
24ο €

«Οι Έλληνες δια της θείας προνοίας και της ευρωπαϊκής αιχ-
μής ενόπλου βοηθείας θέλουν ελευθερωθούν ταχέως και
συμφώνως προς τα αρχαία πατρογονικά τους δίκαια. 
Θα μείνουν ελεύθεροι, αυτόνομοι και ανεξάρτητοι»1

Τσάρος Αλέξανδρος της Ρωσίας

«...Ελεύθεροι, αυτόνομοι και ανεξάρτητοι»!

Τούτοι οι λόγοι, από το παραπάνω απόσπασμα

των πρακτικών του Συνεδρίου

της Βιέννης (1814-1815), διατυ-

πώθηκαν σε έντονο ύφος από

τον Τσάρο Αλέξανδρο της Ρω-

σίας σε παρέμβασή του, διακό-

πτοντας τον Υπουργό  Εξωτερι-

κών της Αυστρίας Κλέμενς Φον

Μέτερνιχ, που είχε μόλις πα-

ρέμβη απρεπώς στην πρόταση

του Ιωάννη Καποδίστρια (εκπροσώπου της Ρω-

σίας) για το ελληνικό ζήτημα, λέγοντας με προ-

σβλητικό ύφος στον Καποδίστρια: 

«Η Ευρώπη δεν γνωρίζει Έλληνας· γνωρίζει
την Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν, υπό την εξου-
σίαν της οποίας είναι οι κατοικούντες σ’ αυτήν
Έλληνες (...).                        Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Θεόδωρος  Γεωργίου                                 

σελίδα 14

Παγκόσμια
Ημέρα
Ποίησης

Σελίδες 16, 24
3

Oι ειδικοί επι-
στήμονες στα
τηλεπαράθυρα

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αναβαθμίζεται το

οδικό δίκτυο
σελίδα 13

ΔΗΜΟΣ BBB
Κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις στη Βούλα
σελίδα 6

ΔΗΜΟΣ KΡΩΠΙΑΣ
Αφάνισαν αρμυρίκια

στην Αγία Μαρίνα
σελίδα 12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΟι ...τρομοκράτες
του  1 8 2 1

απέναντι στο status quo της
“Ιεράς Συμμαχίας”

Απολογισμός 2020 χωρίς αντιπολίτευση

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

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Το ότι η «Ευρώπη» των ηγεμονικών συμφερόντων των

Μετερνίχων «δεν γνώριζε τους Έλληνας» είναι γνω-

στόν και κατανοητόν, χάριν της σταθερότητας (status

quo) των κοινωνικών και εθνοτικο-ηγεμονικών ισορρο-

πιών, όπως έγινε παραδεκτό ως αιτιολογικό και όπως

αποδεικνύεται και από στοιχεία προεπαναστατικών και

όχι μόνον γεγονότων. Χαρακτηριστικότερο ίσως όλων,

η εκτέλεση του εθνομάρτυρα Ρήγα Βελεστινλή και των

συντρόφων του· «των γενναίων της ελευθερίας μαρτύ-
ρων», σύμφωνα και με τον χαρακτηρισμό του Αδαμάν-

τιου Κοραή.

Αυτές ήσαν και είναι οι «αρχές» της «Ευρώπης» των

οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των αποικιο-

κρατών. Και το τονίζω για να την αντιδιαστείλω με την

Ευρώπη της διανόησης, των ελεύθερων δημοκρατικών

λαών, την Ευρώπη του διαφωτισμού.

Αλλά ποιές είναι για ’μας, σήμερα – τότε και τώρα – «Οι

Αρχές»;  «Ελευθερία ή θάνατος»!
Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα· για όλους και

από όλους.

Και να το ξαναπώ, ευκαιρίας δοθείσης: 

Τιμάμε πραγματικά τους ήρωες, όχι με ...τούρτες, και

για το θεαθήναι, το τάχα μου και την προσωπική μας

προβολή. Τιμάμε τους ΗΡΩΕΣ όταν σεβόμαστε τα ιδα-

νικά τους κι αγωνιζόμαστε για τα ίδια ιδανικά που κι

αυτοί αγωνίστηκαν!

Τιμάμε τους ΗΡΩΕΣ όταν τους αφηγούμαστε και τους

διδάσκουμε στα παιδιά μας, με τη ζωή και τις πράξεις

των ηρώων και με την παραδειγματική δικιά μας ζωή και

τις πράξεις μας, που πρέπει ν’ απηχούν σαν αρμονικές

δονήσεις τη δικιά τους αρμονία!

Όταν παραδώσαμε τον Οτσαλάν, (η κυβέρνηση της

ντροπής), παραδώσαμε τον Ρήγα! Ο υπουργός μας ο

«επί των εξωτερικών» ήταν ένας Μέτερνιχ, σε πλήρη

δυσαρμονία με τους Ήρωές μας.

«Ελεύθεροι, αυτόνομοι και ανεξάρτητοι»!...
Πόσο στ’ αλήθεια «ελεύθεροι» και «ανεξάρτητοι» είμα-

στε, όταν δεν μπορούμε ούτε ένα εμβόλιο να προμη-

θευθούμε, χωρίς μάλιστα να μας το απαγορεύουν

τυπικά, αν δεν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Φαρμάκων, που δεν αποφασίζει, ως φαίνεται, με ιατρο-

φαρμακευτικά επιστημονικά κριτήρια, αλλά μάλλον με

γεωστρατηγικά και οικονομικά!

(Να ενισχύσουμε τις αγγλοσαξονικές, γερμανικές και

αμερικάνικες φαρμακοβιομηχανίες, γιατί στη Ρωσία

έχουμε – τι λόγο έχουμε εμείς, να «έχουμε» - επιβάλει

εμπάργκο).

Εμπάργκο, μωρέ, στα φάρμακα;

Αν είσαι δηλαδή ο ...Μπάιντεν ας πούμε, κι έχεις μιάν

αρρώστια, που το φάρμακό της το έχει μόνο μια χώρα,

π.χ. η ...Ρωσία που ο πρόεδρός της «ναι, είναι δολοφό-
νος», σύμφωνα με τον «ασθενή» Μπάιντεν, δεν θα

έπαιρνε το ρωσικό φάρμακο, για να σώσει τη ζωή του;

Αυτά είναι παράλογα πράγματα. Από τη Βόρεια Κορέα

θα το ’παιρνε ένας άνθρωπος «νουν έχων». Γιατί υπάρ-

χουν και άμυαλοι... Κι ο Βορειο Κορεάτης Πρόεδρος θα

το ’παιρνε από τις ΗΠΑ.

Αλλά εμείς, εκεί... κοτούλες! Δεν θα χάλαγαν ούτε το

σάλιο τους, για να μας φτύσουν οι αγωνιστές του 1821,

που τολμάμε να τους πιάνουμε στο στόμα μας.

Ακουσα σήμερα (Τετάρτη 17/3) έναν γιατρό, καθηγητή

Πανεπιστημίου, να λέει: «Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων (ΕΜΑ) δήλωσε, για το εμβόλιο AstraZeneca
του Παν/μίου της Οξφόρδης, πως “τα πλεονεκτήματα
του εμβολίου εξακολουθούν να υπερέχουν των ανησυ-
χιών” κι εμείς ακολουθούμε αυτά που λέει ο ΕΜΑ. Πώς
θα γινόταν εξ άλλου διαφορετικά;»
Θαυμάστε, υπήκοοι της «Ευρώπης»! Θαυμάστε την

πνευματική μας ηγεσία! Αλλά ευτυχώς, δεν είναι όλοι

έτσι, τόσο ...ρεαλιστές!

«Ραγιάδες έχεις, μάνα γη,
σκυφτούς για το χαράτσι
(...) των Ευρωπαίων περίγελα
και των αρχαίων παλιάτσοι»!
Κατά πως λέει εύστοχα, ο Κωστής Παλαμάς.

Αλλά πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς;

Εμείς, οι σύγχρονοι «Ευρωπαίοι», οι πιστοί στις «Συμ-

μαχίες» και στους «Εταίρους μας», οι δεδομένοι, ν’

ακολουθήσουμε δική μας γραμμή, δική μας πολιτική;

Έντιμη, ναι· αλλά αμοιβαία έντιμα! Κι όχι «έντιμα» στην

ατιμία. Στην εντιμότητα προέχει το «δέον»! Όχι των

κατεργαρέων, αλλά το πρέπον· το σωστό και το δίκαιο!

Όχι το «δίκαιο» του ισχυρού, όχι του κατεργάρη! Αυτού

που τρομοκρατεί, υπονομεύει κι εκβιάζει όποιον τον

«στραβοκοιτάζει», όποιον δεν συμβαδίζει με τ’ άνομα

συμφέροντα τού πλεονέκτη κι αλαζόνα, και τον χαρα-

κτηρίζει ασύστολα “τρομοκράτη”!!

Σήμερα ονομάζουν τρομοκράτες τους Κούρδους, που

διεκδικούν δικαίωμα βασικής αρχής διακηρυγμένης από

τον ΟΗΕ, από της συστάσεώς του: την αυτοδιάθεση

των Λαών. Οι Τούρκοι αντιδρούν κατά το χειρότερο

τρόπο κατά των “τρομοκρατών”, σ’ έναν λαό 20 εκατομ-

μυρίων, και οι σύμμαχοί τους συνηγορούν, αποσιωπούν

ή, στην καλύτερη περίπτωση, αγνοούν, κι οι Αμερικανοί

του Τραμπ, αφού τους χρησιμοποίησαν στη Συρία κατά

του ISIS, δίνοντάς τους υποσχέσεις – το ‘χουμε δει κι

εμείς το “έργο” στην πρόσφατη ιστορία – τους εγκατέ-

λειψαν «στο στόμα του λύκου» Ερντογάν.

«Τρομοκράτες» λοιπόν οι Κούρδοι, «τρομοκράτες» οι

Παλαιστίνιοι, «τρομοκράτες», οι Κύπριοι για τον ίδιο

λόγο  πριν  65  χρόνια περίπου, «τρομοκράτες» ο Κα-

ραολής και ο Δημητρίου, κι ο 17χρονος Παλλικαρίδης,

που τους κρέμασαν οι πολιτισμένοι Εγγλέζοι της Α.Μ.

Μα «τρομοκράτες» και οι ΗΡΩΕΣ της επανάστασης

του γένους!  

Με πρώτους (όχι χρονολογικά) τους Μπουρλοτιέρηδες! 

• Κωνσταντίνος Κανάρης, Γ. Ματρώζος, Παπανικολής,

Πιπίνος, Πολίτης και πολλοί άλλοι.

• Τρομοκράτες και συνωμότες οι «Φιλικοί», οι Καπετα-

ναίοι και οι απλοί οπλοφόροι και μη

• Τρομοκράτες και οι ρασοφόροι: Παπαφλέσσας (Γρ.

Δικαίος, καθότι και μπουρλοτιέρης των ψυχών), ο

Αθανάσιος Διάκος και άλλοι.

• Τρομοκράτισα και η Μπουμπουλίνα και οι Σουλιώτισες

(αυτές ήσαν και εκβιάστριες, αφού με την χορευτική

αυτοκτονία τους εξέθεταν διεθνώς το «ευγενές»

οθωμανικό καθεστώς που είχε εξασφαλίσει την «ει-

ρήνη» την pax othomana – για πάνω από 500 χρόνια,

στην περιοχή)!

• Μα αρχιτρομοκράτης κι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,

που έφτασε, ‘ακουσον – άκουσον, να απειλήσει με

«φωτιά και τσεκούρι» τους προσκυνημένους στον Ιμ-

πραήμ, που εξαγόραζε τους Νενέκους...

• Τρομοκράτες οι Έλληνες της Κλεφτουριάς, που βγή-

καν από την πρώτη στιγμή στο «κλαρί» και βάστηξαν

400 χρόνια άσβεστη στην καρδιά του έθνους τη λα-

χτάρα για την ελευθερία! Μα όχι μόνο, αλλά και το

αναγκαίο αξιόμαχο των ανδρών.  

Μάνα σού λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω.
Θα πάρω το ντουφέκι μου, να πάω να γίνω κλέφτης,
να κατοικήσω στα βουνά και στις κοντοραχούλες...

Να μη μιλούν οι κάθε λογιών τρομοκράτες για την τρο-

μοκρατία των «άλλων!» Γιατί και η δικιά τους «”έννομη”

τάξη», τρομοκρατία είναι όταν δεν συμβαδίζει με το Δί-

καιο, το φυσικό νόμο και τ’ ανθρώπινα δικαιώματα!

Κι εκείνο που πιπιλίζουν σαν καραμέλα για «τρομοκρα-

τία», έναν όρο έχει: Ασύμβατος πόλεμος.

Και τούτος ο πόλεμος είναι ο πόλεμος των αδυνάτων,

που ενίοτε καθισχύουν! Είναι το τσιμπούρι που σκοτώ-

νει την ύαινα.

―――――――
1. Νικολάου Γ. Χαρ.: “Διεθνείς Πολιτικές και Στρατιωτικές Συνθήκες,

συμφωνίες και συμβάσειςε”

Oι ...τρομοκράτες του 1821
Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις Ευρυάλη,
Πολιτεία, Πηγαδάκια Βούλας Σελ. 6

Η Αργεία Τελέσιλλα και η γυναίκα
στην αρχαία Ελλάδα
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

13 Περιβαλλοντικές οργανώσεις κα-
ταγγέλουν Σελ. 10

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
Χρήστος Κοντοβουνίσιος Σελ. 14

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



Δύναμή μας, η εκτίμηση των αναγνωστών μας!
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Αγαπητοί αναγνώστες,

Όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και

συνδράματε την εφημερίδα ΣΑΣ, σας ευχαριστούμε μέσα

απ’ την καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον συμπολίτη μας –

που για ευνόητους λόγους κρατάμε την ανωνυμία του

– για την ευγενική του χειρονομία, και τον ευγνωμο-

νούμε ειλικρινά για τα τόσα καλά του λόγια γραμμένα

αυθόρμητα, παρορμητικά, πηγαία πάνω στην εφημερίδα

που διάβαζε!

Mας δίνουν δύναμη, αλλά μας επιφορτίζουν με 

επιπλέον ευθύνες.

Δύναμή μας, η εκτίμηση των αναγνωστών μας!
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«ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
στο Δήμο Παλλήνης

Για 4η συνεχή χρονιά οι «Δρόμοι Πολιτισμού» του Δήμου

Παλλήνης, οδηγούν σε μια σειρά ιδιαίτερων εκδηλώσεων.

Φέτος, λόγω της πανδημίας οι δρόμοι θα είναι διαδικτυακοί

και θα έχουν ως  κεντρικό θέμα  την επέτειο των 200 χρό-

νων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

«Στόχος τους είναι να μας κάνουν να αναρωτηθούμε με
τρόπο συλλογικό και πάνω από όλα δημιουργικό:Από που
ξεκινήσαμε, πως ξεκινήσαμε και πως φτάσαμε στην σύγ-
χρονη Ελλάδα? Ποια είναι η σύγχρονη Ελλάδα?» γράφει στο

δ.τ. η Κοινοφελής Επιχείρηση.

Οι εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν διαδικτυακά στο Face-

book και στο Youtube των ιστοσελίδων του Δήμου Παλλή-

νης (www.pallini.gr) και της Κοινωφελούς Επιχείρησης

(www.kedp.gr) τις παρακάτω ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2021»

2ος Δρόμος: «Δρόμοι της Επανάστασης» 20 & 26
Μαρτίου, ώρα 20:30
Οι δύσκολες στιγμές ενός πολυμέτωπου αγώνα θα παρου
σιαστούν με χρονονολογική σειρά σε  τριαμέρη   αναλύον
τας την Επανάσταση του 1821 καθώς και  τα πολύπλοκα
κοινωνικά, διπλωματικά, ηθικά, ιδεολογικά και πολιτικά θέ
ματα που την απασχόλησαν. 
Θα εντοπιστούν προσωπικές συμπεριφορές, παραδοσια
κές αγκυλώσεις, ιδεολογικές εμμονές αλλά και οι υπερβά
σεις και οι εκρήξεις που την ελάμπρυναν.

Μέρος 1Ο«Τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης»(1821
1823)  12/03/2021

Μέρος 2Ο«Εμφύλιες συγκρούσεις και υποχώρηση 1824
1827» 20/03/2021

Μέρος 3Ο«Το Νέο Ελληνικό Κράτος και η Νίκη της Επανά
στασης 18281829» 26/03/2021

Βασικός Ομιλητής: Κούκος Ανδρέας , ΝομικόςΔρ.Νεότε
ρης ΙστορίαςΠρόεδρος Δ.Σ.Ε.Μ.Ε.Ν.Σ.Ι.

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.

Επαγγελματικές προοπτικές
την περίοδο της πανδημίας 

Τετάρτη 31 Μαρτίου  Επαγγελματι

κές προοπτικές την περίοδο της παν
δημίας 

Ενημερωτική εκδήλωση για τα νέα δε
δομένα που έφερε ο κορωνοϊός στην
αγορά εργασίας. Επαγγέλματα που
αναδύθηκαν και χάθηκαν την περίοδο
της πανδημίας. 

Νέα μορφή εγκληματικό
τητας στο διαδίκτυο και
την κυβερνοασφάλεια.

Τετάρτη 07 Απριλίου  Κυβερνοέγ
κλημα

Ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα
μορφή εγκληματικότητας στο διαδί
κτυο και την κυβερνοασφάλεια.

Ομιλητές: Συνεργασία με το Σώμα Δίω
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ομιλη
τές θα ανακοινωθούν

Τετάρτη 14 Απριλίου  Περιβάλλον 
Διαλογή στην πηγή  Διαχείριση
απορριμμάτων

Ενημερωτική εκδήλωση για το περι
βάλλον, την οργανωμένη διαχείριση
των απορριμμάτων, την κομποστοποί
ηση και τη διαλογή στην πηγή. 

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

Η Περιφέρεια Αττικής, με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα της Γυναίκας έχει οργανώσει μία σειρά διαδι-

κτυακών εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα καθ’ όλη

τη διάρκεια του Μαρτίου.

Τις παραστάσεις μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι

στην σελίδα της Περιφέρειας Αττικής στο facebook:

facebook.com/PerifereiaAttikis

και στο: youtube.com/perattika

Το πρόγραμμα, έκανε πρεμιέρα ανήμερα της Παγκό-

σμιας Ημέρας της Γυναίκας και συνεχίζει:

«Για τις γυναίκες ζούμε όλοι..!» 

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021, στις 21:00 

Συναυλία με τη Γλυκερία, τη Φωτεινή Δάρρα και το

Σταύρο Σαλαμπασόπουλο. (Πολιτιστικό Κέντρο Μο-

σχάτου)

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 29 Μαρτίου με τη

διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Η Γυναίκα στην Εξου-

σία», την οποία οργανώνει η Αντιπεριφερειάρχης Πο-

λιτισμού Μαίρη Βιδάλη, με τη συμμετοχή εξεχουσών

γυναικών από τους χώρους της διανόησης, της τέ-

χνης, του πολιτισμού και της κοινωνίας.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Μοσχάτου, στο Δημοτικό Θέατρο Πει-

ραιά και στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

(Φρυνίχου).

«Σερσέ λα φαμ»

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, στις 21:00  

Συναυλία με τη Δήμητρα Σταθοπούλου, την Ελένη Κα-

ρακάση και την Επιστήμη Καμπούρογλου. (Πολιτιστικό

Κέντρο Μοσχάτου)

«Δικαίωμα»

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021, στις 21:00

Μουσικό Αφιέρωμα στη σπουδαία στιχουργό Λίνα Νι-

κολακοπούλου με το Μάριο Φραγκούλη και το Γιώργο

Περρή. Μαζί τους η Μυρτώ Βασιλείου. (Δημοτικό Θέ-

ατρο Πειραιά)

«Η δική τους επανάσταση» 

Κυριακή 28 Μαρτίου 2021, στις 21:00

Μουσικοθεατρική παράσταση από το Θέατρο Τέχνης

Καρόλου Κουν με τίτλο «Η δική τους επανάσταση»
(Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Φρυνίχου)

«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ»

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, στις 18:00

Ημερίδα με θέμα «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ» (Δη-

μοτικό Θέατρο Πειραιά)

Με “άρωμα” Γυναίκας ο Μάρτιος 

στην Περιφέρεια Αττικής
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«Η Βαβυλωνία» του Δ. Κ. Βυζάντιου σε σκηνοθεσία

Γιάννη Κακλέα - απευθείας από την Κεντρική Σκηνή:

Σαβ. 20 Μαρ. 19:30, Live Streaming.

Το Εθνικό Θέατρο ολοκληρώνει τον κύκλο των παρα-

γωγών του στην Κεντρική Σκηνή για τη φετινή θεατρική

περίοδο, με την κωμωδία του Δημητρίου K. Βυζάντιου,

Η Βαβυλωνία, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.

Η Βαβυλωνία γράφτηκε το

1836 και ανήκει στο είδος

του «λαϊκού θεάτρου» (ηθο-

γραφίας), όπου ο συγγρα-

φέας αποτυπώνει ανάγλυφα

μέσα από μια γλωσσική «βα-

βυλωνία» (γλωσσική/διαλε-

κτική ποικιλομορφία) το

χρώμα και την εικόνα της κοι-

νωνίας της πρώτης ελληνι-

κής πρωτεύουσας κατά τη

μετεπαναστατική περίοδο.

