των ανθρώπων, όπως έγραφε κάποιος σοφός του
περασμένου αιώνα «και ο θεός ακόμα τα βρίσκει σκούρα...»

Ηλίας Αλβανίδης

8η Μαρτίου ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Λευκάδα- Αλυκές Λευκάδος-Εργάτριες

Η φωτογραφία αφιερώνεται στις σημερινές φεμινίστριες, αλλά και σε

όλες τις γυναίκες του κόσμου για να μην ξεχνούν την ιστορία τους. 

Οι εργάτριες αλατιού στην Λευκάδα την εποχή του Μεσοπολέμου,
κουβαλούν το βαρύ φορτίο αλατιού στο κεφάλι, ξυπόλυτες ως επί
το πλείστον, για να μην ξοδεύουν σόλες από τα μοναδικά σκαρπίνια
τους και για να κάνουν οικονομία στην οικογένεια.
Μή νομίζετε ότι λείπει από τις σημερινές γυναίκες κάποιων κρατών
παρόμοια εργασία και ακόμη χειρότερη. Στην Νιγηρία τις γυναίκες
τις κλέβουν σήμερα για να τις χρησιμοποιήσουν ως δούλες, πόρνες
και για τα όργανά τους. Αυτά οι πολιτισμένοι λαοί κάνουν ότι δεν
τα βλέπουν, δεν τα ξέρουν. Ά! δεν βαρυέσαι αδελφέ!

Βούλα Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Γυναικείων Θεμάτων

Αξιότιμε κε Δήμαρχε ΒΒΒ 
ζητώ την παρέμβασή σας για το ακόλουθο θέμα:  Στον χώρο της Α’ Πλαζ

Βούλας ζουν τα πολλά τελευταία χρόνια πολλά αδέσποτα γατάκια, τα

οποία  φροντίζουμε καθημερινά οι περίοικοι με ξηρά τροφή, νερό, στει-

ρώσεις (που εμείς πληρώνουμε), ιατρική φροντίδα, κλπ.  

Φέτος, λόγω των περιορισμών του COVID οι υπεύθυνοι/ενοικιαστές(??)

του χώρου μάς έκλεισαν την δίοδο στην κεντρική πύλη, που άφηναν

ανοιχτή κάθε χειμώνα, και αναγκαστικά πηγαίνουμε στα ζώα μέσω του

camping και της παραλίας.  Σήμερα, 3 Μαρτίου, βρήκαμε εντελώς κλει-

στή και ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.  Στο

χώρο της πλαζ δουλεύουν συνεργεία επισκευών/κατεδάφισης με αλλο-

δαπούς εργάτες,  οπότε (έστω και μέσω του νέου φράχτη) δεν ήταν δυ-

νατή η όποια συνεννόηση. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΗ, ΝΕΡΟ,

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΣΑ ΖΩΑ;  Zητώ την παρέμβασή σας να βρεθεί μία λύση.

Η ευαισθησία των ιδιωτών προφανώς δεν θα συγκινήσει τους -πιθανόν-

νέου ιδιοκτήτες, ενώ η επίδειξη ευαισθησίας από την Δημοτική Αρχή θα

φέρει άλλο αποτέλεσμα.  

Σας ευχαριστώ και αναμένω, μαζί με τους άλλους περιοίκους.  

Τίνα Τσιρακοπούλου
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Το ρέμα του Ξερέα, με εκβολή στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου, έχει πάρει το δρόμο

του και προχωράει. Η εκβολή του στην θάλασσα, όσο διαρκούν τα έργα, δημιουρ-

γεί κάποια προβλήματα, τα οποία όμως ελπίζουμε ότι θα εκλείψουν όταν ολοκλη-

ρωθεί το έργο.

Το λέμε αυτό, γιατί κάτοικοι τους Αγίας Μαρίνας, ανήσυχοι μας ενημέρωσαν για

τα έργα και μας ζήτησαν να πάμε να δούμε.

Να θυμίσουμε ότι το έργο έχει προγραμματιστεί από τα τέλη του 2013, όταν εν-

τάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013- ΕΠΕΡΑΑ». Ο συνολικός

προϋπολογισμός της συγχρηματοδότης ήταν 6.945.000 ευρώ. Η σύμβαση με την

ανάδοχο εταιρία υπεγράφη στις 25 Φεβρουαρίου 2014  και ξεκίνησε το έργο.

Η ολοκλήρωση του  έργου, θα αντιμετωπίσει τις συχνές καταστροφικές πλημμύ-

ρες στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, που προκύπτουν από την έλλειψη αντιπλημ-

μυρικών έργων στον Ξερέα, το μεγαλύτερο ρέμα της περιοχής, με διαδρομή 1.500

μέτρα. Η έξοδό τους στη θάλασσα της Αγίας Μαρίνας, θα έχει μια άλλη τεχνική,

με ειδικό έργο.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται έργα διευθέτησης στο ρέμα σε μήκος 1.500 μέτρων. 

Την ημέρα που πήγαμε (3.3.21) λοιπόν πέσαμε πάνω σε περιοδεία που έκανε κλι-

μάκιο της Περιφέρειας Αττικήε με επικεφαλής τον περιφερειάρχη Γιώργο Πα-

τούλη, την εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλο  Αν. Αττικής στα Τεχνικά Έργα

Ευρώπη Κοσμίδη και ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων Ανατολικού Τομέα Αττικής

Γιάννη Ασπρουλάκη και βέβαια το Δήμαρχο Κορωπίου Δημήτρη Κιούση.

Ο δήμαρχος Δημ. Κιούσης, ανέφερε ότι το έργο προχωράει με γοργούς ρυθμούς

και ευελπιστεί ότι μέσα στη χρονιά θα έχει ολοκληρωθεί, σε πείσμα όλων όσων

φωνάζουν. Δεν έγινε καμία περιβαλλοντική καταστροφή. Προέχει να προασπί-

σουμε τις ανθρώπινες ζωές και τις περιουσίες. Είναι έργα που εδώ και 45 χρόνια

έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν.

Βλέποντας το δελτίο τύπου, που μας ενεχείρισε η Περιφέρεια Αττικής, που μιλάει για

αντιπλημμυρικά έργα, υποθέσαμε ότι θα έχει αναφορά στο έργο της διευθέτησης του

ρέματος Κόρμπι στη Βάρη, κάτι που δεν περιλαμβάνεται καν. 

Ο Περιφερειάρχης  Γ. Πατούλης επισκέφθηκε με κλιμάκιο, συνοδευόμενος από την

εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Τεχνικών Έργων Ε. Κοσμίδη και τον Διευθυντή

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής Ι. Ασπρουλάκη, επισκέ-

φθηκαν  συγκεκριμένα τη Βουλιαγμένη στην κατασκευή αγωών ομβρίων υδάτων, το

Πανόραμα της Βούλας και την κεντρική λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου στη Βάρη, όου

κατασκευάζονται φρεάτια υδροσυλλογής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο Περιφερειάρχης οι εργασίες έχουν ολοκλη-

ρωθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους στην περιοχή του Πανοράματος Βούλας και

στην λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου, ενώ είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στην περιοχή

της Βουλιαγμένης. 

Με αφορμή την επίσκεψή του στην περιοχή ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Επισκεφθήκαμε τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για να δούμε το έργο το
οποίο σχετίζεται με την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Πρόκειται για ένα
έργο συνολικού προϋπολογισμού 11,6  εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά σε μία
σειρά παρεμβάσεων πολλών χιλιομέτρων. Το έργο συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί
όσον αφορά στον κεντρικό άξονα του συλλεκτηρίου τον Μάιο, ενώ  η ολοκλήρωσή
του στο επίπεδο του συλλεκτηρίου των παράπλευρων δρόμων, αναμένεται να ολο-
κληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου.

To ρέμα του Κόρμπι; 

Ενα μεγάλο έργο που έχει ξεκινήσει και καθυστερεί ιδιαίτερα, είναι η διευθέτηση

του ρέματος Κόρμπι στη Βάρη, για το οποίο ο Περιφερειάρχης δεν κάνει καμία

αναφορά. Είναι ένα καυτό ερώτημα των κατοίκων της περιοχής, που βλέπουν κάθε

ημέρα να καταστρέφεται ο πανέμορφος κόλπος της Βάρκιζας που έχει γεμίσει

πέτρες, κοτρόνες και κοντεύεις να μη μπορείς να μπεις στη θάλασσα.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ “Ξερέα”

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη στα αντιπλημμυρικά έργα  του  Δήμου BBB
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Τα πιο καινοτόμα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εγ-

χώριας αγοράς αναδείχθηκαν και επιβραβεύθηκαν την

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του διεθνώς

αναγνωρισμένου και καταξιωμένου θεσμού «Προϊόν

της Χρονιάς», τον οποίο αντιπροσωπεύει από το 2018

στην Ελλάδα και την Κύπρο η Direction Βusiness Net-

work.

Στην τρίτη διοργάνωση της νέας εποχής του θεσμού

στην Ελλάδα, προϊόντα από 39 διαφορετικές κατηγο-

ρίες κατόρθωσαν να διακριθούν και θα μπορούν να

φέρουν το λογότυπο «Προϊόν της Χρονιάς 2021».

Λόγω των ειδικών συνθηκών που βιώνουμε, η ανακοί-

νωση των νικητών έγινε διαδικτυακά μέσα από τα κοι-

νωνικά δίκτυα του θεσμού.

Πρωτιά είχε το Ζαγόρι Sparkling με

φυσικό άρωμα 
Αναλυτικά, «Προϊόν της Χρονιάς» αναδείχθηκαν τα

εξής: Ζαγόρι Sparkling με φυσικό άρωμα της Χήτος

ΑΒΕΕ (Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό με

Άρωμα), Natura της Παπουτσάνης (Αντισηπτικό

Τζελ), Overlay Home Protection της Bolton Hellas

(Απολυμαντικά Allin1), Klinex Υγρό Απολυμαντικό

Ρούχων της Ελαΐς Unilever Hellas (Απολυμαντικά

Ρούχων), Skip Ultimate της Ελαΐς Unilever Hellas

(Απορρυπαντικά Πλυντηρίου Ρούχων), Borotalco της

Bolton Hellas (Αποσμητικά Σώματος), Triflex HX1 της

Miele Hellas (Ασύρματη Ηλεκτρική Σκούπα Χειρός),

Aromatics της Παπουτσάνης (αφρόλουτρο), Advance

Bio της Δέλτα Τρόφιμα (Βρεφικά Βιολογικά Γιαούρ-

τια), «Του Τόπου μας» της Δέλτα Τρόφιμα (Γάλα Υψη-

λής Παστερίωσης), Vitaline Go Protein της Δέλτα

Τρόφιμα (Γιαούρτια με Πρωτεΐνη), IQOS 3 Duo της Πα-

παστράτος (Εναλλακτικά Προϊόντα Καπνίσματος),

Tefal Optigrill+ της Groupe Seb Hellas (Ηλεκτρική Ψη-

στιέρα), Vuse ePen 3 της British American Tobacco

(Ηλεκτρονικό Τσιγάρο), Ζυμαρικά με Λαχανικά της

Μπάρμπα Στάθης (Κατεψυγμένα Φαγητά), Χορευτή

Πίτα Χρυσή Ζύμη της Μπάρμπα Στάθης (Κατεψυγμέ-

νες Πίτες),....

Όπως κάθε χρονιά, τα προϊόντα που επέλεξαν να λά-

βουν μέρος στην τρίτη διοργάνωση της νέας εποχής

του θεσμού, αξιολογήθηκαν από μία Ελεγκτική Επι-

τροπή Ειδικών, την οποία απάρτιζαν επαγγελματίες

του κλάδου του εμπορίου, εκπρόσωποι θεσμικών φο-

ρέων και εμπειρογνώμονες/ειδικοί, προκειμένου να

εξασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια της και-

νοτομίας. Σε συνέχεια αυτής της αξιολόγησης, η

Ελεγκτική Επιτροπή Ειδικών κατήρτισε τον Κατάλογο

Επιλαχόντων Προϊόντων (shortlist), ο οποίος περιείχε

τις επικρατέστερες συμμετοχές. Τα επικρατέστερα

αυτά προϊόντα στις αντίστοιχες κατηγορίες παρου-

σιάστηκαν στον εξειδικευμένο οργανισμό έρευνας

αγοράς IRI Ελλάς και εντάχθηκαν στην πολύ μεγάλη

ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα, που πραγματοποι-

ήθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 3.200 ατόμων

στην Ελλάδα.