Η Βαβυλωνία μάς μεταφέρει ως άλλη μηχανή του χρόνου

πίσω στο 1827 και στην καρδιά του κοσμοπολίτικου Ναυ-

πλίου, καθέδρας της ελληνικής κυβέρνησης, αμέσως μετά

τη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων στη Ναυμαχία του

Ναυαρίνου.  

Η χαρμόσυνη είδηση αποτελεί την αφορμή για το γλέντι

που θα στηθεί μεταξύ ρωμιών που βρίσκονται στο Ναύπλιο

προερχόμενοι από διάφορα μέρη του ελληνισμού. Το ευ-

τυχές γεγονός θα γιορτάσουν στη λοκάντα (πανδοχείο)

του μισέ Μπαστιά, ένας Ανατολίτης (μικρασιάτης), ένας

Μωραΐτης, ένας Χιώτης, ένας Κρητικός, ένας Αρβανίτης,

ένας Κύπριος κι ένας λογιότατος (πρωτευουσιάνος).

Το γλέντι κορυφώνεται, το κρασί ρέει άφθονο, αλλά καθώς

ο καθένας μιλάει το δικό του τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, η

ασυνεννοησία μεταξύ τους δεν θα αργήσει να καταλήξει

σε σύγκρουση. Η λέξη «κουράδια» που θα ξεστομίσει ο

Κρητικός στον Αρβανίτη θα προξενήσει τη μοιραία παρε-

ξήγηση ανάμεσα στους δύο θαμώνες. 

Ο μεθυσμένος Αρβανίτης θα πυροβολήσει τον Κρητικό, και

το σκάνδαλο θα ξεσπάσει. Η υπόθεση θα φτάσει στην

αστυνομία, και η παρέμβαση

του Ζακυνθινού αστυνόμου

που θα προσπαθήσει να εξα-

κριβώσει αν ο τραυματισμός

είναι κάζο πενσάτο (εκ προμε-

λέτης) ή ατσιντέντε (κακή

στιγμή), θα επιτείνει την ασυ-

νεννοησία εφόσον και αυτός

μιλάει το δικό του γλωσσικό

ιδίωμα και αδυνατεί να κατα-

λάβει τα λόγια των άλλων.

Καθώς η ανάκριση δεν πετυχαίνει να διαλευκάνει την υπό-

θεση, όλοι οι ήρωες κλείνονται στη φυλακή. Ωστόσο η «Δι-

οίκηση» που έχει λάβει γνώση του περιστατικού, δίνει

χάρη στους φυλακισμένους και οι κρατούμενοι απελευθε-

ρώνονται. Το έργο τελειώνει όπως άρχισε: με τους Έλλη-

νες να γλεντούν τη νίκη αφήνοντας πίσω τα «εμφύλια»

τραύματα και τις διαφορές τους.

Σάββατο 20 Μαρτίου, στις 19:30

Η απευθείας μετάδοση  livestream.n-t.gr με αγορά

ηλεκτρονικού εισιτηρίου (κωδικού πρόσβασης). Στη

σελίδα  θα είναι διαθέσιμο για ηλεκτρονική αγορά το

πρόγραμμα της παράστασης σε ψηφιακή μορφή.

«Η Βαβυλωνία»200ή ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ «ΓΕΦΥΡΑ» 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η αττική Μεσογαία  

Ηρωϊκοί χρόνοι - 

Απελευθέρωση - Μετεξέλιξη

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΤΥΧΟ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ 

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η.Π.Α.

• Γιάννης Νταβάρης - Ένας ήρωας της Επανάστασης

στην Ακρόπολη.

• Οι Νταβαραίοι Μεσογείτες οπλαρχηγοί. Ιστορική

αναψηλάφιση των «ελασσόνων» πρωταγωνιστών της

Ελληνικής Επανάστασης στην Αθήνα

• Αποτελέσματα του διεθνούς διαγωνισμού ποίησης

«Εμπνεύσεις από τα  κίνητρα  της Ελληνικής Επανά-

στασης»

• Λογοτεχνία και κριτική - Αφιέρωμα στο Δημήτρη Στα-

μέλο (1931-2005)

• Διπλωματία και επιχείρηση - Αφιέρωμα στον Σωτήριο

Χατζόπουλο (1843-1916)

• Ανθρωπισμός - Αφιέρωμα στη Μαρία Κρότση (1872-

δεκαετία 1960)

• Ιστορική γενεαλογία / εραλδισμός / νεοελληνική οι-

κονομική άνθιση - Αφιέρωμα: Οικογένεια Κωστή Πα-

ρασκευόπουλου (1885-1962)

Eυρύ πρόγραμμα πολιτιστικών διοργανώσεων με επί

μέρους δράσεις στον ιστορικό, μορφωτικό, φιλεκπαι-

δευτικό και εκδοτικό τομέα, ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό

Κέντρο Τέχνης (EUARCE) της Ελλάδος, συμμετέχον-

τας στον ελληνοδιεθνή εορτασμό της

200ής Επετείου της Ελληνικής Επανάστασης.

Η έναρξη του προγράμματός του θα γίνει μέσα στο

Μάρτιο όπου με τη συνεργασία του ομογενειακού ορ-

γανισμού American-Hellenic Foundation of Western

Pennsylvania (AHFWP) και των Επιτροπών των Εθνι-

κών Δωματίων Ελλάδος, Γαλλίας, Αγγλίας και Ρωσίας

του Πανεπιστημίου Pittsburgh θα παρουσιάσει γιά

πρώτη φορά σε διεθνή έκθεση το θέμα των «ελασσό-

νων» ηρώων αγωνιστών της Μεσογαίας Αττικής

(πολιορκητών της Ακρόπολης των Αθηνών) με επι-

κεφαλής τον Οπλαρχηγό Γιάννη Ντάβαρη, αξιοποι-

ώντας το υλικό του ιστορικού αρχείου του. 

Μια παράσταση για όλη την

οικογένεια!

Μικρούς και μεγάλους!

Μοντέρνους, συντηρητικούς

και εναλλακτικούς! Με

ακροβατικά, ζογκλερικά, θέ-

ατρο, ζωντανή μουσική και

άφθονο γέλιο!

Μετά από ένα ταξίδι σε διά-

φορους χώρους της Ελλά-

δας, το χαρούμενο,

ατμοσφαιρικό και πρωτό-

τυπο τσίρκο Cachivache

έκανε στάση και στην

Αθήνα, στο θέατρο Παλλάς,

και μάς μετέφερε στα χρό-

νια της παιδικής αθωότητας

και της ξεγνοιασιάς με την

παράσταση: «Το όνειρο της

Μόλυ».

Η παράσταση μεταδίδεται

online μέσα από το

VIVA.GR

Η Μόλυ είναι ένα ορφανό
κοριτσάκι που έχει ένα
όνειρο: να παίξει στο
τσίρκο! Όταν ο μοχθηρός δι-
ευθυντής του ορφανοτρο-

φείου την τιμωρεί, η Μόλυ
αποφασίζει να το σκάσει για
να πραγματοποιήσει το
όνειρό της. Το πρώτο βράδυ
που θα περάσει μακριά από
το ορφανοτροφείο, θα δει
ένα απίθανο όνειρο. Ένα

ολόκληρο τσίρκο, με ζογ-
κλέρ, ακροβάτες, κορίτσια
λάστιχο, κλόουν και μια
τρελή μπάντα, την παίρνει
μαζί του. Ο παλιάτσος που
τη συντροφεύει της δείχνει
έναν διαφορετικό τρόπο
σκέψης για να καταφέρει το
όνειρό της…

Η χώρα μας έχει μια υπέ-

ροχη πρωτιά! Με σύνθημα:

”Ελλάδα χώρα ελεύθερη
από τσίρκο με ζώα’’ καταφέ-

ραμε το 2012 την ψήφιση

νομοσχεδίου από το ευρω-

παϊκό κοινοβούλιο, που

απαγορεύει τη λειτουργία

τσίρκων με ζώα που βασανί-

ζονται για να τα καταφέ-

ρουν.

Το τσίρκο Cachivache είναι

μία ομάδα σύγχρονη που

ιδρύθηκε το 2011, έχει εμ-

φανιστεί σε δεκάδες φεστι-

βάλ στην Ελλάδα, και το

εξωτερικό, σε ανοιχτά και

κλειστά θέατρα, σε πάρκα

και πλατείες δίνοντας πάντα

έναν ιδιαίτερο τόνο και κερ-

δίζοντας κάθε κοινό. Το πο-

λυμελές σχήμα του

απαρτίζεται από 8 μουσι-

κούς, οι οποίοι συνοδεύουν

ζωντανά την παράσταση.

Το όνειρο της Μόλυ
από το Cirko Cachivache σε online streaming

Our Festival 7
Ανοιχτό κάλεσμα

για συμμετοχή

Συνάντηση 

Αλληλέγγυων 

Καλλιτεχνών

27 Ιουλίου

1 Αυγούστου 2021

Ευριπίδειο Θέατρο

Ρεματιάς – Χαλάνδρι

festival.our@gmail.com



6 ΣΕΛΙΔΑ - 20  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021                                                                                                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΗ

Δήμος ΒΒΒ 

Σε “κλειό” covid-19

Από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, πα-

ρουσιάστηκαν κρούσματα κορονωϊού, στις υπηρε-

σίες του Δήμου ΒΒΒ, που στεγάζονται στο

Δημαρχείο της Βουλιαγμένης. Μάλιστα δεν είχε δη-

μοσιοποιηθεί και το αναδείξαμε μέσα από την ηλε-

κτρονική μας σελίδα (www.ebdomi.com), και ο Δήμος

έβγαλε σχετικό δελτίο τύπου με μεγάλη καθυστέ-

ρηση.

Το πρόβλημα ήδη όμως είχε επεκταθεί. Και νέα

κρούσματα παρουσιάστηκαν στην Κοινωνική Υπηρε-

σία του Δήμου, που διαπιστώθηκε στις 15 Μαρτίου,

με αποτέλεσμα να μείνει κλειστή η υπηρεσία την

επομένη ημέρα (16.3.) προκειμένου να τηρηθούν τα

πρωτόκολλα που επιβάλλονται.

Η διασπορά όμως συνεχίζεται, αυτή τη φορά στα

ΚΕΠ της Βούλας και της Βουλιαγμένης, και στις υπη-

ρεσίες εξυπηρέτησης κοινού που στεγάζονται στο

Δημοτικό Κατάστημα της Βουλιαγμένης, όπου εμφα-

νίστηκαν θετικοί εργαζόμενοι  και γι’ αυτό τα ΚΕΠ

παρέμειναν κλειστά στις  (17.3.21) για απολύμανση

κ.λπ.

Το ΚΕΠ άνοιξε κανονικά, αφού δεν βρέθηκε θετικός

κανένας εργαζόμενος, αλλά το ΚΕΠ Βουλιαγμένης

- προς το παρόν - δεν ανοίγει γιατί έχουν βρεθεί

κρούσματα.

Η αποχέτευση στο Δήμο Παλλήνης, είναι πλέον γεγο-

νός αδιαμφισβήτητο. Ένα γεγονός που περιμένουν με

αγωνία οι κάτοικοι και που έχει καθυστερήσει δραμα-

τικά, με τα προβλήματα έντονα, ιδιαίτερα τους καλο-

καιρινούς μήνες.

Δεκαετίες το συζητούσαν, αλλά πλέον μπήκε σε τροχιά

υλοποίησης αφού, ο εργολάβος έχει αναλάβει, το

Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμπραξη και το πρά-

σινο φως εδόθη.

Έτσι πραγματοποιήθηκε η πρώτη, ιστορικής σημασίας,

συνάντηση εργασίας (11.3.21) με τους εκπροσώπους

της κοινοπραξίας, “ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ-ΕΛΤΕΡΓΑ

ΑΕ”, η οποία ανέλαβε την κατασκευή του έργου της

Αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης με το Δήμαρχο, Θα-

νάση Ζούτσο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Παλ-

λήνης και συζητήθηκαν θέματα τεχνικής φύσεως. Με

τον τρόπο αυτό, ξεκίνησε και επίσημα η συνεργασία

Δήμου και του αναδόχου, για την υλοποίηση του έργου,

για το οποίο ο Δήμος Παλλήνης, εξασφάλισε ευρω-

παϊκή χρηματοδότηση, ύψους 55.000.000 ευρώ.

«Πράσινο φως»  από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Την προηγούμενη ημέρα, το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολο-

κλήρωσε τον έλεγχο και ενέκρινε το κείμενο της Σύμ-

βασης, που θα υπογράψει, ο Ανάδοχος με την ΕΥΔΑΠ.

Στο επόμενο διάστημα, θα ξεκινήσει η σταδιακή εγκα-

τάσταση και ανάπτυξη των εργοταξίων, έτσι ώστε, το

αργότερο εντός τριμήνου, να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Το έργο θα ολοκληρωθεί, εντός χρονοδιαγράμματος 48

μηνών και αφορά στην  κατασκευή 19,5 χλμ. πρωτεύον-

τος, και 152,5 χλμ. δευτερεύοντος δικτύου, δεκατριών

(13) συνολικά αντλιοστασίων, καθώς και την κατασκευή

των συνδέσεων με τα ακίνητα.

«Περίμενα δέκα χρόνια 
γι’ αυτή  τη συνάντηση»

«Αισθάνομαι σήμερα, μεγάλη χαρά. Είναι
μια στιγμή δικαίωσης, για τον συνεχή, επί-
μονο και επίπονο αγώνα που δώσαμε, από
το 2011, για να αποκτήσουμε το αυτο-
νόητο δικαίωμα σε μια καλύτερη ποιότητα
ζωής. Κάναμε ότι περνούσε από το χέρι
μας, για να γίνει το έργο της αποχέτευσης. Καταφέ-
ραμε, μάλιστα, να εξασφαλίσουμε δυο φορές, χρημα-
τοδότηση από την ΕΕ, αφού η πρώτη, τελικά εν μέρει
χάθηκε, με ευθύνη της γραφειοκρατίας του Ελληνικού
Δημοσίου αλλά και μικροπολιτικών συμφερόντων, που
συνεχώς ύψωναν εμπόδια και μας καθυστερούσαν. 
...Μια μεγάλη κατάκτηση για όλους μας. Επιτέλους, όλοι οι

κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης, δικαιωθήκαμε. Επόμενο βήμα,

η εξασφάλιση της χρηματοδότησης και των συνδέσεων με τα

ακίνητα ώστε αυτό το τεράστιο έργο να πραγματοποιηθεί με

μηδενική επιβάρυνση για τους κατοίκους της πόλης μας», δη-

λώνει ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος.

Η Παλλήνη μπαίνει σε τροχιά αποχέτευσης
Σε ένα τρίμηνο ξεκινούν εργασίες!

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της εγκεκριμένης, από

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κυκλοφορικής, μελέτης

που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020 στις περιο-

χές Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία της Δ.Ε. Βού-

λας, ζητήθηκαν οι απόψεις πολιτών και τοπικών

φορέων των περιοχών εφαρμογής. Η ανταπόκριση

ήταν ιδιαιτερα μεγάλη και πολλές από αυτές έγιναν

αποδεκτές από μελετητές και την Τεχνική Υπηρεσία

του Δήμου, με αποτέλεσμα να προτείνεται η κυκλο-

φοριακή μελέτη να συμπεριλάβει στοχευμένες προ-

σαρμογές που εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν περαιτέρω

την λειτουργία του συγκοινωνιακού δικτύου στην πε-

ριοχή.

Πλέον, οι προτεινόμενες σημειακές τροποποιήσεις

της κυκλοφοριακής μελέτης, που υιοθετήθηκε επί της

αρχής από τους μελετητές και την Τεχνική Υπηρεσία,

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

http://www.vvv.gov.gr/index.php/city-planning-and-

deliberating-wwd-2/item/11487-anatheorisi-evrialis

και είναι ξανά ανοιχτή η διαδικασία διαβούλευσης για

τις τελικές παρατηρήσεις από πολίτες και τοπικούς

φορείς, έως και την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021. 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους,

μπορούν να στείλουν email στο info@vvv.gov.gr. 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η με-

λέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και σήμανσης θα προ-

ωθηθεί εκ νέου για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο

και θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για

την έκδοση του απαραίτητου ΦΕΚ, προτού οι τροπο-

ποιήσεις αυτές εφαρμοστούν στο πεδίο.

Τροποποιήσεις στην κυκλοφοριακή μελέτη των περιοχών 

Ευρυάλη, Πολιτεία και Πηγαδάκια Βούλας



Σγουρός προς Πατούλη

Κατήφορος χωρίς τέλος για

την Περιφέρεια Αττικής 

Την αποχώρηση της παράταξής μας, «Ανεξάρτητη Αυ-

τοδιοίκηση Αττικής», αλλά και της συντριπτικής πλει-

οψηφίας των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων του

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, προκάλεσε η πρω-

τοφανής απόφαση της διοίκησης Πατούλη να μετατρέ-

ψει την ειδική απολογιστική συνεδρίαση για τα

πεπραγμένα του έτους 2020 σε μονόλογο προκειμένου

να αποφύγει την κριτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Καλ-

λικράτη (ν. 3852/2010) κάθε χρόνο

σε ειδική συνεδρίαση του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου γίνεται ο απο-

λογισμός πεπραγμένων της

περιφερειακής αρχής σε ό,τι

αφορά την εφαρμογή του ετήσιου

προγράμματος δράσης, την οικονο-

μική κατάσταση και τη Διοίκηση της

Περιφέρειας. Η διεξαγωγή της

συγκεκριμένης συνεδρίασης έχει την έννοια της δημό-

σιας λογοδοσίας, αλλά και της διεξαγωγής δημοκρατι-

κού διαλόγου για τα πεπραγμένα της διοίκησης.

Ωστόσο η διοίκηση Πατούλη επέλεξε για μια ακόμη

φορά, να καταργήσει ετσιθελικά κάθε δυνατότητα

διαλόγου αποφασίζοντας να τοποθετηθούν κατά τη συνε-

δρίαση μετά τον Περιφερειάρχη, οι δεκαέξι (16) χωρικοί

και θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, 10 εντεταλμένοι περι-

φερειακοί σύμβουλοι της παράταξής του και οι Γενικοί Δι-

ευθυντές της Περιφέρειας. Στο τέλος και αφού, θα είχαν

προηγηθεί όλες οι τοποθετήσεις-μονόλογοι των στελεχών

του και οι παρατηρήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων θα

μπορούσαν  να τοποθετηθούν οι επικεφαλής των παρατά-

ξεων!

Παράλληλα η Διοίκηση της Περιφέρειας απέρριψε την

πρόταση του πρώην Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Σγουρού

να εναλλάσσονται οι επικεφαλής των παρατάξεων με

τους Αντιπεριφερειάρχες, ώστε να επιτευχθεί στοιχει-

ωδώς ο διάλογος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σε δήλωσή του ο Γ. Σγουρός τόνισε ότι «Η διοίκηση της

Περιφέρειας Αττικής διολισθαίνει καθημερινά σε

ολοένα και πιο αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και

πρακτικές. Καταδικάζουμε τέτοιου είδους συμπεριφο-

ρές που ουδέποτε υπήρξαν στο παρελθόν.

Σχετικά με τον «απολογισμό – μονόλογο», ο Γ. Σγουρός

τονίζει ότι η Διοίκηση της Περιφέρειας φάνηκε κατώ-

τερη των περιστάσεων στην αντιμετώπιση της πανδη-

μίας του covid-19 αφού περιορίστηκε σε δράσεις για το

θεαθήναι, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εκμεταλλεύτηκε

την πανδημία για να κάνει προσλήψεις και απευθείας

αναθέσεις κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημο-

σίων συμβάσεων και καταστρατηγώντας ακόμη και τις

ειδικές διαδικασίες που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει πλέον χάσει τελείως τον

αναπτυξιακό της χαρακτήρα, αφού όλα τα μεγάλα έργα

υποδομών έχουν κολλήσει (Φαληρικός Όρμος, ΚΕΛ

Κρωπίας, κ.α.), κανένα νέο μεγάλο έργο δεν έχει ξεκι-

νήσει, ενώ κυριαρχούν οι αλόγιστες και αδικαιολόγητες

δαπάνες σε εκδηλώσεις με live streaming, εκθέσεις και

δημόσιες σχέσεις.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση της Περιφέ-

ρειας ο Γ. Σγουρός προειδοποιεί και πάλι ότι δημιουρ-

γείται αδιέξοδο από τις υπερδεσμεύσεις πόρων που σε

λίγα χρόνια θα οδηγήσουν την Περιφέρεια Αττικής σε

στάση πληρωμών.

«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής»
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Στην έναρξη της συνεδρίασης προέκυψε

θέμα, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να

ενίσταται για τη διαδικασία της συνε-

δρίασης. Κι αυτό γιατί ο Περιφερειάρχης

είχε στην ατζέντα, πέρα από τη δική του

ομιλία, και όλους τους Αντιπεριφερειάρ-

χες, (16 τον αριθμό), περιφερειακούς

συμβούλους και γενικούς γραμματείς.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η διαδι-

κασία θα κρατούσε ατελείωτες ώρες και

χωρίς κάποιο νόημα. Λογικό να μιλήσει

ο περιφερειάρχης, αλλά από εκεί και

πέρα θα έπρεπε να μιλήσουν οι επικεφα-

λείς των παρατάξεων και να θέσουν

ερωτήσεις σε αρμόδιους περιφερειακούς

συμβούλους και γραμματείς.