Ο Ευάγγελος Παπαλιός, εκδότης-διευθυντής της Di-

rection Business Network, ανέφερε μεταξύ άλλων για

τη φετινή διοργάνωση: «Είναι εξαιρετικά ευχάριστο
να βλέπουμε πως παρά τις δυσκολίες και τις σημαντι-
κές προκλήσεις που έχουν προκύψει για όλους μας
τους τελευταίους δώδεκα μήνες, υπάρχουν προϊόντα
και υπηρεσίες που ξεχωρίζουν για την καινοτομία
τους. Είναι εξαιρετικά αισιόδοξο να βλέπουμε πως
υπάρχουν ακόμη επιχειρήσεις που επενδύουν στην
καινοτομία και επιλέγουν να κοιτάζουν πιο μπρο-
στά»...

Προϊόντα και υπηρεσίες που διακρίθηκαν για την

καινοτομία τους ως «Προϊόν της Χρονιάς» 
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Έστω και με καθυστέρηση, ενώ, δηλαδή έχουν συμ
πληρωθεί δύο μήνες απεργίας πείνας από τον τρο
μοκράτηκρατούμενο Δημ. Κουφοντίνα, διεξάγεται
πολιτικός διάλογος και συζήτηση στη δημόσια
σφαίρα με θέμα την «υπόθεση Κουφοντίνα». Γι’ αυτό
λοιπόν το ζήτημα θέλω να μιλήσω από τη σκοπιά της
πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας. 
Τα εμπειρικά δεδομένα είναι γνωστά και δεν υπάρχει
λόγος αναφοράς τους. Ο δημόσιος διάλογος διεξά
γεται σε δύο επίπεδα: το ένα είναι το νομικό και το
άλλο το πολιτικό επίπεδο. Για το πρώτο επίπεδο του
διαλόγου έγκριτοι νομικοί έχουν επισημάνει ότι ο
κρατούμενος έχει υποβάλει το αίτημά του στην αρ
μόδια διοικητική αρχή, αλλά η τελευταία καθυστερεί
να απαντήσει. 
Και το συμπέρασμα της υπεράσπισης του Κουφον
τίνα είναι το εξής: δεν μπορεί να καταφύγει ο ενδια
φερόμενος στα ένδικα βοηθήματα αφού σύμφωνα
με τον νόμο θα πρέπει να προηγηθούν οι διοικητικές
ενέργειες. Αυτά σχετικά με τη διαδικασία. Όσον

αφορά στην ουσία του νομικού προβλήματος, οι ίδιοι
νομικοί κύκλοι (δικηγόροι, δικαστές και καθηγητές)
αποφαίνονται, ότι το αίτημα του Κουφοντίνα για τη
μεταγωγή του στο κατάστημα του Κορυδαλλού είναι
νόμιμο, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. Αλλά δεν
ικανοποιείται από τις αρμόδιες διοικητικές και δικα
στικές αρχές του κράτους δικαίου. 

Στο πολιτικό επίπεδο της «υπόθεσης Κουφοντίνα»,
οφείλω να τονίσω τα εξής: σ’ αυτή τη φάση δεν εξε
τάζουμε ως κοινή γνώμη και ως δημόσια σφαίρα εάν
ο Κουφοντίνας είναι τρομοκράτης. Το ζήτημα αυτό
έχει λυθεί εδώ και χρόνια: ο Δημ. Κουφοντίνας έχει
καταδικασθεί για τις δολοφονίες που διέπραξε ως
τρομοκράτης. 
Αυτό που αποτελεί αντικείμενο του δημοσίου διαλό
γου σήμερα είναι το εξής: εάν θα αφεθεί ο Κουφον
τίνας ως «απεργός πείνας» να πεθάνει σ’ ένα κράτος
δικαίου, σε μία σύγχρονη δημοκρατική πολιτική κοι
νωνία. Δηλαδή από την πλευρά των αρχών του κρά
τους δικαίου η «υπόθεση Κουφοντίνα» δεν είναι
ζήτημα της επανεκτίμησης των εγκληματικών πρά
ξεών του, αλλά ζήτημα εφαρμογής των κανόνων και
των νόμων. 

Στο δημόσιο διάλογο, δυστυχώς συμμετέχουν και
ομιλητές, οι οποίοι με τις γλωσσικές πράξεις τους
συμβάλλουν στη σύγχυση. Θα αναφέρω δύο χαρα
κτηριστικά παραδείγματα: το ένα είναι ο εκπρόσω
πος του συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών
Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος δηλώνει τα εξής εξω
φρενικά: «Στη Λαμία τα έχουν παίξει οι συνάδελφοι.
Πάνω από 100 αστυνομικοί φυλάνε το σκήνωμα του
Κουφοντίνα» (η υπογράμμιση είναι δική μου και η
πηγή μου είναι το φύλλο της εφημερίδας «Δημοκρα
τία», 3 Μαρτίου 2021). Από την άλλη, άλλο χαρακτη
ριστικό παράδειγμα ομιλητών στο δημόσιο διάλογο
είναι όσοι υποστηρίζουν τον Κουφοντίνα ως τρομο
κράτη και γράφουν το σύνθημα: «Γεννήθηκα 17 Νο
έμβρη»! Και οι δύο πλευρές θολώνουν τα πράγματα. 
Επαναλαμβάνω σ’ αυτή την πολιτική στιγμή που η
ζωή του κρατούμενου (τρομοκράτη Κουφοντίνα)
«κρέμεται από μία κλωστή» δεν χρειαζόμαστε ομι
λητές που συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο χωρίς
να νομιμοποιούνται και επιπλέον να πάσχουν από το
«σύνδρομο της αυτοαναφοράς»! Τί είναι αυτό το πο
λιτικό σύνδρομο, είναι μία μεγάλη συζήτηση. Εδώ
αρκεί να τονισθεί, ότι το επικοινωνιακό σύστημα (τη
λεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες και κοινωνικά δί
κτυα) δεν είναι απαραίτητο να φιλοξενεί τέτοιου
τύπου ομιλητές. 
Η «υπόθεση Κουφοντίνα» είναι κατεξοχήν πολιτικό
πρόβλημα, όπως έχει επισημάνει η κοινότητα των
πνευματικών ανθρώπων, των διανοούμενων. Και
κατά συνέπεια, το κράτος δικαίου και οι αρμόδιες
αρχές του καλούνται να εφαρμόσουν τον ισχύοντα
νόμο. Από την κοινότητα των διανοούμενων θα ανα
φέρω δύο μόνον ονόματα: τον Κώστα Γαβρά και τον
Βασίλη Βασιλικό. Και οι δύο τους με τις παρεμβάσεις
τους, ζήτησαν την εφαρμογή των κανόνων του κρά
τους δικαίου. 
Συνυπογράφω τις παρεμβάσεις τους και τονίζω ότι
με την ικανοποίηση του αιτήματος του τρομοκράτη
«απεργού πείνας» Κουφοντίνα, το κράτος δικαίου θα
αναχθεί σε μία πολιτική σφαίρα ηθικής ακεραιότητας
και μεγαλείου. 

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

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Η «υπόθεση Κουφοντίνα» 

ως πολιτικό πρόβλημα

"Απευθύνω έκκληση στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο
Μητσοτάκη, με βάση τις αρχές του ανθρωπισμού, να
τηρήσει την υποχρέωσή του στο πλαίσιο του κρά-
τους δικαίου και των νόμων και να διατάξει την επι-

στροφή του καταδικασμένου κρατούμενου Δημήτρη
Κουφοντίνα στη φυλακή όπου εξέτιε την ποινή του,
δηλαδή στις Φυλακές Κορυδαλλού" 

Κώστας Γαβράς

σκηνοθέτης

"Ένας τρομοκράτης που παραδίνεται αυτόκλητος
στην έδρα της Αστυνομίας δεν είναι κάτι συνηθι-
σμένο, ακόμα και στα αστυνομικά μυθιστορήματα
του Σιμενόν ή της Αγκάθα Κρίστι.
Δεν είναι ακόμα σύνηθες ο ίδιος μετά από 20 χρόνια
στη φυλακή, όπου τα πρώτα χρόνια τα περνά στην
πλήρη απομόνωση, να φτάσει στο σημείο, λόγω της

άμεμπτης συμπεριφοράς του σε όλο αυτό το διά-
στημα (και του βιβλίου που εξέδωσε για την περιπέ-
τειά του πριν από μερικά χρόνια) να τύχει μιας
προσωπικής δικαίωσης από την πολιτεία, με την
πενθήμερη διαμονή του στο σπίτι της οικογένειάς
του ανά εξάμηνο και την πάντα στην ημέρα και την
ώρα ακριβώς της επιστροφής του στο κελί.
Πρόκειται για τον Κουφοντίνα που εδώ και 28 ημέ-
ρες διαμαρτύρεται, ζητώντας την επιστροφή του
στις φυλακές Κορυδαλλού, με απεργία πείνας που
κινδυνεύει να είναι μοιραία. Κι αν συμβεί κάτι τέτοιο
-ο μη γένοιτο- θα κληθούν οι υπεύθυνοι να λογοδο-
τήσουν για την απανθρωπιά τους". 

Βασίλης Βασιλικός

συγγραφέας, Εφημερίδα Συντακτών

Η «υπόθεση Κουφοντίνα» είναι κα
τεξοχήν πολιτικό πρόβλημα. Και
κατά συνέπεια, το κράτος δικαίου
και οι αρμόδιες αρχές του καλούνται
να εφαρμόσουν τον ισχύοντα νόμο.
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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

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» έκλεισε

11 χρόνια λειτουργίας. 

1η Μαρτίου 2010 ξεκί-

νησε να λειτουργεί η

Κατ’ Οίκον υπηρεσία πα-

ροχής Ανακουφιστικής

Φροντίδας. Ένα χρόνο

αργότερα ξεκίνησε η λει-

τουργία του Κέντρου

Ημερίσιας Φροντίδας &

Απασχόλησηςκαι τον Ια-

νουάριο του 2018 ο Ξε-

νώνας. 

Μέχρι σήμερα  η «ΓΑΛΙ-

ΛΑΙΑ» έχει φροντίσει πε-

ρισσότερους από 1.300

ασθενείς με καρκίνο και

ALS στην ευρύτερη πε-

ριοχή της Ιεράς Μητρο-

πόλεως Μεσογαίας και

Λαυρεωτικής, αλλά και

σε ολόκληρη την Αττική.

Φυσικά, τίποτα δε θα είχε

επιτευχθεί χωρίς τις δω-

ρεές και χορηγίες ιδιω-

τών, ιδρυμάτων και

εταιριών. 

Σας ευχαριστούμε από

τα βάθη της καρδιάς μας

εκ μέρους όλων των

ασθενών και των οικογε-

νειών τους, που τους

φροντίσατε με την

αγάπη και τη γενναιοδω-

ρία σας!

Τι είναι η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»

Η Μονάδα Ανακουφιστι-

κής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)

«ΓΑΛΙΛΑΙΑ» φροντίζει

σωματικά, ψυχικά, κοινω-

νικά και πνευματικά

ασθενείς και τις οικογέ-

νειες τους εξασφαλίζον-

τάς τους την ικανότητα

και τη δυνατότητα να

ανακαλύψουν πόσο πε-

ρισσότερη ζωή μπορεί να

υπάρχει σε κάθε στιγμή

της.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

2106635955

11 χρόνια “Γαλιλαία”



ΕΔΩ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ

Μονάδα Τεχνητού

Νεφρού

“Ave, Caesar, morituri te salutant”

(«Χαίρε, Καίσαρ, οι μελλοθάνατοι σε

χαιρετούν!»)

Φίλοι μου αγαπημένοι, δεν θα κάνουμε

το χατίρι κανενός. Θα παλέψουμε, θα

ζήσουμε και θα νικήσουμε. Κάποιοι «ζή-

λεψαν» τη ΔΟΞΑ μας, στενοχωρήθηκαν

γιατί σε ένα χρόνο πανδημίας – ένα

χρόνο αιμοκάθαρσης κρούσμα κορω-

νοϊού μηδέν.

Δεν ήταν θαύμα, είχαμε τη βοήθεια του

Θεού, την ευχή του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, αλλά

πάνω απ’ όλα τηρήσαμε τα πρωτό-

κολλα, επιδείξαμε πνεύμα προσωπικής

ευθύνης και μεριμνήσαμε όλοι για έναν

κι ένας για όλους. Στον αγώνα μας συμ-

μετείχαν αγόγγυστα ΓΙΑΤΡΟΙ-ΝΟΣΗ-

ΛΕΥΤΕΣ, προσωπικό καθαριότητας και

οι οικογένειές μας.

Κάναμε, όμως, ένα ολέθριο ΛΑΘΟΣ!

Ανεχτήκαμε να περιτριγυριστεί η Μο-

νάδα Τεχνητού Νεφρού με μονάδες

Covid-19, αγνοήσαμε την προτροπή

των γιαγιάδων & των παππούδων μας,

«αν τους αφήσεις να σου χαϊδέψουν τα
μαλλιά, θα σου χαϊδέψουν και τα πι-

σινά.» Επέλεξαν, λοιπόν, να λειτουργή-

σει τμήμα κορωνοϊού στο ισόγειο, χώρο

που λειτουργεί ως Μονάδα Τεχνητού

Νεφρού. Tις λεπτομέρειες αναφέρει ο

Διευθυντής της Μονάδας, κύριος Ζαχα-

ρόγιαννης.

Αξιότιμοι κύριοι, όποιοι κι αν είστε, όσο

ψηλά κι αν βρίσκεστε, η εποχή του

«σφάξε με Πασά μ’ ν’ αγιάσω» τελεί-

ωσε πριν διακόσια χρόνια και η εποχή

του Καιάδα προ αμνημονεύτων αιώνων.

Το πότε θα πεθάνουμε το ορίζει ο Θεός,

το πώς θα πεθάνουμε θα το επιλέξουμε

εμείς. Μάθαμε ν’ αγωνιζόμαστε και να

απαιτούμε κι όχι να υποκλινόμαστε και

να επαιτούμε.

Σιαμέτης Βασίλειος

Η
εφημερίδα μας, για το θέμα αυτό

που γράφει παραπλεύρως ο Βασ.

Σιαμέτης, επικοινώνησε με τον

υποδιοικητή του Ασκληπιείου Νοσοκο-

μείου, Αιμ. Βουγιουκλάκη, ο οποίος μας

ενημέρωσε ότι δημιουργείται και δεύ-

τερη μονάδα covid-19 στο Ασκληπιείο,

στο ισόγειο, στο παθολογικό. Τηρούνται

όμως όλα τα πρωτόκολλα και οι προϋπο-

θέσεις, ώστε να μην κινδυνεύσουν ούτε

οι ασθενείς, αλλά ούτε και οι γιατροί και

το νοσηλευτικό προσωπικό.

Θα το επισκεφθούμε για να το διαπιστώ-

σουμε και από κοντά, γιατί βλέπουμε ότι

το νοσοκομείο αναβαθμίζεται. Παλιά

κτήρια ανακατασκευάζονται και αυτό

μας γεμίζει ελπίδα ότι το Νοσοκομείο θα

παραμείνει δημόσιο.

Βυθίσατε το Çeşme
I. MAZHΣ:  

άνευ ετέρας 

προειδοποιήσεως...

Η απάντηση στην παράνομη NAVTEX 

της Τουρκίας στο κεντρικό Αιγαίο.

Ο γνωστός καθηγητής Ιωάννης Μάζης δεν είναι πολε-

μοχαρής. Είναι πριν απ’ όλα ρεαλιστής και αναμφισβή-

τητος βαθύς γνώστης του αντικειμένου του, ως

καθηγητής της οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτι-

κής του Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του

τμήματος τουρκικών και σύγχρονων Ασιατικών Σπου-

δών.

Με την παρουσία του, την περασμένη εβδομάδα (22-

26/2/21) στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «καλημέρα

Ελλάδα» και την αρθρογραφία του στην εφημερίδα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», τεκμηριώνει και αποδεικνύει την επι-

θετικότητα της Τουρκίας και των «δεδηλωμένων και
σαφών αναθεωρητικών γεωστρατηγικών επιδιώξεών
της, εις βάρος της Ελλάδος».
Θεμελιώνει με αδιαφιλονίκητη νομική τεκμηρίωση ότι

με την εν εξελίξει δραστηριότητά του, το ερευνητικό

πολεμικό τουρκικό σκάφος «τσεσμέ» της Υδρογραφι-

κής Υπηρεσίας του τουρκικού πολεμικού Ναυτικού

καθώς και με τη μεγάλη αεροναυτική άσκηση “Γαλάζια

Πατρίδα” δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια και ελπίδα να

προχωρήσει με διάλογο ειλικρινή, λελογισμένο και δί-

καιο, στην προσπάθεια επίλυσης των μεταξύ Ελλάδος

– Τουρκίας διαφορών, συνιστώμενες όπως επανειλημ-

μένα έχει διατυπωθεί από ελληνικής πλευράς, στην

οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των θαλασσίων

ζωνών. 

Ο Γιάννης Μάζης θεωρεί ότι η τουρκική προκλητικότητα

συνεχίζεται αμφισβητώντας, με πολεμικό σκάφος, το

ασκούμενο μονομερώς, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, δι-

καίωμα της Ελλάδος να επεκτείνει στα 12 ν.μίλια τη θα-

λάσσια ζώνη της, αφού η Τουρκία πραγματοποιεί, χωρίς

άδεια, έρευνα πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων

στα 7 ν.μ. Με τον τρόπο αυτό «προβαίνει σε ευθεία αμ-
φισβήτηση του ελληνικού κυριαρχικού δικαιώματος».
(Αφού επιχειρεί εντός της θαλάσσιας ζώνης, την οποία

δύναται να συμπεριλάβει στα χωρικά της ύδατα των 12

ν.μ. Το να μην το έχει κάνει μέχρι τώρα, δεν σημαίνει

ότι χάνει ή ότι παραιτείται από το κυριαρχικό της δι-

καίωμα. Το να ανέχεται όμως ένα κράτος την αμφισβή-

τηση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων, τα θέτει σε

κίνδυνο.

«Ο συνεχής κατευνασμός και η οπισθοχώρηση ενώ-
πιον του εξαχρειωθέντος αντιπάλου οδηγούν σε πό-
λεμο». Και είναι έτσι. Η ενδοτικότητα και η

υποχωρητικότητα, οδηγούν μοιραία σε πόλεμο, γιατί

δια της τακτικής αυτής αποθρασύνεται η άλλη πλευρά

κι όταν πλέον φτάσεις «στο μη παρέκει» αντιδράς δυ-

ναμικά. Η έγκαιρη αποτροπή έχει αυτό ακριβώς το
αποτέλεσμα· την αποτροπή του πολέμου, αποφασι-

στικά και δυναμικά.

Και καταλήγει ο Ι. Μάζης με ξεκάθαρη και ολοκληρω-

μένη πρόταση:

Η ορθολογική προσέγγισις είναι ότι η εν εξελίξει κίνη-

σις της Τουρκίας με το πολεμικό σκάφος παρέχει μια

πρώτης τάξεως ευκαιρία προκειμένου να θεραπευθούν

τα επί τρεις μήνες ελληνικά στρατηγικά ολισθήματα, με

το «Οruc Reis”, εις την ανατολικήν Μεσόγειον, με επα-

ναδιατύπωση πολιτικής, ως εξής: 

1) «Η προβολή αποφασιστικότητος και η ανάληψη ετοι-

μότητος επιβολής εθνικών θέσεων με το προσφορό-

τερο μέσο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ενδεχο-

μένη τουρκική ενέργεια αμφισβήτησης.  

2) Προετοιμασία και τεκμηρίωση νομικού αφηγήματος 

3) Υιοθεσία της διπλωματικής θέσεως ότι: “Η ανοχή της
ελληνικής πλευράς κατά τους προηγουμένους μήνες,
επί τη βάσει του καλοπροαιρέτου κατευνασμού εντά-
σεων μεταξύ γειτόνων, ως φαίνεται, δεν ανεγνώσθη
ορθώς από τη γείτονα. Η γείτων όχι μόνο δεν αναστέλ-
λει, αλλά ενισχύει την αναθεωρητική της στρατηγική
παραβαίνουσα κάθε αρχή Διεθνούς Δικαίου. Ως εκ
τούτου, η ελληνική κυβέρνηση προασπίζοντας τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο πλαίσιο του Ελλη-
νικού Συντάγματος και υπερασπιζόμενη (όχι απλά
συμμορφουμένη προς...) το Διεθνές Δίκαιο και τις Συν-
θήκες αλλά και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, δηλοί απεριφρά-
στως ότι είναι υποχρεωμένη να περατώσει την
περίοδον των ανοχών, καλώντας τη γείτονα και σύμ-
μαχο να αναστείλει άμεσα τη δηλωθείσα πρόθεσή της.
Η οποιαδήποτε κίνηση ερευνητικού σκάφους κατά
μόνας ή μετά συνοδείας με ερευνητικούς σκοπούς επί
ελληνικής υφαλοκρηπίδος, άνευ αδείας του ελληνικού
κράτους, θα ερμηνευθεί άνευ ετέρας προειδοποιήσεως
ως ενέργεια κατά των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμά-
των της χώρας και θα λάβει τη δέουσα δυναμική απάν-
τησιν δια του αποτελεσματικοτέρου μέσου”. Εδώ
ευρίσkεται και η “αποτρεπτική προειδοποίησις».

Σ.Σ. Χαιρόμαστε για την ταυτότητα απόψεων με τον κα-

θηγητή Ι. Μάζη και προς επιβεβαίωση παραπέμπουμε

στα άρθρα μου στην «EBΔOMH» της 1/2/2020, φ. 1120)

με τίτλο: «Ξεκάθαρα, ψύχραιμα, Αποφασιστικά», και

της 15/2/220 φ. 1122. Συνοπτικά, στο φύλλο της 1/2/20

προτείναμε μεταξύ άλλων: ΨΗΦΙΣΜΑ της ΒΟΥΛΗΣ:

«Κάθε παραβίαση του εναέριου, χερσαίου, θαλάσσιου

ή υποθαλάσσιου κυρίαρχου χώρου της Ελλάδος, μετά

από μία και μοναδική προειδοποίηση θα πλήττεται.

Πολύ ηπιότερο του Casus beli της τουρκικής εθνοσυ-

νέλευσης.

Τα παραπάνω με έντονη διπλωματική γνωστοποίηση

(ΝΟΤΑΜ) στα αρμόδια όργανα του Οργανισμού Ηνωμέ-

νων Εθνών (ΟΗΕ), στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στο ΝΑΤΟ

και στην γείτονα της Ανατολίας.

Κώστας Βενετσάνος
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια του 
Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

η ενημέρωσή σας για την διεξαχθείσα Oικονομική

Eπιτροπή, δια περιφοράς, στις 3-2-2, έχει ως εξής:

• Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης, ως και απο-

λογισμός οικονομικού έτους 2018 του Δήμου.