Αυτό έγινε και η αιτία να αποχωρήσουν

σύσσωμες οι παρατάξεις της αντιπολί-

τευσης «Δύναμη Ζωής», «Ανεξάρτητη

Αυτοδιοίκηση Αττικής», «Λαϊκή Συσπεί-

ρωση Αττικής», «Ανυπόταχτη Αττική» και

η «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Ατ-

τική σε Κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ»

Ο Περιφερειάρχης σχολιάζοντας τη σχε-

τική απόφασή τους επισήμανε: «Δυστυ-

χώς για άλλη μια φορά επικράτησε η

ανωριμότητα και οι κομματικές εμμονές

σε μια δημοκρατική διαδικασία. Προκαλεί

έκπληξη και απορία το γεγονός ότι πα-

ρατάξεις της αντιπολίτευσης ήθελαν να

τοποθετηθούν και να διατυπώσουν τις

επισημάνσεις τους πριν καν ακούσουν τα

πεπραγμένα από τη διοίκηση. Για άλλη

μια φορά κάποιοι, αδιαφορούν για την

ουσία προτάσσοντας μικροπολιτικά τερ-

τίπια».  

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης κατά τη

διάρκεια της ομιλίας του έκανε εκτενή

αναφορά στους στόχους που έχουν επι-

τευχθεί ενώ υπογράμμισε ότι ο ίδιος και

οι συνεργάτες του Αντιπεριφερειάρχες,

Εντεταλμένοι, Περιφερειακοί Σύμβουλοι

και τα στελέχη της Διοίκησης πέτυχαν

να είναι 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το

χρόνο, δίπλα στον πολίτη. Επιπλέον εξέ-

φρασε την βεβαιότητα ότι τα επόμενα

χρόνια, θα είναι περίοδος αναγέννησης

και επανεκκίνησης για την Αττική. 

Πανδημία 

Ο Περιφερειάρχης στην ομιλία του, ανα-

φερόμενος στην πανδημία επισήμανε ότι

η Περιφέρεια Αττικής, διαθέτει για την

αντιμετώπιση της πάνω 500.000.000

ευρώ. Χρήματα τα οποία αξιοποιούνται

τη στήριξη και τη λειτουργία του εθνικού

συστήματος υγείας, των δημόσιων νοσο-

κομείων της Αττικής, του ΕΟΔΥ, δημό-

σιων οργανισμών, αλλά και των

επιχειρήσεων του Λεκανοπεδίου. 

Απορρίμματα 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχείριση

το απορριμμάτων τονίζοντας ότι βρίσκε-

ται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την πρά-

σινη διαχείριση των απορριμμάτων της

Αττικής, με στόχο το οριστικό κλείσιμο

του ΧΥΤΑ Φυλής. 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός  

Ο Γ. Πατούλης επεσήμανε ότι η Περιφέ-

ρεια βρίσκεται σε μια φάση ψηφιακού με-

τασχηματισμού όλων των υπηρεσιών

της, ενώ οι προτάσεις της σε ζητήματα

εκσυγχρονισμού των Μεταφορών αποτέ-

λεσαν πρότυπο και υιοθετήθηκαν σε επί-

πεδο κεντρικής διοίκησης για το σύνολο

των Περιφερειών της Χώρας.  

Οι καινοτόμες πρωτοβουλίες της Περι-

φέρειας 

Η υγειονομική κρίση δεν αποτέλεσε ούτε

μια στιγμή δικαιολογία για να σταματή-

σει η προσπάθεια υλοποίηση του έργου

της νέας διοίκησης. Όλο αυτό το διά-

στημα τα στελέχη της διοίκησης της Πε-

ριφέρειας δούλεψαν σκληρά και

συστηματικά, δημιουργώντας νέες

δομές, ενώ αναπτύχθηκαν καινοτόμες

πρωτοβουλίες, προκειμένου να μην μεί-

νει μόνος κανένας συμπολίτη μας. 

Η Περιφέρεια Αττικής είναι η μόνη Περι-

φέρεια της χώρας που ανέπτυξε τόσες

πολλές και καινοτόμες δράσεις, από τη

διενέργεια rapid tests μέσω κινητών μο-

νάδων και την ενίσχυση του δημόσιου

συστήματος υγείας της Αττικής, μέχρι

την οικονομική στήριξη των επιχειρή-

σεων του Λεκανοπεδίου, αναδεικνύον-

τας την τεράστια συμβολή μας στην

αντιμετώπιση της κρίσης. 

Αναπτυξιακά έργα

Ο Περιφερειάρχης αναφερόμενος στα

αναπτυξιακά έργα τόνισε μεταξύ άλλων

ότι  από την αρχή της θητείας του κλή-

θηκε να διαχειριστεί «μια πολύ δύσκολη

κατάσταση, που γίνεται ακόμη δυσκολό-

τερη όχι μόνον λόγω της υγειονομικής

κατάστασης, αλλά και λόγω της μεγάλης

έλλειψης έργων στην Περιφέρεια τα

προηγούμενα χρόνια». 

Βρεθήκαμε μπροστά σε μια
δύσκολη πραγματικότητα κι

ένα μεγάλο δίλημμα.

Η προηγούμενη Διοίκηση είχε εξαγγείλει

ένα μεγαλεπήβολο πρόγραμμα έργων

ύψους περίπου 2,5 δις ευρώ. Στο πρό-

γραμμα που είχε κατατεθεί και ψηφιστεί

όμως, υπήρχαν 862 έργα με προϋπολο-

γισμό 1.875 εκ. ευρώ.  Από αυτά είχαν

συμβασιοποιηθεί 462 έργα ύψους περί-

που 450 εκ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 400,

με προϋπολογισμό 1.422 εκ. ευρώ δεν

είχαν συμβασιοποιηθεί. 

Ουσιαστικά επρόκειτο για έργα που

είχαν ενταχθεί στον προϋπολογισμό, ως

απλές εγγραφές με ελάχιστα ποσά,

απλά για να υπάρχει δέσμευση. Οι πλη-

ρωμές δε για τα έργα αυτά ήταν ύψους

192 εκ. ευρώ κι έτσι κληρονομήθηκε στη

δική μας διοίκηση, η πληρωμή των άλλων

286 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Την

ίδια στιγμή οι πόροι της Περιφέρειας,

στο ταμείο μας, βρήκαμε λίγο περισσό-

τερα από 300 εκ. €., 304 εκ. €.

Δηλαδή δεν είχαμε χρήματα ούτε και για

να αποπληρώσουμε τις ήδη υπογεγραμ-

μένες συμβάσεις, ενώ φυσικά δεν μπο-

ρούσε να γίνει λόγος για κανένα νέο

έργο.

Όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρω,

είναι στοιχεία που έθεσαν στη διάθεσή

μου οι αρμόδιες υπηρεσίες μας. Με βάση

λοιπόν τα στοιχεία αυτά, είχαμε επιλογή,

ή να μην κάνουμε κανένα νέο έργο και

να αρκεστούμε ως νέα διοίκηση, απλά να

υλοποιήσουμε τις υποχρεώσεις των διοι-

κήσεων του χθες, κι αυτές όχι στο σύ-

νολό τους, καθώς όπως γνωρίζετε οι

ανάγκες της Περιφέρειας δεν είναι

μόνον έργα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Απολογισμός πεπραγμένων 2020

χωρίς την αντιπολίτευση!
Ειδική Συνεδρίαση πραγματοποίησε το Περιφερειακό Συμ-

βούλιο (17.3), προκειμένου να γίνει ο απολογισμός πεπραγ-

μένων του 2020 της Περιφέρειας Αττικής, βάσει του νόμου

του “Καλλικράτη” (ν. 3852/2010, αρθ. 185.

Στη συνεδρίαση αυτή γίνεται ο απολογισμός του ετήσιου

προγράμματος δράσης και η εικόνα των οικονομικών, απόν-

τος της αντιπολίτευσης που αποχώρησε διαμαρτυρώμενη.
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«Κάθε ιστορία είναι σύγχρονη στο βαθμό που το παρελθόν
συλλαμβάνεται στο πλαίσιο του παρόντος και έτσι απαντά
στα ενδιαφέροντά του»

Ζακ λε Γκοφ (“Ιστορία και Μνήμη”, 1998) 

Η γυναικεία υποβάθμιση ως αποτέλεσμα της ανδροκρατικής

ιδεολογίας επάνω στην  ανισότητα των φύλων  και έστω  με

μεταλλάξεις εξακολουθεί να υπάρχει σαν μια από τις μεγα-

λύτερες  ‘’αποδεκτές’’ αδικίες στην ιστορία των ανθρωπίνων

σχέσεων.

Πρώτη στην εποχή  της αρχαιότητας που έσπασε  αυτή τη

νοσηρή  νοοτροπία και ανέτρεψε την υποβάθμιση του  θη-

λυκού  φύλου, φαίνεται να είναι  η Τελέσιλλα η ‘’αγακλεής’’

ήτοι η ξακουστή γυναίκα του βασιλιά του Άργους,  η οποία

μαζί με τις γυναίκες της  πόλης της, αντιμετώπισε αποτε-

λεσματικά τον ανδρικό  στρατό της Σπάρτης.

Η Τελέσιλλα «ως δε φασίν οικίας ενδόξου» είχε δηλαδή

υψηλή  καταγωγή.   

Ο Παυσανίας  ο περιηγητής, σε ύστερα ρωμαϊκά χρόνια

περνώντας από το Άργος είδε  να δεσπόζει μια  στήλη με

ανάγλυφη την παράσταση της Τελέσιλλας,  που  ήταν μια

από τις εννέα πιο σημαντικές λυρικές ποιήτριες που γέν-

νησε η αρχαία  Ελλάδα! 

«Επί δε τω άκρα του όρους, κορυφαίας εστίν ιερόν Αρτέμι-
δος και  Τελέσιλλα  εποιήσατο εν άσματι μνήμην». 

(Κορινθιακά)

Στο ανάγλυφο   η Τελέσιλλα που  χρονικά  έζησε πριν από

τους Μηδικούς πολέμους, απεικονίζεται να έχει  καταγής

στα  πόδια της   σκορπισμένα  χαρτιά και βιβλία και στο χέρι

της ένα πολεμικό κράνος, που   ετοιμάζεται να το φορέσει. 

Από  τον Ηρόδοτο (6ο βιβλίο  Ερατώ) διασταυρώνονται οι

λεπτομέρειες  πως ο τότε   Κλεομένης, βασιλιάς της Σπάρ-

της, αλλά βρώμικος σαν άνθρωπος, ψυχοπαθής και αλκοο-

λικός ορέγετο να κατακτήσει, το  βασίλειο του Άργους με

όχι τίμιο τρόπο.

Ήταν άγραφη παράδοση  την ώρα του φαγητού,  να  διακό-

πτονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στους αντιμαχόμενους.

Ο Κλεομένης την καταπάτησε και με δόλο και κατέσφαξε

το βασιλιά του Άργους  και  τους άνδρες του. 

Μέσα στην πόλη του Άργους, την απογυμνωμένη  από  μά-

χιμους άνδρες,  ο τρόμος  του στρατού του Κλεομένη που

πλησίαζε, θύμισε  στην Τελέσιλλα, τη γυναίκα του σκοτω-

μένου βασιλιά, τον αινιγματικό χρησμό που πρόσφατα είχαν

πάρει από την Πυθία με την έναρξη  του πολέμου:

«όταν η θηλυκή νικήσει το αρσενικό, /το διώξει και δοξαστεί,

τότε πολλές Αργείτισσες   θα ξεσκίσουν τα μάγουλά τους,
ώστε κάποτε  να πει κάποιος μεταγενέστερος άνθρωπος, 
ότι ο φοβερός τριπλοτυλιγμένος όφις
χάθηκε νικημένος από δόρυ».   
Η Τελέσιλλα  έπιασε την αλληγορία του χρησμού  και απο-

φάσισε όχι μόνο να αμυνθεί, αλλά και να επιτεθεί πρώτη

εναντίον των Λακεδαιμονίων. Ασφάλισε  λοιπόν παιδιά γέ-

ρους και γερόντισσες στα ενδότερα, περιόρισε δούλους και

είλωτες για κάθε ενδεχόμενο, όπλισε  τις γυναίκες του Άρ-

γους και μπροστά  αυτή μαζί τους  βγήκε έξω από την πόλη

σε ανοιχτό χώρο ώστε να  μπορεί  να   ελέγχει και προμαν-

τεύει τις ανορθόδοξες και ύπουλες κινήσεις του αντιπάλου.

Κι  έτσι άρχισαν οι εχθροπραξίες. Αλλά ο Κλεομένης παρά

τη νίκη  την οποία λόγω υπεροχής  είχε στα χέρια του, δί-

σταζε να προχωρήσει.  «Αν νικήσω» σκέφτηκε, «θα  μου
πουν πως νίκησα γυναίκες, δηλαδή έναν πολύ κατώτερο αν-
τίπαλο, αν πάλι νικηθώ η ντροπή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη
αφού θα έχω νικηθεί από γυναίκες». Και με τις σκέψεις

αυτές μάζεψε το στρατό του και γύρισε άπραγος στη

Σπάρτη.

Και η Τελέσιλλα γύρισε στο Άργος και δοξάστηκε σαν την

άξια γυναίκα που τίμησε την πατρίδα της.  

Και πέραν του πατριωτικού, εδώ  σήμερα  με αυτό το άρθρο

πρώτοι ιστορικά βλέπομε  το γεγονός  από την ανθρωπι-

στική του εκδοχή  και τιμάμε  την Τελέσιλλα σαν την πρω-

τεργάτρια  του  φεμινιστικού κινήματος. Αλλά  η Τελέσιλλα

όπως ήδη ειπώθηκε ήταν κατ΄ αρχήν ποιήτρια.

Στο  δε ποίημα της ‘’Μητρί θεών’’ η  φεμινιστική  της ιδεο-

λογία καταγράφεται τολμηρά. 

Στο ποίημα αυτό μιλάει για τη ‘’Μητέρα των θεών’’ που πηγαίνει

στον ουράνιο  Όλυμπο, συναντά τον Δία και απαιτεί σαν γυ-

ναίκα - μητέρα τα δικαιώματά της. Ο Δίας εξοργίζεται, την κα-

τακεραυνώνει, θέλει να την αποδιώξει  όταν ζητάει   να

μοιραστεί  την εξουσία του.  Αλλά εκείνη  συνεχίζει να απαιτεί

«δεν θα φύγω αν δεν μοιραστείς μαζί μου σε εξουσία τον μισό

ουρανό, τη μισή γη και το τρίτο της θάλασσας».

Ας γυρίσομε όμως σελίδα να δούμε  ποια ήταν η  γενικό-

τερη θέση της γυναίκας στην αρχαία κοινωνία αλλά και στο

μυαλό των Αθηναίων.  Στη μινωική Κρήτη  η γυναίκα  εξου-

σίαζε με μητριαρχική πολιτική διοίκηση... Στην Αθήνα επί

Αιγέα βασιλιά,  δηλαδή τριακόσια χρόνια πριν τον Τρωϊκό

πόλεμο, η εξουσία ήταν και εδώ ακόμα   μητριαρχική.  

Τότε όμως  ήταν που τα πράγματα γύρισαν στην πατριαρ-

χία. Οι άνδρες στην Αθήνα σε γενική συνέλευση αποφάσι-

σαν τα παιδιά να φέρουν το όνομα του πατέρα και όχι των

μανάδων, οι γυναίκες να μην λέγονται αποκαλούνται Αθη-

ναίες αλλά ‘’Ατθίδες’’   που σημαίνει  “αστυθίδες” δηλαδή

γυναίκες του άστεως, χωρίς πολιτικά δικαιώματα.

Επάνω σε αυτό, στο βιβλίο  του ‘’Η γυναίκα στην αρχαία Ελ-
λάδα’’  ο   Claude Mosse   γράφει: «ο αρχαίος ελληνικός κό-
σμος  ήταν  κατ’  αρχήν ένας κόσμος ανδρών που η δημόσια
ζωή τους οριζόταν  μεταξύ δύο πόλων, του πολέμου και της
πολιτικής. Στον κόσμο των πολέμων η γυναίκα στερημένη
της πολιτικής της ιδιότητας παρέμενε  μια ανήλικη  και μόνο
το ότι  εθεωρείτο ως κατάλληλη για την παιδοποιία γνησίων
ελευθέρων πολιτών τής εξασφάλιζε μια περίοπτη  θέση
στην  Αθηναϊκή κοινωνία».  
Η Ασπασία   όμως,  η παράνομη,  με τα σούρτα φέρτα της

για τον  Περικλή  ήταν η  “επίσημη αγαπημένη”,  τη νόμιμη

όμως τη θεωρούσε σαν «την καλύτερη για σύζυγο γιατί
ήταν από αυτές που πρέπει  μιλάνε λιγότερο και  να κουνι-
ούνται καθόλου». 
Στην   Αθήνα του Περικλή για την  καλή γυναίκα  οι περιο-

ρισμοί ήταν  αυστηροί.  Κανένα  καλό κορίτσι δεν φοιτούσε

σε σχολείο, η δε διδασκαλία γινόταν κατά μόνας στο σπίτι.

Η γυναίκα δεν είχε  πολιτική ψήφο, ήταν μάλιστα απόλυτα

εξομοιωμένη με τους δούλους, τους απελεύθερους  και

τους μέτοικους που  και αυτοί σαν και εκείνη δεν είχαν δι-

καίωμα να ψηφίζουν.  Οι γυναίκες δεν μπορούσαν δικαιω-

ματικά να βγαίνουν ελεύθερες έξω. Χαρακτηριστικά

μάλιστα ο Αθηναίος ρήτορας και πολιτικός Υπερείδης (390

π.Χ.) έλεγε  πως «αν μια γυναίκα βγει στο δρόμο πρέπει να
έχει μια τέτοια ηλικία  που οι περαστικοί να μην ρωτάνε
τίνος  γυναίκα είναι αυτή, αλλά τίνος μητέρα».   
Αλλά το θέατρο και ιδιαίτερα το “λαϊκό”  του Αριστοφάνη

πρωτοποριακά   βρισκόταν  στο πλευρό της γυναίκας σε μια

προσπάθεια  να σπάσει τα  κοινωνικά ταμπού που  τη βασάνι-

ζαν. Ετσι σε μια κωμωδία του, ακούμε το Χορό να δηλώνει

«πάντοτε λέτε σε εμάς τις γυναίκες πως είμαστε αμάρτημα  και

σφάλμα  της φύσης. Μα τότε εσείς γιατί μας παντρεύεστε».

Οι απαγορεύσεις και τα “όχι” με νόμους και έθιμα για τις

γυναίκες ήταν  η καθημερινότητα. “Όχι” στα στάδια  για πα-

ρακολούθηση αγώνων και  στην εκκλησία του Δήμου χωρίς

φωνή και λόγο «ταις γυναιξί κόσμο ή σιγή φέρει» ακουγό-

ταν. Μόνο για το σπίτι  λοιπόν αφού «την φύσιν της γυναι-
κός ο θεός ετοίμασεν επί τα ένδον έργα και επιμελήματα»
και σε ίση μορα με  δούλους, πρόβατα και άλογα 

(Ξενοφών ‘’Οικονομικός’’ ).

Στα κλασικά  χρόνια η γυναίκα ήταν υποβαθμισμένη εν σιγή

και χωρίς φωνή, χωρίς άποψη. Και μια και μιλάμε για “σιγή”

περνάμε και στα  χριστιανικά  χρόνια και ακούμε έκπληκτοι

τον Απόστολο Παύλο να ασπάζεται επίμονα το ελληνικό ει-

δωλολατρικό στο   «αι γυναίκες εν ταις Εκκλησίαις σιγάτω-

σαν. Ου γάρ επιτρέπεται αυταίς λαλείν αλλά υποτασσέσθωσαν

καθώς και ο νόμος λέγει αισχρόν  γαρ τη γυναικί.  Ει δε τι μα-

θείν θέλουσιν, εν οίκω τους ιδίους άνδρας επερωτάτωσαν»

(Κορινθ.). 

Ο Ησίοδος στη “Θεογονία” του για τη γυναίκα δεν έλεγε

αλλά μιλούσε πολύ ασχημα γι’ αυτή. «Από την Πανδώρα ξε-
φύτρωσε το καταραμένο γένος των γυναικών αυτή η δο-
λερή παγίδα που για και  για τους άντρες δεν είναι παρά
μια  τέλεια συμφορά» (Θεογονία 585-610). Ο ίδιος στο έργο

του “Έργα και  Ημέραι” συμβουλεύει: «Μη σου πάρει τα
μυαλά καμιά γυναίκα που κουνάει πονηρά τα οπίσθιά της.
Η γλυκιά μιάς τέτοιας  γοητεία αποβλέπει μοναχά στα
υπάρχοντά σου, και να ξέρεις όποιος εμπιστεύεται γυναίκα,
σε κλέφτη εμπιστεύεται»…….  «και πριν απ’ όλα φρόντισε
να αποχτήσεις σπίτι,  δυο καματερά μαζί και τη γυναίκα  που
και αυτή πρέπει να την αγοράσεις και όχι να την παντρευ-
τείς» ― και κατά λέξη  “κτητήν ού γαμετήν”, ― «έτσι που
στην ανάγκη  στο χωράφι να τη βάζεις να τραβάει πίσω  από
τα βόδια».  
Στο παιχνίδι των κατηγόρων και της απαξίωσης του θηλυ-

κού μπαίνουν χωρίς καθόλου να υστερούν και οι Τραγικοί

του θεάτρου μας. Ο Αισχύλος   στις ‘’Ικέτιδες’’  «ούτε στις
συμφορές  μου, ούτε στην ευτυχία μου θα ήθελα να έχω
συντροφιά μια γυναίκα», και στους “Επτά επι Θήβας”: «δου-
λειά των γυναικών είναι να σωπαίνουν, και  να μένουν κλει-
σμένες  σπίτι».
Ο Ευριπίδης από γεννησιμιού του μισογύνης ξεσπαθώνει

στην “Ανδρομάχη” με το κλασικό   «για την παντρειά, γνώμη
δεν πρέπει να έχει η κόρη, αλλά ο πατέρας». Στη “Μηδεια”

πάλι ότι «μύριες γυναίκες είναι  ακατάλληλες για κάτι καλό,
αλλά πολύ σοφές για οτιδήποτε κακό» και δια το πιστόν

«αι γυναίκες ες μεν εσθλόν αμηχανότατοι, κακών δε πάν-
των τέκτονες σοφότατοι».  
Και στην “Ιφιγένεια εν Αυλίδι”: «Μυριάδες γυναίκες δεν
μπορούν να εξισωθούν ούτε με ένα άνδρα», στις δε “Τρωά-

δες” με λόγο καταπέλτη  ότι «να γίνει νόμος ώστε να πε-
θαίνει κάθε γυναίκα που προδίνει τον άντρα της».  
Περνάμε  τώρα στους φιλοσόφους.  Ο Πλάτωνας  στόν διά-

λογο με τον “Μένωνα”: «άλλη η αρετή του άνδρα και άλλη
της γυναίκας».  
Στον “Τίμαιο”  ο Πλάτων γίνεται κατά κυριολεξία «αποκα-

λυπτικός’ όταν πληροφορεί πως «όσοι άνδρες είναι δειλοί
και πέρασαν το βίο τους με αδικίες, σε δεύτερη γέννηση γί-
νονται γυναίκες» δηλαδή πράγμα  υποδεέστερο. 

Και ακόμα  ο Πλάτων   στους “Νόμους” του ισχυρίζεται πως

πρέπει  «να καταργηθεί  η προίκα  γιατί  δίνει θάρρος στις
γυναίκες να γίνονται υβριστικές, να προσβάλλουν τον
άντρα τους, να γίνονται   περισσότερο ύπουλες  και μάλιστα
πιο πανούργες από το ότι από τη φύση του μπορεί να  είναι
προικισμένο το θηλυκό γένος». 
Αλλά και ο Αριστοτέλης πάντοτε να επιμένει  ότι  «το άρρεν
φύσει μεν κρείττον και άρχον,  το δε θήλυ  φύσει χείρον και
αρχόμενον». (Πολιτικά)  

Πολλά έχω να πω, να μιλήσω  και να καταλογίσω  ακόμη,

αλλά ο χώρος  μου στένεψε... Θα κλείσω όμως με τη διαπί-

στωση ότι η μεσαιωνική νύχτα για τη γυναίκα έχει ήδη

φέξει, όχι όμως  παντού  και καθολικά ενώ σε μερικές γω-

νιές έχει  και στραβοπαραφέξει.   

Αυτά για σήμερα. 
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“200 χρόνια ελεύθεροι”;
Διακόσια χρόνια πέρασαν από την ώρα που οι Έλλη-

νες αποφάσισαν να σπάσουν τα δεσμά τους από τους

Οθωμανούς, που τους ανέβηκαν στο σβέρκο για 400

χρόνια. Οχι ότι όλα αυτά τα 400 χρόνια ήταν ήσυχοι

πολίτες, οι Έλληνες. Γιατί ο ήσυχος πολίτης είναι ο

ιδιώτης πολίτης. Φροντίζει για την «πάρτη του». Σκύ-

βει, προσκυνά, χειροφιλάει για να ‘χει την ησυχία του.

Ευτυχώς, ήταν κάποιοι, οι ήσυχοι, αλλά σε κάποιους

άλλους έβραζε μέσα τους η ελευθερία. Δεν άντεχε ο

Έλληνας τον Οθωμανό να τον προστάζει. Κι επειδή η

ιστορία γράφεται από τους λίγους, έτσι κι εδώ. Με λί-

γους κρατήθηκε άσβεστη η φλόγα της ελευθερίας,

γιατί «του Έλληνα ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει».

Κι αυτοί οι λίγοι έγιναν πολλοί, χιλιάδες και λαοθά-

λασσα. Με αγώνες και αίμα πέταξαν από πάνω τους

τους Οθωμανούς, επωνομαζόμενους Τούρκους.

Σήμερα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την απελευ-

θέρωση του τούρκκου ζυγού. Κι όμως οι Τούρκοι δεν

σταμάτησαν ποτέ να απειλούν και να κερδίζουν

εδάφη, άλλοτε με δόλο και άλλοτε με την υποστήριξη

των Ευρωπαίων συμμάχων μας!!! 

Η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή. Και δεν περνάει

ημέρα που να μη δέχεται ο ελληνικός λαός μία

απειλή, πότε για τα νησιά μας, πότε για τα σύνορά

μας. Και αντί να μπει σε εμπάργκο η Τουρκία με απο-

κλεισμούς, να ασκήσουμε επιτακτικά τα δικαιώματά

μας, της στρώνουμε το τραπέζι και την ακούμε να

απαιτεί, γιατί αυτό απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ενωση!

Μια Ε.Ε. που αποδεικνύεται ένα τραστ οικονομικών

συμφερόντων και τίποτα παραπέρα. Απογυμνώθηκε

πλέον με την πανδημία. Με τα εμβόλια που έγιναν εμ-

πορική συναλλαγή σε μία πανδημία που θερίζει.

Ακόμη και οι πιο δύσπιστοι, φιλοευρωπαίοι το βλέ-

πουν σιγά - σιγά. 

Είμαστε λοιπόν Ευρωπαϊκή Ενωση! Πόσο αστείο

ακούγεται αυτό σήμερα, που πλέον έχει πέσει και ο

τελευταίος μανδύας, που δεν χάνουν ευκαιρία να δεί-

ξουν τα φιλικά τους αισθήματα στον τούρκο, αδιαφο-

ρώντας για το άδικο και το επεκτατισμό. 

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Όταν το πολυεθνικό Βυζαντινό κράτος, υποδουλώθηκε από
τους Οθωμανούς, οι Χριστιανικές εθνότητες δέχτηκαν αναγ-
καστικό εξισλαμισμό και όσοι αντιστάθηκαν, όπως οι Ρωμιοί
δηλαδή οι Έλληνες, τους οποίους οι κατακτητές αποκαλού-
σαν Ραγιάδες (ραγί = κοπάδι προβάτων), δέχθηκαν σκλη-
ρούς διωγμούς και ατιμωτικούς θανάτους.
Οι επί αιώνες συνεχιζόμενες φρικαλεότητες των Οθωμανών
εις βάρος των Ελλήνων, σε συνάρτηση με την μεγάλη πα-
ρότρυνση των Ελλήνων της Ευρώπης, των Βαλκανίων και
της Ρωσίας, που κατείχαν εξέχουσες θέσεις και είχαν οικο-
νομική επιφάνεια, μαζί με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και το
κίνημα των λεγομένων Φιλελλήνων, αλλά και κάποιες διε-
θνείς συγκυρίες, έδωσαν το έναυσμα στους σκλαβωμένους
Έλληνες να ορθώσουν το ανάστημά τους, που ήταν τρισά-
θλιο, ταλαιπωρημένο και κουρελιασμένο, αλλά γεμάτο από
εθνικό πατριωτισμό και δίψα για λευτεριά, και να αναλάβουν
ένοπλη εξέγερση, για να απαλλαγούν από τους δυνάστες
τους!!!
Το σύνθημα «Λευτεριά ή θάνατος» και τα πύρινα λόγια «κα-
λύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και
φυλακή», του εθνομάρτυρα και πρόδρομου της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821, Αντώνη Κυριαζή, που ο ίδιος υπέ-
γραφε ως Ρήγας Βελεστινλής (τον αποκαλούσαν και Φεραίο
και αυτό υπερίσχυσε). Ο Ρήγας συνελήφθη από Αυστρια-
κούς  και παραδόθηκε στους Οθωμανούς, για να στραγγαλι-
στεί στις 12-6-1798 στο Βελιγράδι, ώστε να μην αποτελέσει
την αιχμή του δόρατος της προσδοκώμενης ελληνικής Ελευ-
θερίας, που θα δημιουργούσε την καθ όλα νόμιμη παλιγγε-
νεσία των Ελλήνων, καθ όσον η βία των κατακτητών ΠΟΤΕ
δεν συνιστά ΔΙΚΑΙΩΜΑ!!!
Στις 14 -9-1814 στην Οδησσό της Ουκρανίας, ιδρύθηκε η Φι-
λική Εταιρεία, από τρείς Έλληνες εμπόρους, τον Εμμ.
Ξάνθο, Νικ. Σκουφά και Αθ. Τσακάλωφ, και άλλους άξιους
και εύπορους πατριώτες. Ηταν η σημαντικότερη μυστική ορ-
γάνωση που προετοίμασε την επανάσταση για την απελευ-
θέρωση της Ελλάδας από την οθωμανική κατοχή, που
εσφαλμένα την αποκαλούμε «Τουρκοκρατία», γιατί οι λέξεις
Τούρκος και Τουρκία δεν χρησιμοποιούνταν εκείνη την
εποχή. Μόνο ο Μουσταφά Κεμάλ τις χρησιμοποίησε για
πρώτη φορά το 1923, αντικαθιστώντας τις λέξεις Οθωμανός
και Οθωμανική, γιατί ήθελε να συστήσει ένα καινούργιο κρά-
τος με ευρωπαϊκό προσωπείο και με νέες ονομασίες.
Αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας από τις 12-4-1820 ήταν ο
Αλέξανδρος Υψηλάντης και στις 22-2-1821 ύψωσε στο Ιάσιο
της Μολδοβλαχίας, που βρίσκεται στη ανατολική  Ρουμανία,
την σημαία της Επανάστασης, ενώ ίδρυσε στρατιωτικό
σώμα, τον Ιερό Λόχο, από  400  Έλληνες, σπουδαστές από
τη Μολδοβλαχία και την Οδησσό.   Συγχρόνως οι Μανιάτες,
γνήσιοι απόγονοι των Σπαρτιατών,  στις 17-3-1821 μετά την
λειτουργία στο Ναό των Ταξιαρχών στην Αρεόπολη της Λα-
κωνίας κατευθύνθηκαν προς την Καλαμάτα και στις 23-3-

1821 την κατέλαβαν αναίμακτα και συγκρότησαν επαναστα-
τική επιτροπή την λεγόμενη Μεσσηνιακή Γερουσία ή Σύγ-
κλητο, με επικεφαλής τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, που
εξέδωσε την 1η επιστολή προς τις ευρωπαϊκές Αυλές, υπο-
γράφοντας ως Αρχιστράτηγος των Σπαρτιατικών Δυνάμεων,
γι’ αυτό η Καλαμάτα εορτάζει την 23η Μαρτίου την εθνική
γιορτή της έναρξης της Επανάστασης και όχι την 25η Μαρ-
τίου όπως η υπόλοιπη Ελλάδα.
Στα ελληνικά σχολεία διδάσκεται, ότι η Ελληνική Επανά-
σταση ξεκίνησε από τη Μονή της Αγίας Λαύρας των Καλα-
βρύτων, στις 25 Μαρτίου 1821, όταν ο Παλαιών Πατρών
Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της επανάστασης, που ήταν
χρυσοκεντημένο από χέρια κοριτσιών της Σμύρνης και από
το 1838 η 25η Μαρτίου καθιερώθηκε ως εθνική εορτή, τιμών-
τας την επέτειο της ελληνικής Επανάστασης του 1821!!
Ο Ιερός Λόχος στις 19-6-1821 με αρχηγό τον Α. Υψηλάντη,
έδωσε μάχη με τα οθωμανικά στρατεύματα στο Δραγατσάνι
της Βλαχίας και από κακή συνεννόηση, αλλά και από την
απειρία των Ιερολοχιτών, η ήττα των Ελλήνων ήταν ολοκλη-
ρωτική. Στη συνέχεια πνίγηκαν στο αίμα όλες οι επαναστα-
τικές εστίες από την Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, ενώ
έσφαξαν οι Οθωμανοί πολλούς Φαναριώτες και απαγχόνι-
σαν τον Γρηγόριο Ε΄, αν και ο ίδιος είχε αφορίσει την Επα-
νάσταση.
Οι Έλληνες πολεμιστές της Πελοποννήσου, με επικεφαλής
τον  μεγάλο εθνικό μας ήρωα Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και
αρχιστράτηγο τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πολιόρκησαν
τη Τριπολιτσά (=Τρίπολη), που ήταν στρατιωτική έδρα των
Οθωμανών και τον Σεπτέμβριο του 1821, η πόλη ύστερα από
δύσκολη πολιορκία έπεσε στα ελληνικά χέρια, στα οποία
ανήκε, αναπτερώνοντας το ηθικό όλων των σκλαβωμένων
Ελλήνων, εκτός από τους συνεργάτες των κατακτητών, που
κατηγόρησαν  τους νικητές για βιαιοπραγίες!!!  Το Μάρτη
του 1822 επαναστάτησε η Χίος και δίπλα της οι στάθηκαν
μόνο οι Ψαριανοί, με αποτέλεσμα να νικηθεί και να δεχτεί
ολοκληρωτική σφαγή, ενώ πλοία γεμάτα με τα κεφάλια των
κατοίκων της στάλθηκαν στον Σουλτάνο, καθώς και φορτία
με κομμένα αυτιά, που τα διατηρούσαν μέσα στο αλάτι για
να χαίρεται στη θέα τους  ο ευγενής Σουλτάνος!!!  Όσα πτώ-
ματα απόμειναν άταφα, έγιναν βορά των όρνεων. Αργότερα
τα μάζεψαν κάποιες καλόγριες και με τις ανάλογες τιμές τα
εναπόθεσαν στις ιερές μονές της Νέας Μονής και του Αγίου
Μηνά στη Χίο, για να φαίνεται ο πολιτισμός των βαρβάρων,
που δυστυχώς για την ανθρωπότητα έχουν αφήσει απογό-
νους!!!  
Ο ηρωικός Κανάρης προκάλεσε καίριο πλήγμα στους εχ-

θρούς με την ανατίναξη  της οθωμανικής Ναυαρχίδας, που
κατάστρεψε τη Χίο, όταν γιόρταζαν το Μπαϊράμ 2000 Οθω-
μανοί, την νύχτα στις 6-6-1822, και για αντίποινα τον Ιούνιο
του 1824 ο Χοσρέφ Πασάς κατάστρεψε και έκαψε τα Ψαρά!!
Ο Σουλτάνος είχε τρομοκρατηθεί από τα κατορθώματα των

Ελλήνων και ζήτησε τη βοήθεια του Ιμπραήμ (=Αβραάμ)
πασά της Αιγύπτου, για την καταστολή της Επανάστασης, ο
οποίος κατάσφαξε και πυρπόλησε την Πελοπόννησο, έκοψε
όλα τα δέντρα, πούλησε τα γυναικόπαιδα για σκλάβους και
η επανάσταση φάνηκε να αργοπεθαίνει. Αλλά το ολοκαύ-
τωμα του Μεσολογγίου, τον Απρίλιο του 1826, και το αυξα-
νόμενο κίνημα του Φιλελληνισμού, συνέβαλαν στη
μεταβολή της διπλωματικής στάσης των ευρωπαϊκών Μεγά-
λων Δυνάμεων που δεν τους άρεσε καθόλου το ξέσπασμα
της επανάστασης. Η διπλωματία της Αγγλίας, της Γαλλίας
και της Ρωσίας καθώς και η ένοπλη παρέμβασή τους με την
ναυμαχία του Ναυαρίνου, για δικά τους συμφέροντα, που
κατέστρεψαν τον οθωμανικό στόλο, αλλά και η γαλλική εκ-
στρατεία στο Μοριά και ο ρώσο – τουρκικός πόλεμος συνέ-
βαλαν στην επιτυχή έκβαση του αγώνα των Ελλήνων,
αναγκάζοντας την Πύλη να αποσύρει τις δυνάμεις της από
την Πελοπόννησο και κατόπιν από την Στερεά Ελλάδα.   
Το 1827 επελέγη ως πρώτος Κυβερνήτης της Ελληνικής Πο-
λιτείας ο Ιωάννης Καποδίστριας, που αναδιοργάνωσε το
κράτος, ενώ πραγματοποίησε μια σειρά συνθηκών και τελικά
η ελληνική ανεξαρτησία αναγνωρίστηκε το 1830 με το Πρω-
τόκολλο του Λονδίνου, αλλά ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε
το 1831 αφήνοντας ημιτελές το σωτήριο έργο του. Το 1832
τα σύνορα του νέου κράτους οριστικοποιήθηκαν στη γραμμή
Αμβρακικού – Παγασητικού και αναγνωρίστηκαν τον ίδιο
χρόνο με την συνθήκη της Κωνσταντινούπολης και ήταν ένα
μικρό κράτος που δεν περιελάμβανε τις περιοχές που κατοι-
κούνταν από Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων. Ήταν ένα
κράτος κατευθυνόμενο από ξένες δυνάμεις, οι οποίες του
επέβαλαν την μοναρχία ως πολίτευμα και το 1833 ανέλαβε
καθήκοντα βασιλιά, με τρεις αντιβασιλείς, ο 17ετής Βαβαρός
πρίγκιπας Otto (=Οθωνας), ενώ οι χιλιάδες Βαβαροί που
ήρθαν μαζί του συμπεριφέρονταν σαν κατακτητές.
Πολλοί Έλληνες αγωνίστηκαν και θυσίασαν ζωές και περι-
ουσίες για την έκβαση της Επανάστασης  και έγιναν εθνικοί
ήρωες, καθώς και πολλές γυναίκες και ιερωμένοι, των
οποίων είναι αδύνατον να αναφερθούν τα ονόματα σε ένα
τόσο περιληπτικό κείμενο.
Πέρασαν 200 χρόνια από την Επανάσταση και ακόμα αγω-
νιζόμαστε για να ορθοποδήσουμε, ενώ ο εξ ανατολών εχ-
θρός συνεχίζει να βρυχάται και να δείχνει τα φονικά δόντια
του!!!  
ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ!!!  
ΖΗΤΩ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Πάνω από τα 2/3 της Γαλλίας

χωρίς internet για πολλές ώρες

Νωρίς τη νύχτα της Τετάρτης 10 προς 11 Μαρτίου εκ-

δηλώθηκε, από άγνωστη αιτία, πυρκαγιά στις εγκατα-

στάσεις της εταιρείας OVH*, στο Στρασβούργο της

Γαλλίας. Η OVH, σ’ ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα

αλλά ανίσχυρο όπως φάνηκε απέναντι στην φωτιά,

πλέγμα κτιρίων, διαχειρίζεται τους server που φιλοξε-

νούν πάνω από τα 2/3 των site της Γαλλίας. Ήταν

όντως ένα αιφνίδιο γεγονός που μέσα στην ατελείωτη

νύχτα, την τόσο επιβαρυμένη από τον κορωνοϊό και

τον εγκλεισμό δεν περίμεναν οι φίλοι μας οι Γάλλοι,

παρόλο που μία ακόμη διακοπή είχε συμβεί και τον πε-

ρασμένο Νοέμβριο, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Άμεσα

κινητοποιήθηκαν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες

μέχρι και ειδικά πυροσβεστικά ποταμόπλοια από την

συνορεύουσα Γερμανία για να βοηθήσουν στην κατά-

σβεση της πυρκαγιάς. Σχεδόν όλη η Γαλλία έμεινε

χωρίς internet για πολλές ώρες και μάλιστα σε κάποιες

περιοχές η σύνδεση ήταν προβληματική για μεγαλύ-

τερο χρονικό διάστημα.

Το θέμα τραυμάτισε σοβαρά το -τεχνολογικό- γόητρο

της φίλης χώρας. Κρατήθηκε χαμηλά από τα μέσα ενη-

μέρωσης μιας και ο κορωνοϊός που έχει φέρει σε από-

γνωση και τα Γαλλικά νοσοκομεία είναι το θέμα που

απασχολεί και εις Παρισίους την κοινή γνώμη. Σταθή-

καμε σήμερα στο θέμα αυτό για να πούμε το αυτο-

νόητο. Ότι η βλάβη, η αιφνίδια βλάβη στη σύνδεση με

το διδίκτυο μπορεί να συμβεί παντού ακόμη και στις

πιο προηγμένες χώρες. 