Αφού θέσαμε αρκετά ερωτήματα στον γενικό γραμμα-

τέα σχετικά, η τοποθέτησή μας ήταν ΛΕΥΚΟ και για

τα δύο θέματα γιατί δεν έχουμε παρακολουθήσει

στενά εκείνη την περίοδο. Δεν μπορούμε όμως, να μην

σας παραθέσουμε ορισμένα στοιχεία και ενδεικτικά,

καθώς αυτή η στήλη έχει κατά κύριο στόχο την ενημέ-

ρωση για τα τεκταινόμενα των οικονομικών επιτρο-

πών. Διαβάσαμε λοιπόν στον απολογιστικό πίνακα

δαπανών οικ. έτους 2018 και στα ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:

― Αμοιβές ειδικών συμβούλων-συνεργατών 60.260€

― Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 13.868€

(ποιός ξέρει αυτό το κονδύλι, πόσο θα έχει αυξηθεί για

το '20 κατόπιν της αθρόας επίδοσης εξωδίκων και  σ'

εμάς(!), – δεν έχουμε παράπονο – εκ μέρους του δη-

μάρχου;)

― Νομική υποστήριξη ως προς την διαγωνιστική δια-

δικασία μίσθωσης παραχωρούμενων ακινήτων της

ΕΤΑΔ 17.900€. 

Με ίδιο τίτλο αλλά άλλο κωδικό, ποσό 14.099,99€

― Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 196.954,42€

― Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας κοινοχρήστων

χώρων του δήμου 2018 61.852,91€

― Προμήθεια εξοπλισμού περιπτέρου ενημερωτικών

δράσεων για την ασφάλεια στη θάλασσα  12.152€

― Προμήθεια εντύπων για δράσεις της Δ/νσης Καθα-

ριότητας 4.898€

― Δαπάνες εκτύπωσης αυτοκόλλητων, φυλλαδίων και

αφισών  11.963,77€

― Προμήθεια δύο επιβατηγών οχημάτων  54.248€

― Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 19.448,32€

― Δημοσίευση προκηρύξεων 414,41€

κι άλλο ποσό με ίδια αιτιολογία, αλλά διαφορετικό κω-

δικό 406,97€

― Φωτεινός διάκοσμος, τοποθέτηση / εκτοποθέτηση,

φύλαξη, προμήθεια, συντήρηση/επισκευή 115.552€

― Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κοινοχρή-

στων ποδηλάτων 24.676€

― Με τίτλο Διάφορα Εξοδα και διαφορετικούς κωδι-

κούς, όλα μαζί 69.000€

― Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση

κτιρίων, δημοτικού φωτισμού κι εγκαταστάσεις κοινό-

χρηστων χώρων  44.261€

― Προμηθεια φανοστατων για κοιν.χωρους 49.736€

― Προμήθεια αντικαταστασης λαμπτήρων οδοφωτισμού

με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας 2.018.359€

― Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων (συνεχ.

2017) 34.902€

Ελπίζουμε να μη θέλετε να βγάλουμε το άθροισμα...

Για το τέλος αυτού του απολογισμού, αφήσαμε μία

ομολογουμένως ευφάνταστη δαπάνη με τίτλο: Με-

λέτη καταπολέμησης αεροπορικής ηχορύπανσης

(συνεχ. 2017) και πληρωθέν ποσό 16.600€

Από τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας.

• Εγκριση πρακτικών ελέγχου για την προμήθεια ηλε-

κτρολογικού υλικού και μόνο για την 10η ομαδα, φα-

νοστάτες ΔΕΔΔΗΕ. Συνολικά η δαπάνη και για όλες

τις ομάδες κυμαίνεται περίπου στις 260.000€

Την συγκεκριμένη πάντως δαπάνη την καταψηφίσαμε

γιατί συμμετείχε μία και μόνη εταιρεία, η οποία και

έδωσε την ανάξια λόγου έκπτωση των 180€, επί συ-

νόλου 23.336€.

• Προμήθεια Λειοτεμαχιστή, συνολικής αρχικής τιμής 

598.998,80€.

Ομοίως καταψηφίσαμε και για τους ίδιους λόγους, μία

συμμετέχουσα εταιρεία, πολύ μικρή έκπτωση της

τάξης των 5.000€.

• Τοποθετηθήκαμε με ΛΕΥΚΟ σχετικά με δύο θέματα

που αφορούσαν και τα δύο παράβολα διαφορετικού

ποσού το καθένα, αλλά με την ίδια αιτίαση. Δηλαδή,

κοπές δέντρων βάσει αποφάσεων Δ.Σ., χωρίς όμως ν'

αναφέρεται, ποιές είναι αυτές και για πόσα δέντρα

πρόκειται.

Τέλος, Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παρα-

λαβής του έργου: "Ανακατασκευές δημοτικών κτι-

ρίων". Καταψηφίσαμε, καθώς πρόκειται για έργο

αποπερατωθέν από τις 13-2-2017! δηλαδή 4 χρόνια

πριν! Επίσης, γινόταν αναφορά στο έγγραφο της από-

φασης 360/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία

όμως ουδεμία σχέση είχε με αυτό το έργο. Η 360/2019

αφορούσε ένταλμα πληρωμής για τέλη κυκλοφορίας!

Επομένως η καταψήφιση ήταν μονόδρομος.

Σας προτρέπουμε και πάλι  Υπομονή και Προσοχή.

Ευχόμενοι εκ παραλλήλου Δύναμη και Κουράγιο.

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν

Ι.Δόγκα
Δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Να τεθεί το σχέδιο νόμου της κυβέρνη-

σης για το νέο εκλογικό νόμο στην Το-

πική Διοίκηση, σε συζήτηση στο

επόμενο δημοτικό συμβούλιο, ζήτησε

με επιστολή του προς τον πρόεδρο του

δημοτικού συμβουλίου, ο Κώστας Πα-

σακυριάκος, επικεφαλής της Λαϊκής

Συσπείρωσης Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης και δημοτικός σύμβουλος.

Στην επιστολή του ο Κώστας Πασακυ-

ριάκος αναφέρει μεταξύ άλλων: 

«Το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης που

περιλαμβάνει αλλαγές στον εκλογικό

νόμο στην Τοπική Διοίκηση, καθώς αλ-

λαγές στη δομή οργάνων των δήμων,

έχει ήδη κατατεθεί και βρίσκεται σε

διαδικασία διαβούλευσης. 

Ήδη, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλά-

δας έχει καταθέσει τις παρατηρήσεις

της μέσω της Επιτροπής Θεσμών και

Διαφάνειας, οι οποίες έχουν ψηφιστεί

κατά πλειοψηφία από το ΔΣ της ΚΕΔΕ

την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου.

Επειδή η Λαϊκή Συσπείρωση ΒΒΒ θεω-

ρεί ότι πρόκειται για ένα μείζον ζή-

τημα, σάς ζητώ να τεθεί το θέμα του

σχεδίου νόμου για τον νέο Εκλογικό

Νόμο σε συζήτηση στο επόμενο δημο-

τικό συμβούλιο.

Η Λαϊκή Συσπείρωση διαφωνεί με το

σχέδιο νόμου της κυβέρνησης που επα-

ναφέρει ένα εκλογικό σύστημα, που με

πρόσχημα την «κυβερνησιμότητα» επι-

χειρεί να περιορίσει τις «ενοχλητικές»

φωνές και θέτει νέους απαράδεκτους

περιορισμούς και αποκλεισμούς. 

Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, θε-

σμοθετείται ανάμεσα σε άλλα: 

• η ανάδειξη Δημάρχου με 43%, η πα-

ράταξη του οποίου θα παίρνει τα 3/5

των συμβούλων

• τίθεται ως προϋπόθεση για να μπει

ένας συνδυασμός στην κατανομή το

όριο του 3%

- μειώνεται ο αριθμός των δημοτικών

συμβούλων

- επαναφέρει το κοινό ψηφοδέλτιο

δήμων και κοινοτήτων άνω των 500 κα-

τοίκων. Καταργεί δηλαδή την ξεχωρι-

στή κάλπη για κοινότητες στους

μεγάλους δήμους. Το νέο στοιχείο σε

αυτή την αλλαγή, είναι ο αποκλεισμός

συνδυασμών να «κατεβάσουν» ψηφο-

δέλτια σε ξεχωριστές κοινότητες,

αφού θέτει ως προϋπόθεση εγκυρότη-

τας του ψηφοδελτίου, ο συνδυασμός

να κατεβάσει τον ελάχιστο αριθμό υπο-

ψηφίων - στο σύνολο των δημοτικών

κοινοτήτων.

• Αυξάνει το ύψος των παραβόλων για

τους υποψηφίους δημάρχους (100%)

και κατά 60% για δημοτικούς και κοινο-

τικούς συμβούλους.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρα υπέρ της

ανόθευτης απλής αναλογικής (και όχι

της καρικατούρας απλής αναλογικής

από την προηγούμενη κυβέρνηση). Εί-

μαστε υπέρ της ισοτιμίας της ψήφου,

να μην υπάρχει δεύτερος γύρος, να

υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής λει-

τουργίας των κοινοτικών συμβουλίων

και να μην είναι μόνο γνωμοδοτικές. .

Αίτημα της “Λαϊκής Συσπείρωσης ΒΒΒ

«Να συζητηθεί στο Δ.Σ. ο εκλογικός νόμος»
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Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

«Η Δημοκρατία δεν είναι εκδικητική.
Εγώ μέσα μου πιστεύω απόλυτα, ότι στη
συνείδηση του ελληνικού λαού έχει ωρι-
μάσει η άποψη της επιείκειας. Η δημο-
κρατία είναι μεγαλόψυχη και η
δημοκρατία συγχωρεί.»

Είναι τα λόγια του Κων/νου Μητσο-
τάκη, από το βήμα της Βουλής το 1996,
όταν εσυζητείτο να νομοθετηθεί η απε-
λευθέρωση των πρωταιτίων της χούντας.
Και εισακούστηκε, έτσι ώστε με κριτήρια
ανθρωπιστικά, να ξεκινήσει η απόλυσή
τους μετά από 20 χρόνια εγκλεισμού
τους στις φυλακές. 

To Eνιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο
(ΕΠΑΜ) σε ανακοίνωσή του σχετικά με
το θέμα γράφει μεταξύ άλλων: 

Η δημοκρατία λειτουργεί με δύο μέτρα
και δύο σταθμά; Ποιο είναι το αίτημα
του Δ. Κουφοντίνα που τον εξώθησε σε
απεργία πείνας; Το αίτημα του Δημή-
τρη Κουφοντίνα είναι να μεταταχθεί
στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως ρητά
προβλέπει η αναθεώρηση της σωφρονι-
στικής νομοθεσίας, που η ίδια τωρινή κυ-
βέρνηση έφερε στη βουλή και ψήφισε
τον Δεκέμβριο του 2020 (Ν. 4760/2020),
η οποία δεν επιτρέπει σε κατάδικους για

τρομοκρατία να εκτίουν ποινή σε αγρο-
τικές φυλακές και προβλέπει ότι οι κρα-
τούμενοι αυτοί, θα πρέπει να
επιστρέψουν στο κατάστημα κράτησης
από το οποίο αρχικά μετήχθησαν.

Το κατάστημα από το οποίο μετήχθη ο
Δ. Κουφοντίνας ήταν η σχετική (αντι-
τρομοκρατική) πτέρυγα των φυλακών
Κορυδαλλού, συνεπώς βάση του νέου
νόμου, εκεί θα έπρεπε να επιστρέψει.
Ανακόλουθη με τον ίδιο της το νόμο η
κυβέρνηση τού στερεί το δικαίωμα αυτό
με απόφαση της Γενικής Γραμματείας
Αντεγκληματικής Πολιτικής (ΓΓΑΠ),
με τη σαθρή δικαιολογία «λόγω της αύ-
ξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού στον
Κορυδαλλό»!

...«παραδόξως» και σύμφωνα με όλες τις
μαρτυρίες, στις φυλακές Κορυδαλλού
δεν υπάρχουν κρούσματα κορωνοϊού!
Και η εμμονή της κυβέρνησης στην άρ-
νησή της, ισοδυναμεί πλέον με απόφαση
θανατικής καταδίκης για τον ισοβίτη
κρατούμενο. 