Άρα μιας και ο χρόνος που λόγω επαγγέλματος είναι

πολύς και δύσκολα αναπληρώσιμος, σώζουμε τακτικά

ό,τι δουλεύουμε. Όχι μόνο στο σύννεφο, αλλά και

στον τοπικό σκληρό μας δίσκο.
Tάκης Τζήμας

www.photo.gr/blogs

Αεροφωτογραφία από τις εγκαταστάσεις της OVH στο Σταρ-
σβούργο με ορατούς τους καπνούς. Η φωτογραφία δόθηκε στη

δημοσιότητα από την πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής.

Με επιστολή τους προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλον-

τος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργίνιους Σινκεβίτσιους (Virginijus

Sinkevičius), 13 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις καταγγέλλουν

σειρά από παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ για τη βιοποικιλό-

τητα από τον νόμο 4782/2021 που ψηφίστηκε από τη Βουλή

την περασμένη εβδομάδα.

Στην επιστολή τους, οι Περιβαλ-

λοντικές Οργανώσεις καταγρά-

φουν μια σειρά από παραβιάσεις

του άρθρου 6 της οδηγίας

92/43/ΕΟΚ που αφορά την προ-

στασία της βιοποικιλότητας και

τη θέσπιση του ευρωπαϊκού δι-

κτύου προστατευόμενων περιο-

χών Natura 2000. Επισημαίνουν

μάλιστα ότι το άρθρο 218 του

νόμου του Υπουργείου Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων έρχεται να

συμπληρώσει μια ιδιαίτερα κακή

εικόνα εφαρμογής των υποχρε-

ώσεων της χώρας έναντι της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για την προστασία της φύσης. Η πρόσφατη καταδίκη

της Ελλάδας από το Δικαστήριο της ΕΕ για σοβαρότατη κα-

θυστέρηση θέσπισης μέτρων προστασίας για τις περιοχές του

Δικτύου Natura 2000, το πρόσφατο αίτημα EU PILOT για σειρά

από παραβιάσεις του άρθρου 6(3) της προαναφερθείσας οδη-

γίας και τώρα το απαράδεκτο άρθρο 218 του ν. 4782/2021 που

ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα, δείχνουν μια διαρκώς

επιδεινούμενη κατάσταση εφαρμογής των εθνικών υποχρεώ-

σεων προστασίας της βιοποικιλότητας.

Το άρθρο 218 του ν. 4782/2021, σε συνδυασμό και με διατάξεις

του ν. 4685/2020, μπορεί να οδηγήσει στην αποσάθρωση της

όποιας προστασίας παρεχόταν έως σήμερα στις προστατευό-

μενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Οι οργανώσεις ζητούν από την Επιτροπή να αιτηθεί στο Δικα-

στήριο της ΕΕ τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για αναστολή

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σημαντικής επίπτω-

σης στις περιοχές Natura 2000 της Ελλάδας, μέχρι να ολοκλη-

ρωθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία θεσμοθέτησης

μέτρων προστασίας που θα εγγυώνται την καλή κατάσταση

διατήρησης οικοτόπων και ειδών και την ακεραιότητα των προ-

στατευόμενων περιοχών.

Οι οργανώσεις τονίζουν πως οι εξελίξεις της τελευταίας χρο-

νιάς έχουν φέρει με δραματικό τρόπο στην επιφάνεια την προ-

στασία του φυσικού

περιβάλλοντος και την άρρηκτη

διασύνδεσή του με την ανθρώ-

πινη υγεία και ευημερία, όχι

μόνο ως νομική υποχρέωση της

χώρας, αλλά και ως ένα από τα

σημαντικότερα ατομικά και κοι-

νωνικά δικαιώματα.

Οι οργανώσεις:
ΑΝΙΜΑ, Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική

Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και

Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστα-

σίας της Φύσης, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟ-

ΓΙΚΗ Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας

Πρεσπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία

Ανακύκλωσης, MEDASSET, Greenpeace, WWF Ελλάς,   Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟ-

ΓΙΚΗ Εταιρεία

Το περιβάλλον φωνάζει! Ακούει κανείς;;;

Καθημερινά, έκτακτα φυσικά φαινόμενα, μας υπενθυμίζουν 
ότι το περιβάλλον δεν αντέχει άλλο. Ο πλανήτης Γη έχει συσσωρεύσει

πολύ ρύπανση, και αντιδρά με Μήδειες, Άτλαντες όπως, κάθε φορά,
δίνουν ονόματα όταν έρχεται μία κακοκαιρία. Κακοκαιρία που όπως

τονίζουν οι επιστήμονες περιβάλλοντος προέρχεται από την 
καταστροφή των δασών, την υπερθέρμανση του πλανήτη και άλλα.

Το περιβάλλον φωνάζει Ακούει κανείς;

3 Κρίνουν πιο σημαντικό να ανοίξουν τα κομ-

μωτήρια απ’ ότι τα σχολεία και τα βιβλιο-
πωλεία!

3 Το διαβάσαμε και ...τρελαθήκαμε. Μελέτη

δείχνει ότι το 49% όσων είχαν αντισώματα
δεν γνώριζαν ότι έχουν περάσει κορονοϊό!
Κι εμείς είμαστε κλειστοί ένα χρόνο!!!

3 Το “Μητροπολιτικό Πάρκο” Ελληνικού, γίνε-

ται  μία πόλη μπετόν αρμέ 25.000 κατοίκων!

Αποστάγματα σοφίας...

13 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις καταγγέλλουν 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο νόμο 

που απειλεί τις περιοχές Natura 2000



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  20  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

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

Η Βουλιαγμένη και η Βάρκιζα είναι δυο περιοχές με τα ίδια
δομικά χαρακτηριστικά.

• Καθαρή θάλασσα 
• Υψηλής βλάστησης πράσινο
• Ήπια δόμηση
• Ιδιαίτερο φυσικό κάλλος

Δυστυχώς με αφορμή το γεγονός ότι η μεν Βάρκιζα τα πε
ρισσότερα χρόνια άνηκε και ανήκει διοικητικά στην Βάρη,
ενώ η Βουλιαγμένη ήταν αυτόνομος δήμος, βρέθηκαν οι
δυο αυτές περιοχές να έχουν μεταξύ τους χάσμα.

Βάρκιζα και Βουλιαγμένη αποτελούν έναν ΕΝΙΑΙΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΧΩΡΟ και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κεντρική
διοίκηση.

• Ο συντελεστής δόμησης της Βάρκιζας πρέπει να μειωθεί
και να εξομοιωθεί με της Βουλιαγμένης.
• Ο συντελεστής κάλυψης και αυτός πρέπει να μειωθεί
ώστε να προστατευθεί το ήδη υπάρχων πράσινο αλλά και
να φυτευθούν νέα δέντρα που θα καλύψουν τις πολύ με
γάλες απώλειες πρασίνου της περιόδου του νυν δημάρχου.
Σε όποια νέα κατασκευή κι αν ανατρέξεις θα δεις ότι δεν
αφήνουν ΚΑΘΟΛΟΥ ελεύθερους χώρους και σπάνια φυ
τεύονται δέντρα.
• Οι υπηρεσίες δόμησης και ο δήμαρχος προσωπικά πρέπει
να επέμβουν στη Βάρκιζα διότι η χαμηλού επιπέδου μικρο
επιχειρηματικότητα και η ακαλαίσθητη επενέργεια των επι
χειρηματιών παραπέμπει σε υποβαθμισμένη επαρχιακή

κωμόπολη και όχι θέρετρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα
αντιαισθητικά αμέτρητα τεράστια φουγάρα πάνω από το
«Εsplanade», το «Ψαράκια και Θαλασσινά» κ.α.
• Η πλαζ, γνωστή και ως yabanaki, ως περιβάλλων χώρος
αλλά και εσωτερικά είναι εξαιρετικά απεριποίητη και
σαφώς σε πιο χαμηλό επίπεδο από την Πλαζ Βουλιαγμένης.
Αντί λοιπόν η προσπάθειες να εστιάζουν ώστε να βελτιωθεί
το Yabanaki, με λύπη διαπιστώνουμε πλήρη εγκατάλειψη
ΚΑΙ της πλαζ Βουλιαγμένης (κόπηκαν «σίριζα» όλοι οι θά
μνοι, έχουν «κατακρεουργηθεί» άπειρα δέντρα κ.α.).
• Απαιτείται εκτενής δενδροφύτευση και καλλωπισμός σε
όλη την παραλιακή Βάρκιζα, από το Yabanaki αλλά και περιξ
του «Λατίνι» έως και μετά τις Αλκυονίδες έτσι ώστε αισθη
τικά αλλά και ουσιαστικά να προσεγγίσει την Βουλιαγμένη
και μαζί με την Βουλιαγμένη να σχηματίσουν ένα ΕΝΙΑΙΟ
ΜΕΤΩΠΟ.
• Τα περισσότερα παρκινγκ σε Βουλιαγμένη και Καβούρι
περιβάλλονται από δέντρα υψηλής βλάστησης και έτσι
αναδεικνύεται το φυσικό κάλλος της περιοχής χωρίς αλλοι
ώσεις. Αντίθετα τα παρκινγκ της Βάρκιζας είναι όλα ΕΝΑ
ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι
η Βάρκιζα είναι ένα ατελείωτο παρκινγκ (Αλκυονίδες, Λα
τίνι, Σαββάλας, Σκλαβενίτης, Varkiza Resort, Τρία (3) πάρ
κινγκ στο yabanaki, Ζάχος και πολλά ακόμη). Όλα μέσα στην
εγκατάλειψη.
• Το υψηλής βλάστησης πράσινο της Βουλιαγμένης και της
Βάρκιζας αφορά τόσο δημόσιους χώρους όσο και ιδιωτι
κούς. Ακόμη και αν «αλλάξει ρότα» ο δήμαρχος και φυτεύει
«αφιονισμένος» (δύσκολο ε;), ακόμα και αν φυτεύει ακα
τάπαυστα τα υπόλοιπα χρόνια της θητείας του, τα δέντρα

που χάνονται σε ιδιωτικούς χώρους είναι άπειρα. Απαιτούν
ται δράσεις ώστε να φυτευθούν οι ιδιωτικοί ελεύθεροι
χώροι και να αποκατασταθεί η καταστροφή της μέχρι σή
μερα θητείας Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Ενδεικτικά ανα
φέρω ότι θα μπορούσε το δημοτικό φυτώριο να δίνει κατά
τη φυτευτική περίοδο δωρεάν δέντρα στις οικίες και τις πο
λυκατοικίες της περιοχής για αποκατάσταση του πρασίνου,
και μάλιστα η φύτευση να γίνεται από τους κηπουρούς του
δήμου ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα. Επίσης θα
μπορούσε να υπάρξει μείωση τελών σε οικίες και πολυκα
τοικίες που ακολουθούν υποδείξεις επί του πρασίνου (φυ
τεύσεις συγκεκριμένου αριθμού δέντρων, συγκεκριμένων
ειδών κ.λπ., επαύξηση από χρόνο σε χρόνο) και πολλά
πολλά ακόμη.

Τι χρειάζεται για όλα τα παραπάνω;
• Λίγο μεράκι
• Λίγη αγάπη στην περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της.

Τι είναι η Βουλιαγμένη και η Βάρκιζα;

Ένας ενιαίος φυσικός χώρος με καθαρή θάλασσα, υψηλής
βλάστησης πράσινο, ήπια δόμηση και φυσικό κάλλος.

Ας τον προστατέψουμε με χαμηλότερηλιγότερη δόμηση
και περισσότερο πράσινο…

Υγ: Ας γεφυρώσουμε το χάσμα της Βουλιαγμένης με την
Βάρκιζα, όχι κάνοντας χειρότερη τη Βουλιαγμένη (όπως γί
νεται σήμερα με την πολιτική τσιμεντοποίησης της) αλλά
διατηρώντας τη Βουλιαγμένη στα παλιά υψηλά πρότυπα
της και αναβαθμίζοντας την Βάρκιζα.

Σταμάτης Νικηταράς

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΒΑΡΚΙΖΑ: ENIAIOΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΑΝΤΕΣ

Πριν από δύο περίπου χρόνια σε ισάριθμες προεκλογικές

ομιλίες, απευθυνόμενος κυρίως στην οικονομική ελίτ του

τόπου, είχα τονίσει ότι: η σιωπή δεν σας απαλλάσσει των

ευθυνών, αλλά σας καθιστά ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ.

Σήμερα είμαι υποχρεωμένος από την ιδιότητα του τοπικού

συμβούλου της αντιπολίτευσης στη ΔΕ Βάρης,  να επα-

ναλάβω τα ίδια λόγια σε ολόκληρη την ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ,

σε όλους του Δημότες των 3Β, αλλά  και σε ελάχιστους

δυστυχώς συμβούλους της πλειοψηφίας,  που πιστεύουν

ότι σιωπώντας δεν έχουν ευθύνη, όταν  οι συνεχόμενες

ήττες του Δήμου, είναι και  ήττες σε βάρος των Δημοτών.  

Η κατάσταση στην παραλία της Βάρκιζας, το Ρέμα

Κόρμπι, η κατάσταση του Νεκροταφείου Βάρης, αλλά και

μύρια άλλα προβλήματα,  από το Κυκλοφοριακό μέχρι την

Καθαριότητα και  από το  Χέρωμα ως το Πανόραμα, θα εμ-

φανιστούν ξανά στα προεκλογικά φυλλάδια μετά από δύο

χρόνια.

Το βάρος της Αντιπολίτευσης, όπως το βλέπουν οι  δημό-

τες,  το σηκώνει μόνη της η εβδομαδιαία Εφημερίδα

ΕΒΔΟΜΗ,  παρά το ΠΑΡΑΝΟΜΟ εμπάργκο που της έχει

επιβληθεί από τη Δημοτική Αρχή.

Αγαπητοί συνδημότες: Aν νομίζετε ότι θα δώσετε λύσεις

στα προβλήματα του Δήμου, με την ψήφο σας μετά από

δύο χρόνια, πλανάστε πλάνην οικτρά. Τότε θα είναι πολύ

αργά, αφού θα έχουν ρυθμιστεί όλα «νόμιμα»,  ακόμη  και

για την επόμενη Δημοτική Αρχή. Θα μένει μόνο η διαχεί-

ρισή τους. 

Κάνω έκκληση λοιπόν, από τις στήλες της εφημερίδες

ΕΒΔΟΜΗ,  σε όλους τους ανιδιοτελείς και μη διαπλεκό-

μενους, ανεξαιρέτως κομματικής συμπάθειας, με μονα-

δικό όπλο την αγάπη για τον τόπο. 

Αυτό-Επιστρατευθείτε! Έχετε χρέος στα παιδιά σας και

τα εγγόνια σας, γιατί μόνο έτσι μπορείτε να σταματήσετε

τον κατήφορο. Κάποιοι  όμως πιστεύουν πως η Δημαρχία

θα πέσει στα χέρια τους σαν ώριμο φρούτο και για αυτό

ξάπλωσαν κάτω από τη μηλιά και περιμένουν.

Αγαπητοί μου, όταν  θα πέσει το μήλο δεν θα είναι ώριμο,

αλλά σάπιο και θα σας λερώσει πατόκορφα...

Και για εσάς δεν νοιάζομαι, σας αξίζει τέτοιο πάθημα, λυ-

πάμαι για τον τόπο, στενοχωριέμαι για τις επόμενες γε-

νεές που θα βλέπουν τη ΒΟΥΛΑ, μια πόλη μέσα στην

πόλη, θα πηγαίνουν για μπάνια στην Ανάβυσσο  και τα Λε-

γραινά, θα βλέπουν παλιές ελληνικές ταινίες και θα ανα-

ρωτιούνται, ποιοι ξεπούλησαν την παραλία της Βάρκιζας;

Ποιος χάρισε την παραλία της Βούλας; Ο ΑΣΤΕΡΑΣ είναι

έδαφος  Ελληνικό; Ανήκει στη Βουλιαγμένη;  

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΑΝΤΕΣ ΣΥΝΥΠΥΘΥΝΟΙ 

ΥΓ: Κάποιοι, όπως ειπώθηκε προηγούμενα, περιμένουν

ξαπλωμένοι κάτω από τη μηλιά για να πέσει το μήλο όταν

ωριμάσει. Φίλοι μου το μήλο θα πέσει, αλλά θα είναι σάπιο

και το μόνο βέβαιο είναι, πως εσείς  θα λερωθείτε και ο

λαός θα πληρώσει όπως πάντα…. το καθαριστήριο.

Βασίλης Σιαμέτης

Τοπικός Σύμβουλος Δ.Ε. Βάρης

18 Μαρτίου και 

«Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης»

18 Μαρτίου χθες και «Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλω-

σης», ξεχασμένη κυριολεκτικά από όλες και όλους, με

τη χώρα να συνεχίζει να κρατά ζηλότυπα τα πρωτεία

μεταξύ των χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με

τη διάθεση των αποβλήτων σε χωματερές κάθε από-

χρωσης και τύπου - κάτι περισσότερου από το 80%

τους. 

Παρά το περίφημο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλή-

των - ΕΣΔΑ του 2016, που πήγε κυριολεκτικά άπατο

από τους ίδιους τους συντάκτες του και παρά την δρα-

στική του «αναθεώρηση» από τους σημερινούς κυβερ-

νώντες που στοχεύουν σε οτιδήποτε άλλο παρά στην

εφαρμογή ενός ρεαλιστικού προγράμματος κυκλικής

οικονομίας, με προαγωγή της μείωσης της παραγωγής

απoβλήτων, της επανάχρησης, της διαλογής στην

πηγή και της ανακύκλωσης. 

Πρώτη στην Ευρώπη σήμερα η Ιταλία ανακυκλώνει το

79,3% των αποβλήτων της και ακολουθούν η Γαλλία με

το 55,8%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 50,5%, η Ισπανία με

43,5% και η Γερμανία με 42,7%.
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Η καταστροφή του περιβάλλοντος συνεχίζεται με τα-

χείς ρυθμούς σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Αλλοτε από

ιδιώτες, άλλοτε από δημόσιες αρχές. Το γεγονός

είναι ότι η Ελλάδα σε πολύ σύντομο χρόνο θα είναι

φαλακρή από πράσινο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Στο προηγούμενο φύλλο μας γράφαμε για 43 αρμύ-

ρες που τις άφησαν κούτσουρα στην παραλία της

Βουλιαγμένης.

Σήμερα το σκηνικό επαναλαμβάνεται στην παραλία

της Αγίας Μαρίνας, όπου τσάκισαν αρμύρες και ελαι-

όδεντρα αιωνόβια.

Και στις δύο περιπτώσεις - φαίνεται - τα έκοψαν ιδιώ-

τες! Στη Βουλιαγμένη γιατί του έκοβαν τη θέα(!), στην

Αγία Μαρίνα το κομμάτι αυτό της παραλίας - λέει -

είναι ιδιοκτησία. Κάλεσε ο “ιδιοκτήτης” έναν εργάτη

και έπεσε τσεκούρι. 

Την άδεια την πήραν και οι δύο από τον ...μπακάλη

της γειτονιάς.

Ιδιαίτερα στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, όπου δεν

έχει γίνει ακόμη πράξη εφαρμογής του σχεδίου

πόλης, η πρόσβαση στην παραλία κοντεύει να γίνει

όνειρο... Περνάει μέσα από ιδιοκτησίες!!!

Τι λέει ο Δήμος

Ο Δήμος Κρωπίας με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι

«προ ημερών, διαπιστώθηκαν κοπές συστοιχιών Αρ-

μυρικιών στην παραλία της Αγίας Μαρίνας εντός ιδιω-

τικών εκτάσεων. Κακόβουλοι σχολιαστές υπαινίχθη-

καν ότι τα έκοψε ο Δήμος Κρωπίας.

Για το λόγο αυτό δηλώνουμε ρητά και κατηγορημα-

τικά ότι ουδέποτε προβήκαμε σε κοπές δέντρων

εντός ιδιωτικών εκτάσεων και συγκεκριμένα πέριξ

των καταστημάτων της παραλίας της Αγίας Μαρίνας.

Δεν γνωρίζουμε αν ο ιδιώτης έλαβε άδεια από αρμό-

διο φορέα. 

Είναι φυσικά αυτονόητο το αποτέλεσμα αυτό να προ-

βληματίζει, καθότι παρατηρούνται αρκετά περιστατικά

σε ιδιωτικούς χώρους που αντί για κλαδέματα ή αραι-

ώσεις βλάστησης έχουμε βίαιες κοπές ακόμα και εκρι-

ζώσεις δέντρων. 

Επισημαίνουμε επίσης, ότι η προσπέλαση στην παρα-

λία της Αγίας Μαρίνας γίνεται μέσα από ιδιόκτητα ακί-

νητα ιδιωτών. Κοινόχρηστη πρόσβαση θα

δημιουργηθεί με την πράξη εφαρμογής του σχεδίου

πόλης της 3ης Γειτονιάς Αγίας Μαρίνας.

Αφάνισαν αρμυρίκια και ελαιόδεντρα 

στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου

Τα δέντρα σε μεγάλο ύψος με παχιά σκιά πριν κοπούν. Σήμερα στέκουν μόνο τα κούτσουρα!

Θανατηφόρο
τροχαίο

στην Αγία
Μαρίνα

Κορωπίου

Αλλος ένας νέος άν-

θρωπος άφησε την τε-

λευταία πνοή πάνω

στην άσφαλτο, στην

καρμανιόλα της Λεωφ.

Αγίας Μαρίνας, κοντά

στο σούπερ Μάρκετ Γα-

λαξία, stiw 16.3.21.

Ο δρόμος αυτός έχει

πνιγεί στο αίμα από

τροχαία και δη θανατη-

φόρα, που συμβαίνουν

συχνότατα.

H Περιφέρεια πρέπει να

παρέμβει.

Το Followgreen του Δήμου Κρωπίας, με γνώ-

μονα τις ανάγκες της εποχής για ψηφιοποί-

ηση των λειτουργιών, παρέχει ακόμα μία

καινοτόμα υπηρεσία στους δημότες. 

Οι δημότες Κρωπίας ανακυκλώνοντας στους

«Κόκκινους κάδους-Recycom» ρούχα, πα-

πούτσια, λευκά είδη, αξεσουάρ και τσάντες,

πλέον, επιβραβεύονται με ωραίες προσφο-

ρές από τις τοπικές επιχειρήσεις. 

Πώς; Είναι απλό!

Βήματα:

1. Σαρώνετε με το κινητό τηλέφωνο το ει-

δικό Qr code που βρίσκεται στον «Κόκκινο

κάδο» και,

2. επιλέγοντας στο αναδυόμενο παράθυρο

σύνδεση/εγγραφή στο Followgreen.gr/koropi,

κερδίζετε αυτόματα 150 πόντους! 

Πλοηγηθείτε στην κατηγορία «Εξαργύ-

ρωσε» επιλέξτε την προσφορά που σας αρέ-

σει και εξαργυρώστε την άμεσα και εύκολα!

3. Επαναλάβετε τη διαδικασία σε μία εβδο-

μάδα από την τελευταία σας ανακύκλωση.

Παράλληλα, οι δημότες μπορούν μέσω ψη-

φιακού χάρτη, να εντοπίζουν τον πιο κον-

τινό «Κόκκινο κάδο» (24 συνολικά) της

γειτονιάς τους, καθώς και όλα τα σημεία

ανακύκλωσης του δήμου (Βρείτε τον χάρτη

στο: www.followgreen.gr/koropi/recyclebucket).

Το «Followgreen app» είναι διαθέσιμο για

δωρεάν λήψη σε App store και Google play,

για να έχουν οι δημότες εύκολη πρόσβαση

στον χάρτη, όπου κι’ αν βρίσκονται!

Ανακύκλωσε, Σκάναρε & Κέρδισε στον «Κόκκινο κάδο»
Η Ανακύκλωση στον Δήμο Κρωπίας, επιβραβεύεται!
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Επέτειος 25ης Μαρτίου '21

1821-2021

200 Χρόνια από την 

Ελληνική Επανάσταση 

Ελληνίδες και Έλληνες, αδέλφια μου, απανταχού της

Ελλάδας και της Ομογενειας, 

Χρόνια Πολλα για τη διπλή εορτή της Ορθοδοξίας και

της Πατρίδας μας! 

Η φετινή Επέτειος της Επανάστα-

σης των Ελλήνων εναντίον των

Τούρκων το 1821, συμπληρωνει

διακοσια (200) ετη και θυμίζει έν-

τονα σε όλους μας τον Αγώνα για

την Ελευθερία αλλά κυρίως τη σύ-

σταση του νέου Ελληνικού κρά-

τους και τα βήματα του για ένα

καλύτερο μέλλον για όλους τους Έλληνες.

Η συμπλήρωση των 200 ετών από την Επανάσταση

του '21, επιβάλλει να είμαστε, όλοι οι Έλληνες, πιο

ενωμένοι από ποτέ! 

Το διαχρονικό μήνυμα "Η Ισχύς εν τη ενώσει" των Ελ-

λήνων Ηρώων Προγόνων μας, αποτελεί τη βασική

αρχή για Ενότητα και Εθνική ομοψυχία, εναντια στην

παγκόσμια και εθνική ασύμμετρη απειλή της πανδη-

μίας του covid-19 αλλα και των διαχρονικών διεκδική-

σεων και βλέψεων  της Τουρκίας κατα της χωρας μας,

οι οποίες 200 χρόνια μετά..., δυστυχώς, συνεχίζονται

να υφιστανται!

Αξίζουν συγχαρητήρια, χιλιάδες ευχαριστώ και τις

θερμότερες ευχές μας για το έργο τους, ολοκληρο το

Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας μας

όσο και οι Εθελοντικοι Φορείς για την αντιμετώπιση

της πανδημίας αλλά και σύσσωμος ο Ελληνικός Στρα-

τός για την άμεση και πετυχημένη αποτροπή του εχ-

θρού αλλά και για τη φύλαξη της Εθνικής κυριαρχίας

και ακεραιότητας της χώρας μας, στη στεριά στον

αέρα και στη θάλασσα!

Ελληνίδες και Ελληνες, αδέλφια μου, απανταχου της

Ελλαδας αλλα και της Ομογένειας, 

200 χρόνια μετά την απελευθερωσή μας, ας μην ξε-

χνάμε ότι όπως και τότε, έτσι και τώρα, τόσο τα ξένα

συμφέροντα όσο και οι εχθροί "εντός των πυλών",

πάντα μας ήθελαν διαιρεμένους και διχασμενους!

Οπως το 1821, έτσι και τώρα, ας μην τους κάνουμε τη

χάρη! Ο καθρέφτης της πατρίδας μας είμαστε εμείς!

Χρόνια Πολλά! Καλή Εθνική Επέτειο! 

Ζήτω η 25η Μαρτίου! Ζήτω η Ελλάδα! 

Δημοσθένης Δ. Δόγκας

Πολιτευτής Περιφέρειας Αττικής

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, παρά τις δυσκολίες της παν-

δημίας και του κορονωϊού, συνεχίζει να ομορφαίνει

το δήμο με έργα που προσφέρουν στην ποιότητα

ζωής των πολιτών.

Αυτό το διάστημα, με πολλές δυσκολίες, τα συνερ-

γεία του Δήμου δουλεύουν ασταμάτητα και το απο-

τέλεσμα είναι ορατό σε όλους τους δρόμους. Το

οδικό δίκτυο αναβαθμίζεται στο σύνολό του! 

«Να σας διηγηθώ την
ιστορία ενός δρόμου. Ή,
για να είμαστε ακριβείς,
ενός οδικού δικτύου»,
σημειώνει ο Δήμαρχος

Γλυφάδας Γιώργος Πα-

πανικολάου: «Είχαμε

ετοιμάσει, με πολύ κόπο,

ένα φιλόδοξο τεχνικό

πρόγραμμα, με παρεμβά-

σεις ουσίας παντού. Σε

δρόμους, πεζοδρόμια,

πλατείες. Ύστερα ήρθε η

πανδημία. Lockdown,

μέτρα περιορισμού, τη-

λεργασία, εργαζόμενοι

ανά διαστήματα σε υπο-

χρεωτική καραντίνα, με-

γάλη μείωση στα έσοδα του Δήμου και στη

ρευστότητα. Ήμασταν και είμαστε αποφασισμένοι

όμως την ιστορία να τη γράψουμε εμείς, όχι ο κορο-

νοϊός. Κάναμε διεθνείς διαγωνισμούς, πετύχαμε με-

γάλες εκπτώσεις και σημαντικές οικονομίες κλίμακος,

τρέξαμε τις μελέτες, δουλέψαμε πολύ. Το πρόγραμμα

υλοποιήθηκε - και υλοποιείται στο ακέραιο! Με δυσκο-

λίες, με ζόρια, με τεράστια προσπάθεια από όλους»

καταλήγει ο δήμαρχος.

Ηδη ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στην οδό Σερ-

ρών, Αρετής, Ηφαίστου, Ποσειδώνος. Και προχωράνε

στις οδούς Αρχιμήδους, Μυκηνών, Ηρακλείτου, Προ-

μηθέως έως ότου καλύψουν όλο το οδικό δίκτυο.

Αναβαθμίζεται όλο το οδικό δίκτυο 

της Γλυφάδας
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Εδώ και έναν χρόνο (από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι
σήμερα), στη δημόσια σφαίρα των τηλεοπτικών εκ
πομπών εμφανίζονται επιστήμονες με κύρος και με
αδιαμφισβήτητες ακαδημαϊκές περγαμηνές, να μιλή
σουν για τα προβλήματα της πανδημίας. Επειδή γνω
ρίζω από πρώτο χέρι τι σημαίνει η δημοσιοποίηση των
επιστημονικών γνώσεων σ’ ένα τηλεοπτικό πλαίσιο το
οποίο θέτει το ίδιο τους κανόνες αναγνώρισης, θα
πρέπει να τονίσω, ότι οι συνάδελφοι επιστήμονες στο
ιατρικό πληροφοριακό έργο τους έχουν αποτύχει. Και
έχουν αποτύχει και στα δύο επίπεδα της λειτουργικής
επεξεργασίας των επιστημονικών γνώσεων. Και της
ενημέρωσης του τηλεοπτικού κοινού. 

Το ερώτημα είναι το εξής: τί θέλαμε και τί θέλουμε
εμείς οι θεατές των τηλεοπτικών παραθύρων κάθε
πρωί από τους επιδημιολόγους και του λοιμωξιολό
γους επί έναν χρόνο τώρα; Θέλαμε και θέλουμε να μι
λήσουν την επιστημονική γλώσσα και όχι να
τυρβάζουν γύρωγύρω από την πολιτική εξουσία της
κυβέρνησης Μητσοτάκη. 

Είπα και λέω ότι γνωρίζω τί σημαίνει να «βγαίνει στα
παράθυρα» στο καθημερινό ημερολόγιο ενός τηλεο
πτικού σταθμού ένας επιστήμονας, επειδή ένα ερευ
νητικό πρόγραμμα (πριν από είκοσι χρόνια στο

Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης) στο οποίο συμμε
τείχα, κατέδειξε ως πολιτικό συμπέρασμα το εξής: αλ
λοιώνεται όχι μόνον η επιστημονική άποψη, αλλά
επιπλέον αυτή η άποψη που βρίσκει τον πληροφο
ριακό δίαυλό της στην τηλεόραση αχρηστεύεται. 
Κοντολογίς τα πολιτικά πράγματα, με όσους ειδικούς
επιστήμονες, οι οποίοι αναγορεύθηκαν γνώστες του
αντικειμένου που λέγεται: πανδημία μέσω των τηλε
οπτικών παραθύρων, αρχίζουν να γίνονται σκούρα
τώρα που υποτίθεται ότι βρισκόμαστε στο «τέλος της

πανδημίας». 
Κλείνοντας θέλω να πω σ’ όλους αυτούς τους συνα
δέλφους μου (καθηγητές Πανεπιστημίων πρωτίστως)
να μην κλαίνε σ’ έναν χρόνο που δεν θα βρίσκονται
στα «τηλεοπτικά παράθυρα». Εκεί κατοικεί μία «κακιά
μάγισσα», η οποία τους μεταμόρφωσε σ’ αυτό που
δεν μπορούσαν να διανοηθούν, όταν έκαναν τη δου
λειά τους στο πανεπιστημιακό αμφιθέατρο. Σε άγρια
τέρατα για την κοινή γνώμη! 

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

• Δημοσιεύθηκε και στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (Τετάρτη,
17.03.21)

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Οι ειδικοί επιστήμονες 

στα τηλεοπτικά παράθυρα

“...οι συνάδελφοι επιστήμονες στο ια
τρικό πληροφοριακό έργο τους έχουν
αποτύχει”.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ
21η ΜΑΡΤΙΟΥ

“Όπου  και αν με πήγαν οι θεωρίες μου, βρήκα ότι ένας
ποιητής ήδη είχε πάει εκεί”. Ζίγκμουντ Φρόυντ

Τον Οκτώβριο του 1999, η Γενική Διάσκεψη της UN-
ESCO στο Παρίσι ανακήρυξε και καθιέρωσε την 21η Μαρτίου
ως Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Το σκεπτικό της απόφασης
βασίσθηκε στην ιδέα ότι η Ημέρα της ποίησης θα ενδυνα-
μώσει το συνδυασμό και τις σχέσεις της με τις άλλες τέ-
χνες, όπως τη Μουσική, το Χορό, το Τραγούδι κ.α.  και θα
συνεισφέρει στην κοινωνία να βρει και να ισχυροποιήσει
την πνευματική ταυτότητά της.

Υπογραμμίστηκε ότι οι διάφορες ποιητικές αναγνώσεις,
αναφορές και άλλες εκδηλώσεις μπορούν να συμβάλλουν
στη περαιτέρω κοινωνικοποίηση του ζωντανού θεάματος
και να αποτελούν αιτία και αφορμή για την ενίσχυση των
δεσμών της ποίησης με τη φιλοσοφία και τις άλλες πνευ-
ματικές αναζητήσεις του ελεύθερα σκεπτόμενου πολίτη. 

**Αξίζει όμως να σημειωθεί όλως ιδιαιτέρως, ότι η κινη-
τήριος δύναμις γι’ αυτή την απόφαση ήταν ελληνικής έμ-
πνευσης και επινόησης.

Το 1998, η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων έλαβε την
απόφαση να καθιερώσει την 21η Μαρτίου (εαρινή ισημερία)
ως Ημέρα της Ποίησης.

Η συγκυρία όμως των διεθνών παραμέτρων ήταν ευ-
νοϊκή για μια “Παγκόσμια καριέρα”.

Ως Πρέσβυς της Ελλάδος στην ΟΥΝΕΣΚΟ το 1999 υπη-
ρετούσε ο καταξιωμένος και διεθνώς αναγνωρισμένος συγ-
γραφέας μας, Βασίλης Βασιλικός, ο οποίος προχώρησε σε
όλες τις προβλεπόμενες και αναγκαίες διμερείς και πολυ-
μερείς διπλωματικές παραστάσεις προς τα κράτη-μέλη  και
προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο ΟΥΝΕΣΚΟ και πέτυχε να
υπερψηφισθεί  η ελληνική πρόταση και να κηρυχθεί η 21η

Μαρτίου Ημέρα της Ποίησης. Έτσι δε να δικαιωθεί η ιστο-

ρική αναφορά του μεγάλου  Ντελακρουά ότι “Δεν υπάρχει
τέχνη χωρίς ποίηση”.

Από τις αρχαιότερες εκφράσεις της τέχνης, η ποίηση
πάντα εξωτερίκευε τις ανησυχίες, σκέψεις, αισθητικές αντι-
λήψεις και προβληματισμούς των κατά καιρούς και τόπους ορ-
γανωμένων κοινωνιών. Με αυτό το σκεφτικό προτείνεται να
μην ακολουθήσουμε τις λεωφόρους που θα μας βγάλουν στις
γνωστές εύφορες κοιλάδες της Ευρωπαϊκής ποίησης, αλλά
να πάρουμε έναν άλλο δρόμο που διασχίζει τις στέπες και τα
όρη της Ευρασίας, δηλαδή την ανάστροφη πορεία των δρό-
μων του Μεταξιού και να καταλήξουμε στις μεταξένιες ακρο-
γιαλιές της Άπω Ανατολής και να νιώσουμε τους ποιητικούς
και αισθαντικούς παλμούς των εύσχημων Χαϊκού.    

ΧΑΪΚΟΥ Ποιήματα

Καθώς η Ζεν ποίηση είχε επικυριαρχήσει στηn Κίνα και
Ιαπωνία μέχρι το 12ο-13ο αιώνα μ.Χ., παράλληλα εξελίχθηκε
ένα νέο ποιητικό όργανο έκφρασης των αινιγματικών ρή-
σεων των μεγάλων δασκάλων και μοναχών που είχαν παν-
τρέψει στο νου και στην καρδιά τους τις δύο μεγάλες
θρησκείες/δοξασίες, το Βουδισμό και Ταοϊσμό. Ιδιαίτερα
στην Ιαπωνία κατά τον 15ο-16ο αιώνα αναπτύχθηκε η ποι-
ητική του Χαϊκού.

Ο δάσκαλος-ποιητής επέλεξε να δώσει μία ιδιαίτερη
μορφή στον ποιητικό του λόγο με τρίστιχα επιγράμματα και
με ακριβή απαρίθμηση των συλλαβών. Σε τρεις γραμμές και
όχι πάνω από 17 συλλαβές, στο κατά προτίμηση σχήμα 5-
7-5, ο ποιητής μετουσιώνει το λόγο του σε ποίημα Χαϊκού.
Εξ ορισμού το Χαϊκού είναι λακωνικότατο, ο εκφραστής κυ-
νηγάει την όσο το δυνατόν συμπύκνωση του νοήματος, την
επιγραμματική προβολή της στιγμιαίας «μανίας», τη λεκτική
ευστοχία, ακόμα δε και με διάθεση λογοπαίγνιου.

Ο περιορισμός των συλλαβών εξαναγκάζει σε λεκτικό
βάθος και χειρουργική ακρίβεια. Το Χαϊκού γεννάται, ζει και
αναπτύσσεται σε άμεση σχέση με τη φύση, απλούστατες
λέξεις, παράθεση ονομασιών πραγμάτων, δυναμική αντιπα-
ράθεσή τους, απλά θέματα.

Παραδοσιακά το Χαϊκού προβάλλει δύο αντιπαρατιθέ-

μενες εικόνες, μία της υποβολής του χωρο-χρόνου και η
δεύτερη αυτή της έντονης αλλά φευγαλέας παρατήρησης.
Ο συνδυασμός τους προκαλεί διάθεση και συγκίνηση.

Τα Χαϊκού είναι πάντα άτιτλα. Η χρυσή εποχή των Χαϊ-
κού άρχισε τον 16ο αιώνα με μεγάλους δασκάλους τους
Basho, Busou, Issa, Kito κ.α.

Η ποιητική αυτή μορφή ήταν και είναι πολύ δημοφιλής
στην Άπω Ανατολή και όχι μόνο. Στην Ιαπωνία δημιουργή-
θηκαν σχολές Χαϊκού με αυστηρούς κανόνες εγγραφής
των μελών και γενικώς λειτουργίας τους. Μερικοί όμως εγ-
κατέλειψαν το αυστηρό παραδοσιακό Χαϊκού των 17 συλ-
λαβών και υιοθέτησαν τον ελεύθερο στίχο.

Η μορφή του Χαϊκού πέρασε σχετικά εύκολα και υιοθε-
τήθηκε από μέρος της Αγγλο-αμερικανικής ποιητικής γενικά
στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ κράτησαν κάποια επιφυλα-
κτικότητα και απόσταση οι Ευρωπαίοι ποιητές. Ακόμα και
Έλληνες ποιητές ερωτοτρόπησαν με τα Χαϊκού, όπως ο Σε-
φέρης, ο Αντωνίου κ.α. Βέβαια οι Έλληνες ποιητές όπως και
οι Ευρωπαίοι, προτίμησαν την ποιητική της επιγραμματικής
ποίησης, η οποία στην ουσία δεν απέχει πολύ από τη μορφή
και περιεχόμενο των Χαϊκού

Ως γνωστό το επίγραμμα (μορφή ελεγειακού δίστιχου
που χαρασσόταν σε τάφο, βάθρο αγάλματος ή σε άλλο δη-
μόσιο μνημείο) άνθησε ως αυτόνομο λογοτεχνικό είδος
κατά την ελληνιστική και ελληνο-ρωμαϊκή περίοδο και εξέ-
φραζε όλο το φάσμα του συναισθηματικού κόσμου (σκω-
πτικά, ερωτικά, επιτύμβια κ.λπ.).

Η γενική  πάντως παραδοχή είναι ότι πρέπει να πλησιά-
σουμε με ευλάβεια το Χαϊκού, όπως θα κάναμε σε μια συ-
νάντησή μας με έναν πνευματικό ταγό. Εύκολο είναι να το
μιμηθούμε, δύσκολο είναι να το κατακτήσουμε  Από το “Χαϊ-
κού Ερώτων δούναι και λαβείν”.

Ετεμάχισα Παραδίνομαι Ευθράνθην όλων

Επί Αγίας Τραπέζης Ως επί ίσοις όροις Ως τελευταίο δείπνο

Έρωτος σώμα Δούναι και λαβείν Ηδυπάθειας

Χρίστος Κοντοβουνήσιος

π. Πρέσβυς (Ποίηση-Δοκίμιο)
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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

Οι νέοι δασικοί χάρτες για την Ανατολική

Αττική και όχι μόνο, αναρτήθηκαν με την

ΑΔΑ: ΨΧ8ΞΟΡ1Κ-ΚΨΕ (12.2.21, αρ. Πρ.

17235) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Αττικής.

Συγκεκριμένα η απόφαση περιλαμβάνει

τις περιοχές, Αναβύσσου, Ανθούσας, Αρ-

γυρούπολης, Βάρης, Βούλας (λείπει η

Βουλιαγμένη;), Βριλησσίων, Βύρωνα,

Γλυφάδας, Ζεφυρίου, Ζωγράφου, Ηλιού-

πολης, Ηρακλείου Αττικής, Θρακομακε-

δόνων, Καισαριανής, Λυκόβρυσης,

Μεταμόρφωσης, Ν.Ψυχικού, Παπάγου,

Πεύκης, Φιλοθέης, Χαλανδρίου, Χολαρ-

γού, Ψυχικού Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής και πρόσκληση για υποβολή

αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου

τους.