[...] Ο Δ. Κουφοντίνας έχει ομολογήσει
φόνους και έχει καταδικαστεί με τις ανώ-
τατες ποινές που προβλέπονται από τον
ποινικό κώδικα, δηλ. με πολλαπλά ισό-
βια. Η τιμωρία του από την πολιτεία
ολοκληρώνεται με τον εγκλεισμό του

ισοβίως στη φυλακή. Κάθε περαιτέρω
απόπειρα τιμωρίας του, όπως αυτή που
του επιβάλλεται τώρα με την άρνηση της
κυβέρνησης να εφαρμόσει ακόμη κι
αυτά που η ίδια νομοθέτησε, την μετα-
τρέπει σε εκδικητική καταπατώντας
κάθε έννοια κράτους δικαίου και σύννο-
μης πολιτείας. 

Τούτο γίνεται φανερό από τις δηλώσεις
της κυβερνητικής εκπροσώπου, ότι ο Δ.
Κουφοντίνας «ζητά προνομιακή
μεταχείριση εκτός του πλαισίου του
νόμου», τη στιγμή που ακριβώς το
αντίθετο συμβαίνει αφού δεν ζητάει
καμιά προνομιακή μεταχείριση, αλλά
αντίθετα, να εφαρμοστεί το πλαίσιο του
νόμου που οι ίδιοι νομοθέτησαν.
Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «η Δημοκρατία
δεν εκδικείται, ούτε εκβιάζεται. Η
Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να
εφαρμόζει τον νόμο χωρίς διακρίσεις»,
την ίδια στιγμή που εφαρμόζεται μια
απίστευτη διάκριση απέναντι σε έναν
κρατούμενο, καταπατώντας τον ίδιο τον
νόμο που οι ίδιοι συνέταξαν! 

Θα λέγαμε τα ίδια εάν επρόκειτο για
άλλον κρατούμενο ή ακόμη και για φυ-
λακισμένο Χρυσαυγίτη; Ναι, όπως το
έχουμε πράξει, γιατί στα θεμελιώδη αν-

θρώπινα δικαιώματα δεν χωρούν «δύο
μέτρα και δύο σταθμά». 

[...] 

Η άκαμπτη στάση της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη με το πρόσχημα του «εκβια-
σμού» που δήθεν δέχεται από τον
ισοβίτη, ισοδυναμεί με θανατική κατα-
δίκη του σε μια χώρα που κατάργησε την
θανατική ποινή. Η επίμονη άρνησή της
να εφαρμόσει τον δικό της νόμο προκει-
μένου να διακόψει την απεργία πείνας
του κρατούμενου και να ανανήψει, προ-
καλεί μεγάλα ερωτηματικά. 

Αθήνα, Μάρτιος 2021
Η Πολιτική Γραμματεία του ΕΠΑΜ 

Σ.Σ. Υπενθυμίζουμε ότι η αρχική ποινή
για τους πρωταίτιους της δικτατορίας
της 21ης Απριλίου 1967, ήταν η εσχάτη
(θανατική εκτέλεση) μετέπειτα, και
ορθώς, καταργήθηκε η θανατική ποινή.
Μετά την ανακοίνωση της καταδίκης
των πρωταιτίων στην εσχάτη των ποι-
νών, με ακαριαία αντίδραση του
Κων/νου Καραμανλή, η ποινή μετετράπη
σε ισόβια. «Κι όταν λέμε ισόβια, εννο-
ούμε ισόβιας», ήταν η  μνημειώδης
φράση του Κων/νου Καραμανλή.

AΔΑ: Ω1ΒΡΩΛ6-47Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί : 05-03-2021
Αρ. Πρωτ. : 4019
Βασ. Κων/νου 47,  19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 2132000779
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει:
Τη διενέργεια ανοικτού ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανά-
θεση της δημόσιας σύμβασης έργου
με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗ-
ΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗ-
ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗ-
ΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩ-
ΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΑ-
ΤΕΙΩΝ ΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ»
με αριθμό αναφοράς τη σχετική με-
λέτη ΤΥ/37/2020.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, απο-
κλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής,
με συμπλήρωση του έντυπου της οικονο-
μικής προσφοράς. 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η εκτέλεση  εργασιών προ-
κειμένου να προκειμένου να μπορέσει
να γίνει βιοκλιματική ανάπλαση για
λόγους  ελκυστικότητας-λειτουργικό-
τητας των  Πλατειών "Υφαντή" & "Οι-

κονόμου" της πόλης Κορωπίου. 
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στους κωδικούς
(CPV): 45112700-2
Προσφορές υποβάλλονται για το σύ-
νολο του έργου. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των έξι (6) μηνών από την επομένη
της υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρι-
νίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
και απαντώνται αντίστοιχα μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 17 Μαρτίου
2021, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  Πα-
ρασκευή 19 Μαρτίου 2021.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Παρασκευή 05 Μαρτίου 2021 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πα-
ρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τρίτη 23/03/2021 και ώρα 23:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού (γραπτή και προφορική)
ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυτι-
κούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία δια-
τίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα & δω-
ρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
των 518.267,18 €  και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 294.957,55 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 53.092,36 Ευρώ 
Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της

δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 52.207,49 Ευρώ, που ανα-
λώνονται σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. 
Απολογιστικά 15.000,00 Ευρώ
Γ.Ε. & Όφελος Απολογιστικών εργα-
σιών 2.700,00 Ευρώ
Φ.Π.Α 24% 100.309,78 Ευρώ
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους και
από το Πράσινο Ταμείο.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγ-
γεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην Α1
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΠΡΑΣΙΝΟΥ  και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,  στην
Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ   
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού, ήτοι οκτώ χιλιάδες
τριακόσια πενήντα εννέα ευρώ και
δεκαπέντε λεπτά (8.359,15€), πρέπει
να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
και να βεβαιώνεται με την προσκό-
μιση ισόποσου γραμματίου του Τα-
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης Τράπεζας ή του ΤΜΕΔΕ συνταγ-
μένη σύμφωνα με το τύπο που ισχύει
στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 13 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντί-
στοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Η Δημοκρατία εκδικείται; 

Να εφαρμοστεί ο νόμος  που η κυβέρνηση ψή-
φισε,  ζητάει ο Κουφοντίνας

ΑΔΑ: 90ΝΨΩΛ6-ΚΝ4
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 :  05-03-2021
Αρ. Πρωτ. :  4048

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) τμήματα,
ήτοι στη περισυλλογή, καταγραφή, εμβο-
λιασμό και στείρωση σκύλων και στην πε-
ρισυλλογή, καταγραφή, εμβολιασμό και
στείρωση γατων. 
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών και για
τα δύο τμήματα ορίζεται  αναλυτικά

στους όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου, έως την 16 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 ορίζε-
ται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί
όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και
στην αγγλική. Περισσότερες πληροφο-
ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγω-
νιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους
με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 18η 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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Ψηφιακή αίτηση και παραλαβή

επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου

δικαστικών αποφάσεων
Σε πιλοτική λειτουργία τέθηκε, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής

Πύλης (gov.gr), η εφαρμογή για την ψηφιακή αίτηση και πα-

ραλαβή επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικών

αποφάσεων από το Πρωτοδικείο και Εφετείο Πειραιώς και

το Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η εφαρ-

μογή θα επεκταθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα και στα

υπόλοιπα δικαστικά καταστήματα της χώρας. 

Η ψηφιακή αίτηση και παραλαβή επίσημου ηλεκτρονικού αν-

τιγράφου δικαστικών αποφάσεων υλοποιείται στο πλαίσιο

του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών

(Ε.Π.Α.Δ.) και εντάσσεται στο  μνημόνιο συνεργασίας που

έχουν υπογράψει οι Γενικοί Γραμματείς Δικαιοσύνης και Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων, Πάνος Αλεξανδρής, και Ψηφιακής

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας

Χριστόπουλος.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή διαθέτει διεπαφή για την είσοδο

των δικηγόρων στο σύστημα, η οποία γίνεται είτε με κωδι-

κούς taxisnet, είτε με τη χρήση της σχετικής υπηρεσίας της

Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων. Αφορά δικαστικές απο-

φάσεις από το 2015 έως σήμερα και είναι προσβάσιμη μέσω

του https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/elek-

tronikes-dikastikes-apophaseis.

E-SHOP ΚΑΙ CLICK-AWAY

ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΑ
Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν άμεσα και δωρεάν να κάνουν

ηλεκτρονικές πωλήσεις, αξιοποιώντας όλους τους δυνα-

τούς τρόπους. Το ΕΒΕΑ στηρίζει τις Επιχειρήσεις στο lock-

down με μια πολυδιάστατη πρωτοβουλία. Οι επιχειρήσεις

μπορούν να αποκτήσουν  πλέον σύνδεση μόνο σε ένα ση-

μείο: Click Away, "Ηλεκτρονικό Ράφι" , Δικό τους e-SHOP,

Αναβαθμισμένη έκδοση e-SHOP. Το ΕΒΕΑ αναλαμβάνει την

πρωτοβουλία αυτή σε συνεργασία με την ηλεκτρονική

αγορά Directmarket.gr. Απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως

τις επιχειρήσεις.

Oι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να ενεργοποιήσουν τις

δικές τους ηλεκτρονικές πωλήσεις στη διεύθυνση Direct-

market.gr ακολουθώντας την επιλογή "Ξεκινήστε τώρα το
δικό σας κατάστημα στο DIRECT MARKET" και "Online Εγ-
γραφή". Επίσης πρόσβαση στη ίδια υπηρεσία μπορεί να

έχουν μέσα από το site του ΕΒΕΑ acci.gr  και το banner

"Ηλεκτρονική Αγορά".

200 εκατ. ευρώ στοιχίζει

κάθε εβδομάδα με κλειστό

το λιανεμπόριο στην Αττική

Κάθε επιπλέον εβδομάδα που το λιανεμπόριο στην Αττική

παραμένει κλειστό κοστίζει 200 εκατ. ευρώ, τόνισε σε συ-

νέντευξή του ο  αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ.

Σκυλακάκης, συμπληρώνοντας ότι η οικονομική πραγματι-

κότητα είναι μεν δύσκολη, αλλά διαχειρίσιμη. Ο Θ. Σκυλα-

κάκης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, σημείωσε ότι

«Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στη διαχείριση των οι-
κονομικών πόρων και πιο στοχευμένοι στη βοήθεια που θα
δώσουμε, η οποία πρέπει να κατευθυνθεί σε εκείνους που
έχουν πραγματική ανάγκη», προτρέποντας παράλληλα τους
πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας, «ώστε με το τέλος του επόμενου δεκαπενθήμερου
να ανοίξει η αγορά με ασφάλεια».

Παράταση χρόνου δηλώσεων

φόρου κληρονομιών δωρεών και...
Εως τις 30 Ιουνίου 2021 παρατείνεται η προθεσμία για την

υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και

γονικών παροχών, που έληξε τον Ιανουάριο και τον Φε-

βρουάριο αλλά και αυτών που πρόκειται να λήξουν τον

Μάρτιο. Αυτό προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Οικο-

νομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Επίσης, παρατείνεται

μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 και ο χρόνος υποβολής για τις αν-

τίστοιχες υποθέσεις που η σχετική προθεσμία έληξε τον

Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020 και για τις οποίες είχε

ήδη δοθεί παράταση μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοση-

λεύτριες, Νοσοκόμοι/

Νοσοκόμες ή πρακτικοί

ζητούνται για πλήρη

απασχόληση σε Μο-

νάδα Φροντίδας Ηλικιω-

μένων στη Βάρη.

Παρέχονται, μεταξύ

άλλων, εκπαίδευση, ευ-

χάριστο περιβάλλον και

προοπτικές επαγγελμα-

τικής εξέλιξης. Tηλ. 210

8973614

Αποστολή βιογραφικών

στο jobs@aktios.gr

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

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
“Η ΑΡΤΕΜΙΣ”
Ν.Π.Δ.Δ.
Σπάτα,  2/3/2021
Αρ. Πρωτ:    140    
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ                                           
Τ.K. 190 04, Σπάτα  Αττικής 
Πληροφορίες : Λαβδού Κων/να
Τηλέφωνο:  210 6633290 
Fαx:             210 6633290    
E-mail : athlspa1@yahoo.gr

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για τη  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗ-
ΤΑΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ  ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Αθλητικός Οργα-
νισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
πρόκειται να μισθώσει  ένα (1) ακί-
νητο για τη στέγαση των υπηρεσιών
του Κέντρου Νεότητας – Αθλητισμού

Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος.
Το ακίνητο θα πρέπει  να πληροί τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Να βρίσκεται  πλησίον του κέντρου
της πόλεως Αρτέμιδος.
Να έχει έκταση  τουλάχιστον  400,00
μ2  και να αποτελείται από δύο ενι-
αίες αίθουσες, εκ των οποίων η μία να
είναι κατάλληλη για την χρήση γυ-
μναστηρίου και την τοποθέτηση των
αντιστοίχων βαρέων μηχανημάτων
και η άλλη κατάλληλη για την εκτέ-
λεση ομαδικών προγραμμάτων και
ασκήσεων.
Να έχει  πλήρη  ηλεκτρική και υδραυ-
λική εγκατάσταση.
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 τουαλέτες
και χώρο αποδυτηρίων.
Να  διαθέτει εγκατεστημένο δίκτυο
για Η/.
Να έχει προαύλιο τουλάχιστον 50 τ.μ. 
Να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση
(πρόσφατα βαμμένο κ.λπ.).
Να διαθέτει άνετο πάρκινγκ και
ράμπα για ΑΜΕΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκ-
δηλώσουν ενδιαφέρον σε προθε-
σμία είκοσι (20) ημερών από τη

δημοσίευση της διακήρυξης και
μέχρι 24/3/2021 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15.00 Μετά την παρέλευση της
προβλεπόμενης εικοσαήμερης προ-
θεσμίας οποιαδήποτε υποβολή προ-
σφοράς είναι εκπρόθεσμη, εκτός αν
πρόκειται για προσφορές που
έχουν αποσταλεί εντός της εικο-
σαήμερης προθεσμίας (γεγονός
που πρέπει να αποδεικνύεται με έγ-
γραφο της ταχυδρομικής υπηρε-
σίας). 
Οι προσφορές αποστέλλονται απο-
κλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο ή με ταχυμεταφορά (courier).
Περισσότερες πληροφορίες και αντί-
γραφα της διακήρυξης της δημοπρα-
σίας παρέχονται από τις υπηρεσίες
του Αθλητικού Οργανισμού κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέ-
φωνα, 210-6633290, στο email:
athlspa1@yahoo.gr και στο site του
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος www.spata-
artemis.gr, αρμόδια: κ. Λαβδού Κων/να. 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΥ Α.Ο

O Πρόεδρος
Φύτρος Αντώνιος
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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

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. Πριν

πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

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

Ψυχολογική υποστήριξη

)10306

Περιφέρεια Αττικής
) 2142142000

Συνομιλία με γιατρούς

Kαταγγελίες και Eνημέρωση

) 1110

****
Δήμος ΒΒΒ

Tηλεφωνικό κέντρο ) 15888
Γραμμή αλληλεγγύης

) 213 2020120

****
Δήμος Κρωπίας
) 213 2000 700

Δημοτικά – Κοινωνικά Ιατρεία 

) 2106623240

Δήμος Σαρωνικού
) 2299046270 / 2299047289 

****
Δήμος Παλλήνης

www.pallini.gr

Πρόνοια - Κέντρο Κοινότητας

213 2031 632 - 656 658 661

****
Δήμος Mαρκοπούλου
Τηλ. Κέντρο: 22990-20000

Κοινωνική Υπηρεσία 22990-20174 

****
Δήμος Λαυρεωτικής

Tηλ. κέντρο ) 2299320219

****
Δήμος Γλυφάδας

Όλο το 24ωρο ) 15 464 

****

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

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

Χρήσιμα τηλέφωνα για ενημέρωση, για βοήθεια 

για υποστήριξη από Περιφέρεια και Δήμους
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. . . γ ια την υγειά μας

Η Παχυσαρκία, χρόνια νόσος, αλλά και ένας από τους βα
σικότερους προδιαθεσικούς παράγοντες εμφάνισης πολ
λών άλλων σοβαρών νοσημάτων, αποτελεί στις μέρες μας
μια παγκόσμια επιδημία. 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρακίας, η Παγ
κόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας, παρουσιάζει κάποια
στοιχεία ιδιαίτερα ανησυχητικά.

800 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από πα
χυσαρκία. Επιφανειακά η παχυσαρκία θεωρείται από πολ
λούς ως απλή επιλογή τρόπου ζωής. Αλλά κάτω από την
επιφάνεια, γνωρίζουμε πλέον καλά ότι οι ρίζες της παχυ
σαρκίας είναι πολλές και βαθιές. 
Η παχυσαρκία είναι μία χρόνια, υποτροπιάζουσα και πο
λυπαραγοντική νόσος. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που
συντελούν στον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας
όπως τα γονίδια, οι βιολογικοί παράγοντες, η ψυχική υγεία,
η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, η έκθεση
σε υπερεπεξεργασμένες ανθυγιεινές τροφές, ο αδρανής
τρόπος ζωής. Η παχυσαρκία δεν οφείλεται σε έλλειψη θέ
λησης ή αδυναμία χαρακτήρα. Το στίγμα που υφίστανται
τα άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος είναι επικίνδυνο. Η
αίσθηση της προσωπικής αποτυχίας προκαλεί διαταραχή
της ψυχικής και σωματικής ισορροπίας και αποτρέπει τους
ανθρώπους από την αναζήτηση της κατάλληλης ιατρικής
βοήθειας. Η διάκριση και απόρριψη λόγω του αυξημένου
σωματικού βάρους κάνει ακόμη δυσκολότερη την υιοθέ
τηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. 
Όπως προκύπτει μάλιστα από τα επιστημονικά στοιχεία
της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Παχυσαρκίας, του
Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑ
ΜΕΔΙ) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παχυσαρκίας
(World Obesity Federation  W.O.F), εάν συνεχισθούν οι ση
μερινές τάσεις, 2,7 δισεκατομμύρια ενήλικες θα είναι υπέρ
βαροι ή παχύσαρκοι το 2025 σε όλο τον κόσμο.

Το ετήσιο άμεσο κόστος της θεραπείας των σημαντικότερων
επιπλοκών που οφείλονται στην παχυσαρκία (Σακχαρώδης
διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα, μη αλκοολική νόσο του
ήπατος, καρκίνος και κατάθλιψη) ήταν 600 δισεκατομμύρια
δολάρια (2014) παγκοσμίως. Εάν δεν αναληφθούν επειγόν
τως κατάλληλες δράσεις για την πρόληψη και τη θεραπεία
της παχυσαρκίας, το ετήσιο ιατρικό κόστος για τη θεραπεία
των συνεπειών της παχυσαρκίας θα φτάσει το 1 τρισεκα
τομμύρια δολάρια παγκοσμίως το 2025.
Υπάρχουν τρείς τομείς για να δράσουν άμεσα κυβερνή
σεις, πάροχοι υπηρεσιών υγείας και ασφαλιστικά ταμεία
στην παχυσαρκία χωρίς καθυστέρηση:
• Κατάλληλες υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση των
ατόμων με παχυσαρκία
• Έγκαιρη παρέμβαση για καλύτερα αποτελέσματα στη
θεραπεία
• Πρόληψη για να μειωθεί η ανάγκη για θεραπεία  

60% τα παχύσαρκα παιδιά
την επόμενη δεκαετία

Η πρόληψη είναι η μεγαλύτερη επένδυση για τις επόμενες
γενιές. Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των παιδιών με πα
χυσαρκία διπλασιάζεται κάθε 10 χρόνια. Εάν οι σημερινές
τάσεις συνεχιστούν, μέχρι το 2030, 250 εκατομμύρια παι
διά σχολικής ηλικίας (ηλικίας 5 έως 18 ετών) σε όλο τον
κόσμο θα πάσχουν από παχυσαρκία. Η αύξηση αυτή θα
είναι της τάξης του 60% την επόμενη δεκαετία. Η παιδική
παχυσαρκία επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία, την
αυτοεκτίμηση, την κοινωνική αποδοχή, τις επιδόσεις στις
σπουδές και την ποιότητα ζωής παιδιών και εφήβων και συ
χνότατα  οδηγεί στην παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή.
Η θεραπεία της παχυσαρκίας δεν είναι μόνο το αδυνάτι
σμα και η απώλεια κιλών. Είναι η συνολική βελτίωση της

υγείας. Εκτός από την εξατομικευμένη παρέμβαση στις δια
τροφικές συνήθειες, τις οδηγίες για τη σωματική δραστη
ριότητα και την ουσιαστική ψυχική στήριξη, τα υπάρχοντα
φάρμακα κατά της παχυσαρκίας και οι βαριατρικές επεμ
βάσεις, όταν χρειάζονται και παρέχονται από τους ειδικούς,
είναι πολύτιμοι σύμμαχοι.  

Στην εποχή της πανδημίας, είναι πλέον γνωστό ότι τα άτομα
με παχυσαρκία έχουν 2πλασιο κίνδυνο να νοσηλευθούν
εάν νοσήσουν από COVID19. Ένας στους δυο ασθενείς
που νοσηλεύονται λόγω COVID19 είναι παχύσαρκοι. Τα
μέχρι τώρα δεδομένα δεν υποδεικνύουν ότι τα άτομα που
έχουν αυξημένο σωματικό βάρος έχουν μεγαλύτερη πιθα
νότητα να προσβληθούν από COVID19. 
Όμως, τα παγκόσμια δεδομένα δείχνουν ότι τα άτομα με
σωματικό υπέρβαρο ή παχυσαρκία έχουν αυξημένο κίν
δυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου όταν προσβληθούν
από COVID19. Ο αυξημένος κίνδυνος νοσηλείας, εισαγω
γής σε εντατική μονάδα θεραπείας, ανάγκης για μηχανική
υποστήριξη της αναπνοής, αλλά και η αυξημένη θνησιμό
τητα σχετίζονται με το βαθμό της παχυσαρκίας. Ο κίνδυνος
αυτός είναι ανεξάρτητος από τη συνύπαρξη νόσων που συν
δέονται με την παχυσαρκία (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης και
υπέρταση). Ενδεικτικά τα άτομα με ΒΜΙ: 3540kg/m2 και τα
άτομα με ΒΜΙ > 40 kg/m2 έχουν αυξημένη θνησιμότητα

κατά 40% και κατά 90% αντίστοιχα σε σχέση με τα άτομα
που δεν έχουν παχυσαρκία. Στους νοσηλευόμενους γενικά
ασθενείς σε εντατική μονάδα, 3πλάσιοι ασθενείς με COVID
19 έχουν ΒΜΙ > 40 kg/m2 σε σχέση με τους υπόλοιπους νο
σηλευόμενους. 
Το αυξημένο σωματικό λίπος επηρεάζει το αναπνευστικό
σύστημα καθώς και τις λειτουργίες της φλεγμονής και της
ανοσίας. Η συνέπεια είναι η διαταραγμένη αντίδραση στη
λοίμωξη και η αυξημένη προδιάθεση για βαριά λοίμωξη
από COVID19. Ταυτόχρονα οι ασθενείς με παχυσαρκία
έχουν λιγότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και αυξη
μένη συνύπαρξη νοσημάτων όπως σακχαρώδη διαβήτη και
υπέρτασης που σχετίζονται και αυτά  με τη βαρύτητα της
λοίμωξης από COVID19. Υπάρχουν επίσης δεδομένα ότι ιδι
αίτερα τα νεότερα άτομα ακόμα και οι έφηβοι έχουν αυξη
μένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης όσο αυξάνεται ο βαθμός
της παχυσαρκίας.

Η υποστήριξη των ανθρώπων για να βελτιώσουν τις δια
τροφικές συνήθειες, τα επίπεδα σωματικής δραστηριότη
τας και τελικά το σωματικό τους βάρος μπορεί να
ελαττώσει τις σοβαρές επιπτώσεις της λοίμωξης από
COVID19 στο γενικό πληθυσμό και ιδιαίτερα στις ομάδες
υψηλού κινδύνου, οι οποίες κατά κύριο λόγο προσβάλλον
ται από παχυσαρκία. Υπάρχουν δεδομένα που υποδει
κνύουν ότι ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού έχουν
αυξήσει τη σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του
lockdown. Όμως, στο συνολικό πληθυσμό τα επίπεδα άσκη
σης δεν έχουν βελτιωθεί μετά την έναρξη της πανδημίας
ενώ η κατανάλωση πρόχειρου φαγητού και οινοπνεύματος
έχει αυξηθεί.