Κάθε ενδιαφερόμενος, αφού ενημερωθεί,

για το περιεχόμενο της ανάρτησης, μπορεί

να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός

αποκλειστικής προθεσμίας, που είναι η

10/6/2021ημέρα Πέμπτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες

στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία

παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, δηλαδή

είναι η 30/6/2021 ημέρα Τετάρτη.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι

που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την

αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της

μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη

εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρ-

μογής και ισχύος των πράξεων της Διοί-

κησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης

αυτών.

Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυ-

ρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχε-

ται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του

αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο

ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη

υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προ-

δήλων σφαλμάτων.

Για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλε-

ται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος

τού οποίου υπολογίζεται με βάση το εμ-

βαδόν της έκτασης που αφορά αυτή,

όπως έχει καθοριστεί με την Κ.Υ.Α. 

Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που δεν

ισχύει το τέλος.

Οι χάρτες πρέπει να είναι αναρτημένοι

στα αρμόδια Δημαρχεία.

Αναρτήθηκαν δασικοί χάρτες για περιοχές

της Ανατολικής Αττικής
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Ύμνος είς την Ελευθερίαν

Σε γνωρίζω από την κόψη
Του σπαθιού την τρομερή, 
Σε γνωρίζω από την όψη
Που με βία μετρά  τη γη.

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη 
Των Ελλήνων τα ιερά, 
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά! 
(…)

Με τα ρούχα αιματωμένα
Ξέρω ότι έβγαινες κρυφά
Να γυρεύης εις τα ξένα
Aλλα χέρια δυνατά.

Μοναχή το δρόμο επήρες,
Εξανάλθες μοναχή
Δεν είν’ εύκολες οι θύρες,
Εάν η χρεία τες κουρταλή.

Aλλος σου έκλαψε εις τα στήθια,
Αλλ’ ανάσασιν καμιά
Aλλος σου έταξε βοήθεια
Και σε γέλασε φρικτά.

Aλλοι, οϊμέ! στη συμφορά σου
Οπού εχαίροντο πολύ,
Σύρε νάβρης τα παιδιά σου,
Σύρε ελέγαν οι σκληροί. (…)

Ναι αλλά τώρα αντιπαλεύει
Κάθε τέκνο σου με ορμή,
Που ακατάπαυστα γυρεύει 
Ή τη νίκη ή τη θανή.

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα  ιερά,
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά! …
Δ. Σολομού

] u i u ]

Παντού, σε πέλαα και σε στεριά
λαλάτε τη την λευτεριά

Αγγελος Σικελιανός

Θερμοπύλες
Τιμή σ’ εκείνους όπου στη ζωή των
ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες· 
δίκαιοι κι ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις,
αλλά με λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία·
γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν 
είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι, 
πάλι συντρέχνοντες όσο μπορούνε·
πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.

Και περισσότερη τιμή τους πρέπει
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
πως ο Εφιάλτης θα φανή στο τέλος,
κι οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.
Κων/νος Καβάφης

] u i u ]

Ελευθερία έκφρασης
Τη πρώτη νύχτα πλησιάζουνε
και κλέβουν ένα λουλούδι
από τον κήπο μας
και δε λέμε τίποτα.
Τη δεύτερη νύχτα δε κρύβονται πλέον
περπατούνε στα λουλούδια,
σκοτώνουν το σκυλί μας
και δε λέμε τίποτα.
Ώσπου μια μέρα
-την πιο διάφανη απ’ όλες-
μπαίνουν άνετα στο σπίτι μας
ληστεύουν το φεγγάρι μας
γιατί ξέρουνε το φόβο μας
που πνίγει τη φωνή στο λαιμό μας.
Κι επειδή δεν είπαμε τίποτα
πλέον δε μπορούμε να πούμε τίποτα
Μαγιακόφσκι

] u i u ]

Όσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αισθάνονται,
ζυγόν δουλείας ας έχωσι.
Θέλει αρετήν και τόλμην
η ελευθερία.
Ανδρέας Κάλβος

Η Λευτεριά του Σολωμού
Πώς του σπαθιού σου στόμωσεν η κόψη
και πώς μετράς τη γης με ανύπαρχτη όψη;
Κλεισμένη στων Ελλήνων τα ιερά
τα κόκαλά μας, σκούζε, Λευτεριά.
Αιώνες σε κρατάνε φυλακή
οι αφεντάδες σου ξένοι και δικοί.
Και σ’ αμολάνε λίγο, αν είναι χρεία
να πνίξεις αλλωνών ελευθερία!
Κώστας Βάρναλης

] u i u ]

Αληθής πολίτης είναι όποιος ζει με ελευθερίαν 
ή αποθνήσκει δια την ελευθερίαν
Ανωνύμου, “Ελληνική Νομαρχία”

Ηχήστε οι σάλπιγγες… Καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα…
Βόγκα Παιάνα ! Οι σημαίες οι φοβερές
της Λευτεριάς ξεδιπλωθείτε στον αέρα!
Αγγελος Σικελιανός

] u i u ]

Η “κιμωλία”
Βρήκα πεταμένη μια κιμωλία.
Λευκή.
Ζωγράφισα ένα παλάτι.
Μπήκα μέσα.
Έγινα βασιλιάς.
Βαρέθηκα νωρίς.
Έσβησα το παλάτι.
Ζωγράφισα έναν ουρανό.
Και μια γραμμή που την είπα ροδαυγή.
Στην αγκαλιά της μια πόλη.
Ζωγράφισα και δυο φτερά.
Τα φόρεσα.
Πέταξα.
Είδα τον κόσμο από ψηλά.
Ολόκληρος μια ζωγραφιά!
Τώρα φοβάμαι
μη μου σβήσει κανείς τα φτερά
και πάψει η ζωή μου…
Ελευθερία
μόνο τα άνθη αγαπούν αληθινά
την ελευθερία

γι’ αυτή μιλούν κρυφά
στο αυτί του ανέμου
μα εκείνος δεν κρατά το μυστικό
κι ευωδιάζει
Βαγγέλης Κάσσος

] u i u ]

Γνώρισα ταπεινώσεις εξορίες
φυλακές. Δε λύγισα. Μπορώ λοιπόν
Χωρίς ντροπή να συστηθώ
– Με λένε: Ελευθερία.
Πάνος Παναγιωτόπουλος

] u i u ]

Ρωμιοσύνη
Αὐτὰ τὰ δέντρα δὲ βολεύονται μὲ λιγότερο οὐρανό, 
αὐτὲς οἱ πέτρες δὲ βολεύονται κάτου ἀπ᾿τὰ ξένα βήματα, 
αὐτὰ τὰ πρόσωπα δὲ βολεύονται παρὰ μόνο στὸν ἥλιο, 
αὐτὲς οἱ καρδιὲς δὲ βολεύονται παρὰ μόνο στὸ δίκιο.
Γιάννης Ρίτσος

] u i u ]

Ελευθερία
Ίσως η κούραση, ίσως η νυχτερινή ομίχλη
καθώς επέστρεφα στο σπίτι μου
από τους γνωστούς δρόμους
που κάθε τους δέντρο, κάθε στροφή
είναι φορτωμένη πια τις ίδιες σκέψεις
τα ίδια συναισθήματα
ξαφνικά· αισθάνθηκα ότι δε ξέρω που είμαι.

εκείνη την ελάχιστη στιγμή
μέχρι να γίνουν πάλι όλα γνώριμα
έζησα μια απέραντη ελευθερία.
Κώστας Ψαράκης

] u i u ]

Ασκητική
Δέν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, 
είμαι λεύτερος.
Νίκος Καζαντζάκης

«Hμέρα της ποίησης» αύριο, 21 του Μαρτιού και του ’21. 

Χρόνια διακόσια αγώνα ιερού για την Ελευθερία!

Μα όσο οι λαοί αγωνίζονται για ελευθερία σημαίνει πως κάποιοι

τους την εστερούν. Σκλάβοι οι ίδιοι των παθών τους, των χρεών

τους, των φόβων τους για τις ανομίες των και τις αδικίες των.

Ελευθερία, όταν θα τριγυρνάς ελεύθερα, χωρίς αναχρονιστικούς

περιορισμούς, μόνο μ’ αυτοπεριορισμούς της σύνεσης και της

ελευθερίας του άλλου, απ’ την ανάγκη μόνο αυτή, τότε, αχ τότε

ο άνθρωπος θα ‘ναι Άνθρωπος όντως ΄λευτερωμένους!

Ποίησ η γ ια  τ ην  ε λ ευ θερία

Ευαγόρας Παλλικαρίδης, Κύπριος αγωνιστής 
που εκτελέστηκε από τους Άγγλους.
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια του 
Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

σας ενημερώνουμε για την Οικονομική Επιτροπή της

Πέμπτης 18-3-21 και κατά την οποία παρουσιάστηκαν θέ-

ματα ειδικού και γενικότερου ενδιαφέροντος.

• Εγκριση και αποδοχή των δωρεών υπό εκπόνηση μελε-

τών με τίτλο "Κύρια Μελέτη Τοπικού πολεοδομικού Σχε-

δίου" από τον γνωστό δωρητή του δήμου.

Καταψηφίσαμε, γιατί στο εισηγητικό που αφορά στη

δωρεά του σχεδίου ΔΕΝ γίνεται αναφορά στους άξονες,

βάσει των οποίων θα κινηθεί. Δεν αναφέρονται δηλαδή,

οι περιοχές με ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης γης, οι πε-

ριοχές με αλλαγή στο συντελεστή δόμησης ή κάλυψης

επιφανείας, οι περιοχές που ίσως ενταχθούν και οι

οποίες βρίσκονται εκτός σχεδίου, ως και οι χαρακτηρι-

σμοί τοπικών κέντρων, ρεμάτων, δασικών περιοχών κ.λπ.

Επομένως, πρόκειται για μία μελέτη ύψους 193.000€

πλέον ΦΠΑ, η οποία εν δυνάμει αφορά οτιδήποτε! Το ότι

είναι δωρεά δεν σημαίνει πως δεν δύναται ν' ανοίξει ο

ασκός του Αιόλου σχετικά με θέματα που απασχολούν

τον τόπο μας επί δεκαετίες. Εφιστούμε την προσοχή σε

όλους, προκειμένου να μην απωλέσουμε δια της μελέτης

αυτής, ό,τι με αγώνες έχει περισωθεί μέχρι σήμερα.

• Δωρεά μεταλλικού οικίσκου εμβαδού 15τετρ. μέτρων εκ

μέρους εταιρείας πολλάκις αναδόχου προμηθειών κ

έργων του δήμου. Και πάλι θα επικαλεστούμε: το γεγο-

νός ότι πρόκειται για δωρεά, χωρίς να γνωρίζουμε (δεν

αναφέρεται), ποιός ζήτησε τη δωρεά, πού θα τοποθετη-

θεί και σε τί θα χρησιμεύσει; Ως ευνόητο, μας κάνει σκε-

πτικούς ως προς την αποδοχή.

• Εγκριση υποκατάστασης δημοτικού φωτισμού και μελέ-

της για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της οδού Αγ.

Ιωάννου στη Βούλα. Πρόκειται για τεχνική μελέτη μεγά-

λης κατασκευαστικής εταιρείας που δραστηριοποιείται σε

πολλά σημεία του δήμου μας. Στο συγκεκριμένο θέμα

διαβάσαμε το αίτημα από 18.4.2019, που αφορούσε την

υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στο τμήμα

μπροστά από την εν λόγω οικοδομή. Συγχρόνως, υπο-

βολή μελέτης ηλεκτροφωτισμού από 20.1.2021 εκ μέ-

ρους της εταιρείας με την υποχρέωση εγκατάστασης

νέου φωτιστικού σώματος για τον  αναγκαίο οδοφωτισμό

στο σημείο. Το υπερψηφίσαμε, αφού είχε έγκριση ΔΕΔ-

ΔΗΕ, με την απαραίτητη συνθήκη όμως ότι θα τηρηθούν

τα προβλεπόμενα της τεχνικής μελέτης δια της προσή-

κουσας επίβλεψης.

Σχετικά με το δελτίο τύπου της πλειοψηφούσας δημοτι-

κής παράταξης της διοίκησης του Δήμου, μέρος του

οποίου δημοσιεύθηκε στις 13-3 στην έγκριτη εφημερίδα,

Εβδόμη, έχουμε να παρατηρήσουμε:

– Καταρχάς, μεγάλη εντύπωση μας έκανε ότι επιστρα-

τεύθηκαν μέχρι και οι αναπληρωματικοί δημοτικοί και το-

πικοί σύμβουλοι, προμειμένου να υπογράψουν το σχετικό

δελτίο τύπου. Μα δεν ήταν αρκετοί οι εκλεγμένοι της πα-

ράταξης του δημάρχου; Μήπως προσπαθούν να φανούν

εν ομοψυχία;

– Απορίας άξια η διατύπωση εκ μέρους των ότι διαφυλ-

λάσεται η φυσιογνωμία της Βουλιαγμένης.... κατά την

στιγμή κατά την οποία πλήττεται το πράσινο της περιο-

χής λόγω κοπής δέντρων (πρόσφατο παράδειγμα τα 42

αρμυρίκια)  με τρόπο νόμιμο, παράνομο, αυθαιρέτως ή κα-

ταχρηστικώς αδιάφορο εντέλει, γιατί αυτό που μας πο-

νάει είναι η μείωση του πρασίνου και όχι το πώς κόπηκαν

ή κατακρεουργήθηκαν! Αυτός ο τόπος υπήρξε ανέκαθεν

καταπράσινος και αειφόρος.

– Η ανάπλαση της πλατείας Νυμφών, της οποίας η ανα-

γκαιότητα αμφισβητείται ευρέως, σήμα κατατεθέν της

Βουλιαγμένης, διαθέτει - ή μάλλον διέθετε - χαρακτηρι-

στικά είδη της ντόπιας χλωρίδας με την φυσική ομορφιά

του απλού! Μόνο μια περιποίηση χρειαζόταν. Μετά την

ανάπλαση όμως...; Για να μην αναφερθούμε στη δωρεάν

μελέτη προκειμένου για την κάλυψη της δαπάνης ανά-

πλασης, καλύπτει το μισό του ποσού και με ποιό τρόπο

"εμφανίστηκε"....

– Τα έργα υποδομής απαραίτητα, γι' αυτό και χρηματο-

δοτούμενα από την Περιφέρεια, να μην ξεχνάμε όμως

πως για "χάρη τους" στήθηκε   στην οδό Δήμητρος ένα

λατομείο... Από εκεί που επρόκειτο για απλή εναπόθεση

υλικών, μετατράπηκε σε εργοτάξιο, από νωρίς το πρωί ως

αργά το απόγευμα, μηχανήματα της εργολήπτριας εται-

ρείας προβαίνουν σε διαλογή των μπαζών, γεγονός που

ουδεμία σχέση έχει με τα συντελούμενα έργα σε κοντινή

απόσταση.

– Τη νέα μαρίνα της Βουλιαγμένης, δεν την "αγκαλιά-

σαμε", ως αναφέρεται. Ο επικεφαλής της παράταξής μας,

Δ.Δαβάκης δηλώνοντας ανησυχία ανέφερε τις δεσμεύ-

σεις που προκύπτουν από το Προεδρικό Διάταγμα και οι

οποίες πρέπει να γίνουν απαρέγκλιτα σεβαστές. Ομοίως,

οι υποδείξεις του ΣτΕ και με αυτό και μόνο το σκεπτικό

γνωμοδοτήσαμε θετικά.

– Για τις υποδομές αθλητικές και άλλες, όπως π.χ. το

ΔΑΚ Βουλιαγμένης και σε προαποφασισμένα, όπως το

μικρό γήπεδο, εξαιτίας του οποίου θυσιάστηκε το κυπα-

ρίσσι, έμβλημα και μάλιστα για να φτιαχτεί χώρος παρά-

γωνος που με "κόπο" πληρεί τις προδιαγραφές... για εμάς

δεν συνιστά εξέλιξη.

Να μην ξεχνάμε ότι δύο παιδικές χαρές έχουν καταργη-

θεί και για τις υπόλοιπες το μεγαλύτερο ποσοστό της δα-

πάνης καλύφθηκε από το πρόγραμμα “Φιλόδημος”.

– Επίσης, οι ανακατασκευές των παλαιών καντίνων, σε τί

βοηθούν κι αναβαθμίζουν τον χώρο σε σχέση με την ζωή

μας; Ισως μόνο να αυξάνουν τα μισθώματα, αλλά αυτό

δεν αποτελεί προσφορά προς τους δημότες - κατοίκους.

Το ίδιο ισχύει και για την επαναδημοπράττηση των δημο-

τικών ακινήτων. Αραγε, πώς εξελίσσεται η εισπραξιμό-

τητα των εν λόγω μισθωμάτων;

Σε ό,τι αφορά τον δημοτικό φωτισμό... άλλο μυστήριο

επικαλύπτει την δαπάνη. Μέχρι πρότινος "έτρεχε" η δυ-

σθεώρητη δαπάνη των 2,5 εκατ. € κι αυτή την στιγμή μία

της τάξης των 260.000€ περίπου. Στη δε προηγούμενη,

ειπωθέν σε Δ.Σ, υπήρξε αστοχία λόγω ασυμβατότητας

μεταξύ  φωτιστικών και λαμπτήρων!  Με αυτά δε τα δα-

πανηθέντα ποσά, ο φωτισμός θα έπρεπε να είναι υπεραρ-

κετός. Και όμως δεν είναι... υπάρχουν σημεία

υποφωταγωγημένα έως και σκοτεινά, σε σημείο που ν'

αποτελούν παγίδες για τους πεζούς...

Συμπερασματικά και για να συνοψίσουμε, η δική μας πρό-

ταση είναι, η άνευ όρων προάσπιση του φυτικού πλούτου

της περιοχής μας. Η απρόσκοπτη προσέγγιση κι επί-

σκεψη των αξιόλογων τοποθεσιών και παραλιών του

δήμου μας. Η όσο το δυνατόν μικρότερη εμπορευματο-

ποίηση των σημείων φυσικού κάλλους.

Απλά, με σαφήνεια και διαφάνεια.

Σας ευχόμαστε και σας προτρέπουμε

Υπομονή, Κουράγιο, Δύναμη, Προσοχή

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

Δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

4 νέα  πιστοποιητικά ΔΩΡΕΑΝ επαγγελματικής

κατάρτισης από Google Ελλάδας και ΟΑΕΔ 
Μετά την συνεργασία για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκε-

τινγκ, ο ΟΑΕΔ και η Google Ελλάδας, με τη στήριξη του υπουργείου Εργασίας, διευρύνουν

το πεδίο των κοινών δράσεών τους, προσφέροντας σε 3.000 ανέργους έως 29 ετών τη

δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν τέσσερα νέα πιστοποιητικά ολοκληρωμένης επαγ-

γελματικής εκπαίδευσης της Google σε τομείς υψηλής ζήτησης, που προσφέρονται για

πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπως ανάλυση δεδομένων (data analytics), διαχείριση έργου

(project management), τεχνική υποστήριξη πληροφορικής (IT support) και σχεδιασμός εμ-

πειρίας χρήστη (UX design).  

Η πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για τις αιτήσεις θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα. Στη δεύτερη

φάση του προγράμματος, ο Οργανισμός θα πλαισιώσει το πρόγραμμα κατάρτισης με πρό-

γραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, προ-

κειμένου, όσοι ολοκληρώσουν την κατάρτιση, να εργαστούν στο αντικείμενο.

Τί γίνεται με την πλατεία Νυμφών 

στη Βουλιαγμένη;

Επειδή αναφέρεται παραπάνω η δημοτική σύμβουλος Ι. Δόγκα και έχουμε γράψει

κατά καιρούς, οι κάτοικοι της Βουλιαγμένης έχουν αρχίσει και ...ψιχανεμίζονται

ότι κάτι δεν πάει καλά με τις εργολαβίες, αλλά και το αποτέλεσμα που θα δούνε

όταν φύγουν οι ...φράχτες.

Προς επίρρωση αυτών, αυτήκοοι μάρτυρες είδαν το δήμαρχο να διαπληκτίζεται

με τον εργολάβο, φωνάζοντας.

Βέβαια, είναι αναμενόμενο, όταν αφήνεις μία εργολαβία, ανεξέλεγκτη, τα σχέδια

δεν είναι αναρτημένα στο χώρο, κανείς δεν βλέπει τί γίνεται μέσα.