Η ΕΠΑΜΕΔΙ και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας
έχουν καθιερώσει ως Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας την
4η Μαρτίου, για να υπενθυμίσουν στις κυβερνήσεις την δέ
σμευσή τους και να ζητήσουν από αυτές να λάβουν επεί
γοντα μέτρα.

Πρέπει να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών αντιμετώ
πισης της παχυσαρκίας και να  διασφαλίσουμε την πρό
σβαση σε αυτές για κάθε άτομο, παιδιά και ενήλικες, που
τις χρειάζεται. Οι Ιατρικές υπηρεσίες θα χρειαστούν χρη
ματοδότηση, το προσωπικό υγείας θα χρειαστεί εκπαί
δευση και πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλα δίκτυα
παροχών υγείας, έτσι ώστε ο καθένας να έχει πρόσβαση
στην περίθαλψη που χρειάζεται. Έχουμε συλλογική ευθύνη
να αντιμετωπίσουμε αυτή την παγκόσμια επιδημία.

Για Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Παχυσαρκίας, του 

Μεταβολισμού  και των Διαταραχών Διατροφής  (ΕΠΑΜΕΔΙ)

O Πρόεδρος
Δρ Γεώργιος Πανοτόπουλος

H παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος
800 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από παχυσαρκία
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Volley League Γυναικών 
(10η αγωνιστική)

Α.Ε.Κ. - Α.Σ.Π. Θέτις Βούλας 3-0 

Εκτός έδρας ήττα με 3-0 σετ από την ΑΕΚ γνώρισαν

οι Γυναίκες του συλλόγου ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ, για την 10η

αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος της Vol-

leyleague.

Οι πόντοι της Α.Ε.Κ. προήλθαν από 7 άσσους, 39

επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και της

Θέτιδας προήλθαν από 2 άσσους, 31 επιθέσεις, 9

μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Διαιτητές: Βελώνης, Κατερλή, Παρατηρητής: Τσιμ-

πινός, Επόπτες: Σαμοθράκης, Καραγιαννάκης, Γραμ-

ματεία: Λυκούδη.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-20, 25-21)

Με αρκετές φιλοδοξίες για διά-

κριση, κυρίως από τα θεωρούμενα

ως «βαριά χαρτιά» του ελληνικού

στίβου, συμμετέχει η Ελλάδα στο

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού

Στίβου που ήδη διεξάγεται και θα

ολοκληρωθεί στις 7 Μάρτη στο Τα-

ρούν της Πολωνίας.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη

διεθνή διοργάνωση στίβου που διε-

ξάγεται μετά το ξέσπασμα της

πανδημίας στην Ευρώπη, έναν

χρόνο πριν. Τότε ήταν άλλωστε να

διεξαχθούν οι συγκεκριμένοι αγώ-

νες, λόγω της όλης κατάστασης

όμως αναβλήθηκαν για φέτος, και

φυσικά θα διεξαχθούν χωρίς την

παρουσία θεατών, υπό αυστηρές

οδηγίες που ορίζουν τα πρωτό-

κολλα Υγείας.

Στη διοργάνωση αναμένεται να λά-

βουν μέρος 733 αθλητές και αθλή-

τριες από 47 χώρες της Ευρώπης,

ανάμεσά τους και 17 κάτοχοι τίτ-

λων στα αγωνίσματά τους από το

προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα, που είχε γίνει στη Γλα-

σκόβη.

Στα άλματα κυρίως 

οι ελληνικές ελπίδες

Σε άλλη μια διεθνή διοργάνωση τα

τελευταία χρόνια, τα αγωνίσματα

των αλμάτων είναι εκείνα στα

οποία ποντάρει κυρίως η ελληνική

αποστολή για διακρίσεις. Σπουδαι-

ότερες παρουσίες βάσει επιδό-

σεων θεωρούνται αυτές του

Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος, της

Βούλας Παπαχρήστου στο τρι-

πλούν και της Ελένης Πόλακ στο

επί κοντώ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, που εγκαι-

νίασε τις ελληνικές συμμετοχές,

στοχεύει στην υπεράσπιση του τίτ-

λου του πρωταθλητή Ευρώπης,

που κατέκτησε στην προηγούμενη

διοργάνωση. Κατέχοντας την κα-

λύτερη φετινή επίδοση στην Ευ-

ρώπη και δεύτερη καλύτερη στον

κόσμο, με άλμα στα 8,21 μ., ο Ελ-

ληνας άλτης δείχνει να είναι σε

ιδανική κατάσταση.

Οσο για την Βούλα Παπαχρήστου,

που στη Γλασκόβη είχε κατακτήσει

το ασημένιο μετάλλιο, φέτος στην

Πολωνία στοχεύει ακόμα πιο

ψηλά, δεδομένου ότι έχει την κα-

λύτερη φετινή επίδοση στο κόσμο,

με άλμα στα 14,60 μ.

Για το βάθρο φιλοδοξεί και η

Ελένη Πόλακ στο επί κοντώ (απου-

σών των Στεφανίδη - Κυριακοπού-

λου), η οποία απέφυγε και τη

διαδικασία των προκριματικών και

θα αγωνιστεί κατευθείαν στον τε-

λικό. Η Ελληνίδα αθλήτρια δείχνει

να βρίσκεται σε πολύ καλή κατά-

σταση, έχοντας εξασφαλίσει πρό-

σφατα την πρόκρισή της στους

Ολυμπιακούς του Τόκιο με άλμα

στα 4,71 μ., που αποτελεί την τρίτη

καλύτερη επίδοση ανάμεσα σε

όσες θα πάρουν μέρος στον τελικό

του επί κοντώ στην Πολωνία.

Αλλες αξιοσημείωτες ελληνικές

συμμετοχές είναι: Του πολύπειρου

Κώστα Φιλιππίδη στο επί κοντώ

(5,55 μ. φέτος), σε ένα αγώνισμα

όπου θα δώσουν το «παρών» τα

σπουδαία ονόματα του χώρου

(Ντουμπλάιτις, Λαβινελί, Βλοντ).

Επίσης, των Κώστα Ζήκου και Ρα-

φέλας Σπανουδάκη στα 60 μ., του

Δημήτρη Τσιάμη στο τριπλούν και

της Ειρήνης Βασιλείου στα 400 μ.

Eυρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου
Με φιλοδοξίες διάκρισης η ελληνική αποστολή

Παράταση έδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

προκειμένου να εκδώσει απόφαση στο αίτημα 6 σωμα-

τείων για διορισμό προσωρινής διοίκησης στην Ελληνική

Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, (EIO) μέχρι τη διεξαγωγή των

αρχαρεσιών, στις 14/3. Το αίτημα

των σωματείων κατατέθηκε με

αφορμή τα όσα έχουν συμβεί τε-

λευταία στους κόλπους της ΕΙΟ

μετά τις καταγγελίες της χρυσής

Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου

για σεξουαλική κακοποίηση από

παράγοντα της Ομοσπονδίας πριν

από 23 χρόνια, οι οποίες επέφεραν

ένα ντόμινο εξελίξεων. Η απόφαση

του υφυπουργού Αθλητισμού για

πάγωμα της χρηματοδότησης - και διενέργεια ελέγχου

στα οικονομικά - επέφερε σφοδρές αντιδράσεις από μέ-

ρους μελών της ΕΙΟ που έκαναν λόγο για ωμή παρέμ-

βαση στα διοικητικά της με πρόσχημα τις καταγγελίες.

Την ίδια στιγμή, από πλευράς υφυπουργείου εμφανής

είναι η υποστήριξη στη λύση της προσωρινής διοίκησης.

Θυμίζουμε πως στην πρώτη εκδίκαση του αιτήματος στο

Μονομελές Πρωτοδικείο, τα σωματεία ήταν εκείνα που

πρότειναν την αναβολή της συζή-

τησης. Ολες οι πληροφορίες συγ-

κλίνουν πως αιτία γι' αυτό ήταν η

παρουσίαση από πλευράς ΕΙΟ 32

εξουσιοδοτήσεων από ισάριθμα

ιστιοπλοϊκά σωματεία που εξέ-

φραζαν τη στήριξη προς τη διοί-

κηση της Ομοσπονδίας καθώς

θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να αλ-

λάξει κάτι αφού σε λίγες μέρες θα

διεξαχθούν οι εκλογές. Ενώ από

τους κόλπους της ΕΙΟ τονίζεται πως στην πρόταση των

6 σωματείων για τα μέλη της προσωρινής διοίκησης

υπήρχαν άνθρωποι απ' το κοντινό περιβάλλον του υφυ-

πουργού.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Παράταση από το Πρωτοδικείο στο αίτημα για προσωρινή διοίκηση
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Ολυμπιακός: Νοκ άουτ για έξι 

εβδομάδες ετέθη ο Σεμέδο

Χωρίς τον Σεμέδο θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στα

δύο παιχνίδια με την Αρσεναλ για τους «16» του Γι-

ουρόπα Λιγκ. Οι αρχικοί φόβοι για σοβαρό πρόβλημα

στο αριστερό γόνατο επιβεβαιώθηκαν και ο Πορτογά-

λος στόπερ που αποχώρησε τραυματίας από την ανα-

μέτρηση της Δευτέρας με τον Βόλο θα μείνει εκτός

δράσης για έξι εβδομάδες, καθώς όπως έδειξε η μα-

γνητική τομογραφία έχει υποστεί ρήξη έσω πλαγίου

συνδέσμου.

Ο Σεμέδο, εκτός από τα δύο πολύ σημαντικά παιχνί-

δια με τους Λονδρέζους, χάνει επίσης τη ρεβάνς του

Κυπέλλου με τον Αρη στο «Βικελίδης» την Πέμπτη,

ενώ ο Πέδρο Μαρτίνς δεν θα μπορεί να τον υπολογί-

ζει και για το ξεκίνημα των πλέι οφ.

Ποινή στον Μαρινάκη

Από εκεί και πέρα, ακριβά πλήρωσε ο Βαγγέλης Μαρινά-

κης τα όσα έγραψε γι’ αυτόν στο φ.α. της αναμέτρησης

με τον Αρη για το πρωτάθλημα, ο Τάσος Σιδηρόπουλος.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με απαγό-

ρευση εισόδου στα γήπεδα για 5 μήνες και 30.000 ευρώ

από το πειθαρχικό όργανο της Super League, ενώ με

πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ τιμωρήθηκε και η ΠΑΕ

Ολυμπιακός ως συνυπεύθυνη.

Ο B. Μαρινάκης τιμωρήθηκε για δύο παραπτώματα. Για

το πρώτο, την «εξύβριση», η ποινή είναι απαγόρευση για

2 μήνες, ενώ για το δεύτερο, «είσοδο στα αποδυτήρια

των διαιτητών», η ποινή του είναι απαγόρευση για 4

μήνες. Ετσι κατά συγχώνευση η συνολική ποινή του

είναι 5 μήνες.

Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι θα καταθέσει έφεση.

Θα ανεβάσει επίπεδο τον ΠΑΟ ο Χεζόνια

Με απόντες τους Νέντοβιτς και Παπαπέτρου, ο Χεζόνια (21

π.) βοήθησε τον Παναθηναϊκό να διεκδικήσει τη νίκη απέ-

ναντι στην πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, μέχρι τα τελευταία

2,5 λεπτά.

Μια φυσιολογική ήττα από την πρωτοπόρο ομάδα της Ευ-

ρωλίγκας, ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο, αυτό του Μάριο Χε-

ζόνια και η επιστροφή του Νικ Καλάθη στο ΟΑΚΑ ως

αντιπάλου, δημιούργησαν το παζλ της αναμέτρησης του

Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα, που βρήκε νικητές

τους Καταλανούς με 85-77. Οι «πράσινοι» (9-16) υποτάχθη-

καν στην ποιότητα της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσι-

ους. Οι απουσίες των Νέντοβιτς και Παπαπέτρου ήταν

καταλυτικές, τόσο στο σκοράρισμα όσο και στην άμυνα,

ενώ ο Χεζόνια έδειξε σημάδια της αξίας του. Με εξαιρετική

άμυνα και ποσοστά (21 π., 3/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 9/9

βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 5 λάθη), αλλά φανερά ανέτοι-

μος, έδειξε με το «καλημέρα» πως μπορεί να γίνει ο νέος

ηγέτης της ομάδας.

Τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού στην πρώτη

περίοδο δημιούργησαν από την αρχή τη διαφορά για την

Μπαρτσελόνα, που κυμαινόταν συνεχώς από το +6 έως το

+12. Στο ίδιο τέμπο κινήθηκε και η τρίτη περίοδος, με τους

«μπλαουγκράνα» να πατάνε… γκάζι όταν ο Παναθηναϊκός

πλησίαζε, έχοντας κορυφαίους τους Μίροτιτς και Χίγκινς.    

Παρά τα  21 λάθη τους, πολλά από τα οποία ήταν… παιδικά,

οι «πράσινοι» παρέμειναν στο παιχνίδι μέχρι και 2,5 λεπτά

πριν από το φινάλε, όμως η Μπαρτσελόνα πήρε δίκαια το

ματς. Τα δεκάλεπτα: 17-26, 39-47, 50-59, 77-85

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Μακ 11 (3), Παπαγιάννης 4, Μποχωρίδης

2, Χεζόνια 21 (2), Κασελάκης, Ουάιτ 7 (1), Μήτογλου 13 (1),

Μπέντιλ 14 (2), Σαντ-Ρος 5 (1).

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Ντέιβις 8, Βέστερμαν -, Χάνγκα 4, Μπολ-

μάρο 8 (2), Σμιτς 6, Οριόλα 2, Αμπρίνες 2, Χίγκινς 16 (2),

Κούριτς 3 (1), Κλαβέρ 2, Μίροτιτς 25 (5), Καλάθης 9 (1).

• Στα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα: Ζενίτ – Αλμπα 87-

71, Χίμκι – Ρεάλ Μ. 78-77, Εφές – Βαλένθια 99-83, Ζαλγκί-

ρις – Βιλερμπάν 85-75, Μακάμπι – ΤΣΣΚΑ 80-84.

SUPER LEAGUE 2
Προέλαση του Εργοτέλη

Παραμένει πρωτοπόρος στη Super League 2 ο Εργοτέλης,

μετά τη σημαντική νίκη του στη Νίκαια επί του Ιωνικού με

3-2, στο ντέρμπι κορυφής της 12ης αγωνιστικής. Η ήττα

έριξε τους Κοκκινιώτες στην 3η θέση της βαθμολογίας, 4

βαθμούς πίσω από τους Ηρακλειώτες, ενώ στη 2η θέση, 2

βαθμούς από την κορυφή, ανέβηκαν Διαγόρας Ρόδου και

Λεβαδειακός, μετά τα «διπλά» τους σε Ιεράπετρα (1-0) και

Αρτα (4-0) αντίστοιχα.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πήραν και τα Χανιά στη Δράμα,

1-0 τη Δόξα, ενώ η Ξάνθη στραβοπάτησε εκ νέου, μένοντας

στο 0-0 με τον Απόλλωνα Λάρισας στα Πηγάδια. Χωρίς

σκορ έληξε και ο αγώνας Τρίκαλα - Παναχαϊκή.

Η βαθμολογία: Εργοτέλης 25, Διαγόρας Ρόδου 23, Λεβα-

δειακός 23, Ιωνικός 21, Παναχαϊκή 18, Ξάνθη 16, Τρίκαλα

14 , Χανιά 14, Απόλλων Λάρισας 9, Δόξα Δράμας 8, Καραϊ-

σκάκης Αρτας 7, Ιεράπετρα 4.

ΕΠΟ

Ηλεκτρονικά οι εκλογές στις 27/3
Με ηλεκτρονικό τρόπο αναμένεται τελικά να διεξαχθούν οι

εκλογές στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που είναι προ-

γραμματισμένες για τις 27 Μάρτη, σύμφωνα με απόφαση

του υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Το υφυπουργείο

απέρριψε το αίτημα της ΕΠΟ για φυσική παρουσία των

μελών της στο ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διεξαχθούν

οι αρχαιρεσίες. Με σχετικό έγγραφο το υφυπουργείο ανέ-

φερε πως στο πλαίσιο των μέτρων κατά του κορονοϊού,

απαγορεύονται οι μετακινήσεις ανάμεσα σε νομούς και έτσι

οι εκπρόσωποι των ΕΠΣ και των ομάδων της Super League

δεν μπορούν να πάρουν άδεια και να μεταβούν στην Αθήνα.

Πλέον με τα νέα δεδομένα η εκλογική διαδικασία στην ΕΠΟ

θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής κάλπης

«Ζευς» του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. 

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη διαδικασία πρόσφατα είχε

προταθεί από το υφυπουργείο Αθλητισμού προκαλώντας

ωστόσο αρκετές αντιδράσεις στους κόλπους των Ομοσπον-

διών που έχουν προκηρύξει εκλογές το προσεχές διάστημα.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Εκτός πισίνας δεκάδες παιδιά ΑμεΑ 

με ευθύνη της δημοτικής αρχής

Την προκλητική ενέργεια της δημοτικής αρχής Νέας Σμύρ-

νης ουσιαστικά να εκδιώξει δεκάδες παιδιά με αναπηρία

από την πισίνα του δήμου καταγγέλλει με πρόσφατη ανα-

κοίνωσή του (26/2) ο Eνιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδε-

μόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων.

Το συγκεκριμένο θέμα έχει αναδείξει η «Λαϊκή Συσπεί-

ρωση» Νέας Σμύρνης από τον περασμένο Οκτώβρη, με πα-

ρεμβάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια.

O Σύλλογος καλεί σε αγώνα για το δικαίωμα στην άθληση.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Προσωπικώς!

Απο τούς πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 1896

στην ΑΘΗΝΑ ξεκαθάρισε, και ποιος θα είναι ο ΣΤΟ-

ΧΟΣ της διοργάνωσης, κάθε 4 χρόνια. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

αμέσως συνειδητοποίησε, τα πολλαπλά ΚΕΡΔΗ μίας

τέτοιας παγκόσμιας Αθλητικής συγκέντρωσης, γιά

τον λόγο αυτό “άρπαξε” την Οργάνωση και Καθοδή-

γηση, της μεγαλύτερης Αθλητικής Βιομηχανίας.

Αυτή τη στιγμή, ο Καπιταλισμός καθοδηγεί

Πολιτικά – Οικονομικά – Κοινωνικά Παγκοσμίως ΟΛΑ

ΤΑ ΣΠΟΡ και τίς ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ και

ΕΘΝΙΚΕΣ με πρώτη τη ΔΟΕ….. στοιχήματα - απατές

– μαύρο χρήμα – σωματεμπορία, ναρκωτικά…..τερά-

στια τα κέρδη του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ καθώς η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ υποβάθμιση. τα τελευταία χρόνια

βρίσκεται στα ύψη.

Στη Χώρα μας έχουμε επιπλέον προβλήματα αφού

δεν έχουμε Παιδεία και χώρους για παιχνίδι και

άθληση, πάνω από 1,5 εκατομ. Παιδιά – Έφηβοι δεν

γυμνάζονται δεν υπάρχουν χρήματα να πληρώσουν

τα Ιδιωτικά γυμναστήρια……

ΌΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΤΆΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΠΛΗΓΩΝΕΙ 

Εφοδος αστυνομίας στην

Μπαρτσελόνα, σύλληψη

Μπαρτομέου

Στη σύλληψη του τέως προέδρου της Μπαρτσελόνα, Γιόζιπ

Μπαρτομέου και τουλάχιστον τριών άλλων στελεχών, αλλά

και σε έφοδο για έρευνα και κατάσχεση εγγράφων στα γρα-

φεία του συλλόγου στο Καμπ Νου προέβησαν ξαφνικά

(3.3.21) οι αστυνομικές αρχές στη Βαρκελώνη, βυθίζοντας

την ηθική υπόσταση του συλλόγου και ενώ επίκεινται διοι-

κητικές εκλογές.

Οι αστυνομικές ενέργειες σχετίζονται με το λεγόμενο

«Μπάρσαγκεϊτ», δηλαδή το σκάνδαλο δυσφήμησης παι-

κτών, και πρώην προπονητών και προέδρων των «μπλαουγ-

κράνα» διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ.

Μπαρτομέου, διοικητικός ηγέτης μέχρι το φθινόπωρο του

2020, κατηγορείται ότι προσέλαβε το 2017 εταιρεία δημο-

σίων σχέσεων με εντολή να διαβάλει μέσω φημών στο Δια-

δίκτυο πολύ σημαντικές προσωπικότητες του παρόντος και

του παρελθόντος της Μπαρτσελόνα.

Φαίνεται ότι η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση έχει κα-

ταλήξει σε επαρκή στοιχεία που όχι μόνο αποδεικνύουν τη

βασιμότητα των περυσινών πληροφοριών αλλά δείχνουν ότι

οδήγησαν και σε παράνομο πλουτισμό του κ. Μπαρτομέου

και άλλων στελεχών της διοίκησής του.



��������	
��	�����������	

��������
�������� 	��

�������	
������� �������	
��������	�
�������
�
������
����
�� 
!"#"�  $
����������	�
�������	����	���

��������	��
�������	�������������	
���������
������ ������
�����������	
���������������

�����������	����
��������������������
����	�������
���������� ��������� ���� ������������ ���
��	��
� ��!
�"���������#�����!�������
���$����!����$�
������$����%��&'()*�'('(+,�

-#���������	����./01023�/4536037�&!��8�����#�����

������������!�����9��
��!����!�����:;<4=45�>,
?=4514+������������������������������� �!�"#����
� �$��" ���%"#����&''�(�&"#�����)���*��)�+
 �'���),� ���"���)��������-�%������-�# ��,-!
�����	����������������������������	����,�

:����%���
���8���������	���
���	��������,"�-�����-�+
��%'�-�+���&'���".��-�*-�%������� �'�� �����%�
������ ����� �!��� ��� @�	 � ���������8,� A�����
������
��	
����������#������������
������!#�����8��������#��
�����!��8����	��8���8���$������	�8�������8�B�
�����8
C�#�8������$����
��%��������������������������!����!,
D����������������������8���	@������$���$������!��!��
������������������������$�����!#$����������%�,�E�
��������
���8�
���	�������#''���),� �'���),�)���*�$�
���/$����*��)�$#*��!�������
��������	
������������
������������������������!����8�����$�	�8,

 �����	���������!��������������8��������������
����!�
�������
����!�������������������!���!��������������
�����
����������
����!����,�F������%���8������	���
������������
����!�������8�
��!��� �����!�$8���	��8
����������!������������	�����������������������������
���������$��������������������
������8����#�8�
�8,�

��0���12�3�4�1245�6�#$����)�7����,- 8�95:5;�3�<59�3�<5=3�
�� ����;25:�5��8=>�853:��5��02=;�3?

 	����
�����8�����
����������������!������8����#�8�
�8�@A
BC�
D�EC
��F!�
���������	����%�����������	�8����G������!��
��������
��
�����!������������!��������,�

 	���� ����G�$
���8� ���������8� �������%��
����
	$�� ���� �������
���8� ��8� ���#�8� 
�8,�

��

���	#����������������������������������
�
���������8�����������������������������	
���
!�$8� �,#,� �� ��������� ���� ������ �������	���
�����#�����������������$�������$�	����������
���	����8���%���8�������������������$�	�,

1-�# �). ��-�)�7����,-!�.�#��/�/�G#�����8��# ��,"��H�
A��������
���C���%���A��������
���H$���	�$���A�������A����
�����
���I���$���%������A������%�� �����
%��& �����+��������
A��������
���J����������8��K��L	�8�����M!���8�&9��
��	�+,