Και όπως έχει αποδείξει η πρακτική, εκείνο που επικρατεί στις διαμορφώσεις είναι

το τσιμέντο, δυστυχώς.
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Συμπληρώνοντας φέτος 200 χρόνια από την
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του
1821, μετά από εκατοντάδες αποτυχημένες
εξεγέρσεις και επαναστάσεις των Ελλήνων
στα 400 χρόνια της Τουρκοκρατίας. Με πολ-
λές θυσίες οι πρόγονοί μας κατάφεραν να
κρατήσουν γλώσσα, πολιτισμό, ταυτότητα και
με τον απελευθερωτικό τους αγώνα, εθνικό
και κοινωνικό, να δημιουργήσουν ένα Ελλη-
νικό κράτος απαλλαγμένο από την Οθωμανική
κατοχή αλλά όχι και ανεξάρτητο. Έτσι από
τότε μέχρι σήμερα λειτουργεί σαν  προτεκτο-
ράτο των τότε (αλλά και των κατοπινών) «με-
γάλων δυνάμεων».
Η Ευρώπη του Μέτερνιχ των αρχών του
19ου αιώνα δεν δεχόταν με τίποτα ένα Ελ-
ληνικό κράτος οργανωμένο με βάση την εμ-
πειρία των «κοινών», αιώνων Ελληνικού
Πολιτισμού και τις κοινότητες επί τουρκο-
κρατίας. Μέσα από εμφυλίους πολέμους,
δολοφονίες και φυλακίσεις αγωνιστών του
’21, η τότε πολιτική ελίτ) Μαυροκορδάτος,
Κωλέττης κ.ά.) με τη στήριξη των Ευρω-
παίων προστατών της και σπουδασμένη
στον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, πέτυχε να φο-
ρέσει στην ελληνική κοινωνία το «στενό
ρούχο» του κοινοβουλευτισμού και της κομ-
ματοκρατίας στο πλαίσιο του συγκεντρωτι-
κού Εθνους Κράτους, που δεν είχε καμία
σχέση με τα «κοινά» των κοινοτήτων, των
πόλεων, τις ιδέες του Ρήγα και των πρώτων
Εθνοσυνελεύσεων.
Τα συγκεντρωτικά Έθνη – Κράτη και ο κοι-
νοβουλευτισμός για τους Ευρωπαϊκούς
λαούς, που δεν είχαν ζήσει τίποτε άλλο
εκτός από φεουδαρχία και απολυταρχία,
ήταν ένα βήμα προόδου. Για τον ελληνικό
κόσμο όμως ήταν ιστορικό πισωγύρισμα,

καθώς για πολλούς αιώνες λειτουργούσε
με βάση τα «κοινά» των Πόλεων. Αυτά τα
«κοινά» συνέβαλαν στην επιβίωσή του (βιο-
λογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτι-
σμική) και στην προετοιμασία για την
απελευθέρωσή του.
Το τελικό χτύπημα δόθηκε από το Σύνταγμα
της Βαυαροκρατίας (ν. 27/12/1833, ΦΕΚ
3(Α), 10/1/1837, αρθρ. 38) που αναφέρει
ρητά ότι: «δεν επιτρέπονται συνελεύσεις
της ολομέλειας των δημοτών για σύσκεψη
και απόφαση περί δημοτικών και άλλων
υποθέσεων».
Από το 1834 και μετά οι Έλληνες από Πο-
λίτες, έγιναν υπήκοοι και ιδιώτες καθώς
υπεύθυνος για τις υποθέσεις τους ήταν πια
ο βουλευτής, ο δήμαρχος, ο κομματάρχης.
Εάν πραγματικά θέλουμε να τιμήσουμε
τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων
μας, πρέπει να συνεχίσουμε από το σημείο
που εκείνοι δεν κατάφεραν να προχωρή-
σουν. Για να ξαναπάρουμε τη ζωή και την
Πατρίδα μας στα χέρια μας, πρέπει να δώ-
σουμε τέρμα στο πολιτικό σύστημα της κομ-
ματοκρατίας και της εκλόγιμης μοναρχίας,
ώστε η κοινωνία οργανωμένη σε Δήμο, να
πάρει στα χέρια της τη διαδικασία λήψης
των αποφάσεων.
Δεν τους ζητάμε «δικαιώματα» γιατί δεν
τους αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να μας
ορίζουν. Τα θέλουμε ΟΛΑ γιατί στην ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ ανήκουν. Δεν είμαστε πια ούτε οπα-
δοί, ούτε υπήκοοι, ούτε ιδιώτες.
Αποφασίζουμε με ανθρωποκεντρική προ-
σέγγιση, χωρίς ανάθεση και μεσάζοντες.

Λαϊκές Συνελεύσεις παντού σε κάθε Πόλη,
Είναι η ώρα για τις «ΠΝΥΚΕΣ»

της εποχής μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 12 - ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 153 44
Τηλέφωνο: 210-6662142 - 6662145
Fax   :  210-6032898
Αρ. Πρωτ:  8411/16.03.2021

Περίληψη διακήρυξης
EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ηλεκτρονικού

ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 
για την προμήθεια Καυσίμων του

Δήμου Παλλήνης
και των Νομικών του Προσώπων

έτους 2021-2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό
διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
προμήθεια  καυσίμων του Δήμου Παλ-
λήνης και του Νομικού του Προσώπου
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙ-
ΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ετών
2021-2025 συνολικής προϋπολογι-
σθείσης αξίας 2.080.430,00 € συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
• ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤ.: 64/07.10.2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩ-
ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σχετικά
με την προμήθεια πετρελαίου θέρμαν-
σης   με τμηματική προμήθεια και πα-
ράδοση στις δεξαμενές των Σχολικών
Μονάδων και την σύμβαση προμή-
θειας καυσίμων το Ν.Π.Δ.Δ. έχει
ενεργή σύμβαση (46/12.11.2019 –
ΑΔΑ:ΩΚΤ946Μ1ΜΞ-ΥΕΜ & ΑΔΑΜ:
19SYMV005910918) μέχρι και το
τέλος του οικον. έτους 2022 
• ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤ.: 26/07.10.2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥ-
ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σχε-
τικά με την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης   με τμηματική προμήθεια
και παράδοση στις δεξαμενές των
Σχολικών Μονάδων και την σύμβαση
προμήθειας καυσίμων το Ν.Π.Δ.Δ.
έχει ενεργή σύμβαση (18/12.11.2019
– ΑΔΑ: Ψ3ΔΟ46Μ1ΝΓ-ΠΜΙ & ΑΔΑΜ:
19SYMV005911270) μέχρι και το
τέλος του οικον. έτους 2022
• ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤ.: 2032/22.10.2020 ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ-
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ σχετικά με την προμήθεια

πετρελαίου θέρμανσης   με τμηματική
προμήθεια και παράδοση στις δεξαμε-
νές των Βρεφονηπιακών Σταθμών &
των ΚΑΠΗ και την σύμβαση προμή-
θειας καυσίμων το Ν.Π.Δ.Δ. έχει
ενεργή σύμβαση  (1872/12.11.2019 –
ΑΔΑΜ:19SYMV 005838711) μέχρι και
το τέλος του οικον. έτους 2022
• Ακόμα δεδομένου ότι στην παρούσα
φάση έχει προγραμματιστεί η σύν-
δεση μέρους των εγκαταστάσεων με
το δίκτυο φυσικού αερίου θέτουμε ως
όρο της σύμβασης το δικαίωμα μη
εξάντλησης του συνόλου των ποσο-
τήτων με αντίστοιχη τροποποίηση της
αρχικής σύμβασης και μείωση του
συμβατικού ποσού χωρίς κάποια απαί-
τηση  από τον ανάδοχο (Μέρος της
σύμβασης μπορεί να διακοπεί αζη-
μίως εφόσον κάποιες  εγκαταστάσεις
συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αε-
ρίου)
Οι ποσότητες και η αξία ανά CPV
είναι:  
CPV 09134100-8, Πετρέλαιο Κίνησης:
1.259.000,00 ltr , 1.510.800,00 €
CPV 09135100-5, Πετρέλαιο Θέρμαν-
σης:223.040,00 ltr , 245.344,00 €
CPV 09132100-4, Βενζίνη Αμόλυβδη:
202.678,75 ltr , 324.286,00 €
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον
προμηθευτή, του οποίου η προσφορά
είναι αποδεκτή με βάση τους καθορι-
ζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις
όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμη-
λότερη τιμή.  Ισότιμες, θεωρούνται οι
προσφορές που περιέχουν το ίδιο
ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε
είδος καυσίμου και είναι σύμφωνες με
τους όρους και τις τεχνικές προδια-
γραφές της διακήρυξης.
Η έκπτωση δίδεται ως  ποσοστό επί
τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορ-
φούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανι-
κής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει
από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ,  Π.Ε. ΚΕΝ-
ΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ όπως ισχύει
κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι
και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το
5% σύμφωνα µε το άρθρο 63 Ν.
4257/14.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρο-
νικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.
Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών:
02.04.2021 και ώρα 23:30. Η ηλεκτρο-
νική αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 08.04.2021 και ώρα
11.00’.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προ-
μηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθών-
τας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατό-
τητα να υποβάλλουν προσφορά για
το σύνολο των ειδών των καυσίμων
για όλους τους φορείς ή για το σύ-
νολο τους ανά φορέα. 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέ-
χουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνο-
δεύεται από εγγυητική επιστολή
συμμετοχής υπέρ του Δήμου Παλλή-
νης,  ύψους 0,5% της προϋπολογι-
σθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των
προσφερόμενων ειδών. 
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορί-
ζεται σε 48 μήνες από την υπογραφή
της ή έως εξαντλήσεως των ποσοτή-
των της 45/2020 μελέτης.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές
στους οποίους θα γίνει η κατακύ-
ρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ
της υπογραφής της σύμβασης, εγ-
γύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του
Δήμου ή του Νομικού Προσώπου  ξε-
χωριστά για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας
προ Φ.Π.Α.  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνι-
σμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο
www.pallini.gr, όπου παρέχεται ελεύ-
θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση
από την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΔΑ: 6ΚΗΗΩΛ6-Σ3Ψ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί: 19-03-2021
Αρ. Πρωτ. : 4694
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες    : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο    : 210 6622379 εσ. 110
FAX               : 210 6624963
e-mail   : tykoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει:
Το συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό
για την εργασία «Eπισκευές δι-
κτύου ύδρευσης 2021».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
παροχής υπηρεσίας.
Η παροχή υπηρεσίας αφορά στις
εργασίες επισκευής βλαβών του δι-
κτύου ύδρευσης. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο. Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφο-
ρές δε γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών
ορίζεται αναλυτικά στους όρους
διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-

ρόντος εγγράφου, έως την 30 Μαρ-
τίου 2021 και ώρα 13:00 πριν από
την ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς
χρέωση.    
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 1η Απριλίου 2021 ώρα
λήξης 11:30 π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελλη-
νική 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 δια-
γωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 1η Απριλίου 2021 με ώρα
λήξης παραλαβής προσφορών
11:30 π.μ, στο σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόν-
τος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
60.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η χρημα-
τοδότηση της εργασίας θα γίνει από
ιδίους 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 συμμε-
τοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 2.2.
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε 2% επί του δημο-
πρατούμενου ποσού, ήτοι Χίλια
διακόσια ευρώ (1.200,00 €), πρέπει
να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩ-
ΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
ΤΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με
το τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της ημέ-
ρας του  διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει της χαμηλότερης τιμής.
Αναλυτικές πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Διεύθυνση : Θ. Σκοπελίτη 1
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003
Πληροφορίες : Ε. Καμαργιάννης
E-mail: ty@markopoulo.gr 
Μαρκόπουλο    17-3-2021
Αρ. πρωτ.          4851

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περιληπτικής
διακήρυξης για την προμήθεια με
τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευ-
σης»
Το κείμενο της διακήρυξης έχει ως εξής
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Αρ. Διακήρυξης :   4850/17-3-2021
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενερ-
γεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια υλικών ύδρευσης», εν-
δεικτικού προϋπολογισμού
81409,90,00€ (μη συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 24%), η ημερομηνία
λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής
των προσφορών είναι η 7-4-2021
και ώρα 08:00:00. Ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της

ιστοσελίδας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.eprocurement.gov.gr
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των ζητούμενων ειδών ή
για μέρος αυτών όπως έχουν ομα-
δοποιηθεί. Η εγγύηση συμμετοχής
είναι 2% του προϋπολογισμού της
υπ’ αριθμ. 4/2021 μελέτης χωρίς
ΦΠΑ (1628,20€ για το σύνολο των
ζητούμενων ειδών, γίνονται δεκτές
εγγυητικές για μέρος των ζητούμε-
νων ειδών όπως έχουν ομαδοποι-
ηθεί). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
χαμηλότερη οικονομική προσφορά
(βάση τιμής). Το χρονικό διάστημα
δέσμευσης της προσφοράς είναι
δώδεκα (12) μήνες. Δε γίνονται δε-
κτές εναλλακτικές προσφορές. Η
χρηματοδότηση είναι από ίδιους
πόρους. Η πληρωμή θα γίνεται σε
διάστημα δύο μηνών από την παρα-
λαβή των ειδών από την αρμόδια
επιτροπή.
Περισσότερα στοιχεία και πληρο-
φορίες στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. Η επικοινωνία γίνεται μόνο
μέσω του συστήματος της επικοι-
νωνίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

A
πό το “Δίκτυο Πολιτών Μεσογείων”, ελάβαμε το παρακάτω κείμενο για
την ιστορική χρονιά φέτος, τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821,
εκφράζοντας μία άλλη διάσταση.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Μια παρακαταθήκη αναζητά Θεματοφύλακες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο     16-3-2021
Αρ. Πρωτ.   4692 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 74.392,56 €
(με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγω-
νισμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης την οι-
κονομικά χαμηλότερη προσφορά  για
την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ-
ΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού δα-
πάνης 74.392,56 € με ΦΠΑ 24%,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ 1/2021 θε-
ωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκο-
πούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
το Ν. 4412/2016, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει σήμερα, το
Ν.3463/2006, το Ν. 3852/2010 καθώς
και τις λοιπές ερμηνευτικές προς
αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την  31η Μαρτίου 2021,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ –
10:30πμ (πέρας κατάθεσης προ-
σφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν
ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτεί-
ται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης μέσω του
κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου
δημοσίων συμβάσεων. 

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ο
2ος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Οικονομικά

«ΕΡΜΗΣ», θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΙΑ

ΦΑΣΗ στις 17/4/2021 ώρα 16:00 – 18:00 και θα

διεξαχθεί ηλεκτρονικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο.

Η Α’ Φάση που είχε αρχικά εξαγγελθεί ακυρώνεται. 

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχής των μαθητών πα-

ρατείνεται έως το τέλος Μαρτίου, 31/3/2021.

Πληροφορίες στο: www.diagonismos.ermis.aueb.gr
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Η ανεργία, το μεγαλύτερο

πρόβλημα έρχεται
Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές οι-

κονομίες στην μετά πανδημία εποχή καθώς και οι προοπτι-

κές της ελληνικής οικονομίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο

της συζήτησης που διοργάνωσε το Ίδρυμα Οικονομικών

και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με θέμα «Η επίδραση
του COVID-19 στις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης:
Ένας χρόνος μετά».
Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας στις οικονο-

μίες, οι ομιλητές σημείωσαν ότι αυτές ήταν ηπιότερες από

ό,τι αρχικά αναμένονταν, ωστόσο έχουν οδηγήσει σε με-

γάλες ανισότητες, πλήττοντας κυρίως τα χαμηλά εισοδή-

ματα. Ξεχώρισαν ως τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην

εποχή μετά την πανδημία, την ανεργία και πώς θα μπο-

ρέσουμε να διατηρήσουμε τα υψηλά ποσοστά απασχόλη-

σης, την αποτελεσματική κατάρτιση του δυναμικού στις

νέες οικονομικές ανάγκες με την ενίσχυση των ψηφιακών

δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση του μεγάλου δημόσιου

χρέους που δημιούργησε η πανδημία. 

e-SHOP ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΑ

Το ΕΒΕΑ στηρίζει τις Επιχειρήσεις στο lockdown με μια

πολυδιάστατη πρωτοβουλία. Τώρα, όλες οι επιχειρήσεις

μπορούν άμεσα και δωρεάν να κάνουν ηλεκτρονικές πω-

λήσεις. Μπορούν να αποκτήσουν πλέον σύνδεση μόνο

σε ένα σημείο: 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 μπο-

ρούν εύκολα να ενεργοποιήσουν τις δικές τους ηλεκτρο-

νικές πωλήσεις στη διεύθυνση Directmarket.gr

ακολουθώντας την επιλογή "Ξεκινήστε τώρα το δικό σας

κατάστημα στο DIRECT MARKET" και "Online Εγγραφή"

. Επίσης πρόσβαση στην ίδια υπηρεσία μπορεί να έχουν

μέσα από το site του ΕΒΕΑ acci.gr  και το banner "Ηλε-

κτρονική Αγορά".

Mία στις 3 επιχειρήσεις πιθανόν

να μην ανεβάσουν ρολά

«Πέρα από την υγεία, πρέπει να κερδίσουμε και το στοί-
χημα της οικονομίας. Mία στις τρεις επιχειρήσεις δεν
μπορούν να ανταπεξέλθουν και μία στις δύο επιχειρή-
σεις μπορεί μεσομακροπρόθεσμα να μην ανεβάσει καθό-
λου ρολά».
Tάχθηκε υπέρ του ανοίγματος των καταστημάτων, προ-

τείνοντας να προχωρήσει η Πολιτεία σε επιδοτήσεις,

αλλά και σε «κούρεμα» των χρεών που δημιουργήθηκαν

στη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και στη ρύθμιση του

υπολοίπου σε πάνω από 120 δόσεις για να δοθούν ανά-

σες στις επιχειρήσεις.

Νίκος Κογιουμτσής 
Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

Eκπομπή “Αντιπαραθέσεις”

Καταχρηστικές τραπεζικές

προμήθειες και 

τηλεπικοινωνιακές χρεώσεις

Τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών βρέθηκαν στο στό-

χαστρο της κριτικής, όχι μόνο του Συνηγόρου του Κατανα-

λωτή, αλλά και των μελών της Επιτροπής Θεσμών και

Διαφάνειας της Βουλής, που ενημερώθηκαν από τον επικε-

φαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, Λευτέρη Ζαγορίτη, επί της

ετήσιας έκθεσης του 2019. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή,

ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τις υπέρμετρες κα-

ταχρηστικές προμήθειες των τραπεζών και τις υψηλές χρε-

ώσεις για την χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από

τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών, σε μια περίοδο, όπως τονί-

στηκε από όλους, που η πανδημία του κορονοϊού άλλαξε τα

δεδομένα της αγοράς και τις ανάγκες των καταναλωτών.

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

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.gr

Δημοσίευση 

διακηρύξεων

H εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ Ανατ. Αττικής,

περιλαμβάνεται στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερί-

δες που πληρούν τις προϋποθέσεις να δημοσιεύουν

περιλήψεις, διαγωνισμούς, προμήθειες, και γενικά

τις κατά νόμον καταχωρήσεις των φορέων του δη-

μοσίο.

Η κατάσταση αυτή εκδίδεται κάθε χρόνο από τη Γε-

νική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Δι-

εύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ).

Aπόφαση: E/287/23.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΝ846ΜΓΨ7-

8ΤΒ).

https://media.gov.gr/nea-apofasi-gia-to-ilektroniko-

mitroo-perifereiakou-kai-topikou-typou-23-7-2020/

Βάσει της κατάστασης, στην Ανατ. Αττική είναι μόνο

δύο εφημερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωμα αυτό.

Η μία είναι η ΕΒΔΟΜΗ.

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
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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
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ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

θα πραγματοποιήσει live  διαδικτυακό σεμινά-

ριο με θέμα «Νέες θεραπευτικές προσεγγί-

σεις και διαχείριση των ρευματολογικών

ασθενών στην εποχή COVID», την Δευτέρα

22 Μαρτίου 2021 και ώρες 19:00-20:15 στο

http://www.facebook.com/eleanarheumatism.

Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιείται

με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας VI-

ATRIS.

Τα θέματα του σεμιναρίου είναι: 

• «Βιο-ομοειδή φάρμακα.Τι πρέπει να γνω-
ρίζει ο ρευματολογικός ασθενής για το
ρόλο τους», με ομιλητή τον  Θεόδωρο Δη-

μητρούλια, Ρευματολόγο, Αναπλ.Καθ. Ρευ-

ματολογίας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Δ’ Παν.

Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκρά-

τειο».

• «Η αξία της άσκησης  και της φυσικής
αποκατάστασης στη ρευματοειδή αρθρί-
τιδα» με ομιλητή τον Ευριπίδη Καλτσο-

νούδη, Ρευματολόγο, Επιμ. Α’ ΕΣΥ,

Ρευματολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων.

• «Επικοινωνία γιατρού και ασθενή στην
COVID εποχή», με ομιλητή τον Νικόλαο

Κούγκα, Ρευματολόγο, Επιμ. Β’ ΕΣΥ, Δ’

Παν.Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ « Ιππο-

κράτειο».

Το διαδικτυακό σεμινάριο είναι μια προσπά-

θεια της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α  για να έχουν όλοι οι

ασθενείς στην Ελλάδα έγκαιρη και έγκυρη

ενημέρωση. Η παρακολούθηση είναι δω-

ρεάν ενώ όσοι επιθυμούν, αφού παρακο-

λουθήσουν το webinar μπορεί να θέσουν τα

ερωτήματά τους γραπτά στο fb ή στο email

info@arthritis.org.gr

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και διαχείριση των

ρευματολογικών ασθενών στην εποχή COVID»

Η γραμμή βοήθειας για την

άνοια δημιουργήθηκε από

την Εταιρεία Alzheimer Αθη-

νών, με την υποστήριξη της

Περιφέρειας Αττικής, του

Υπουργείου Υγείας και του

ΕΔΔΥΠΠΥ.

Η γραμμή πλαισιώνεται από

εξειδικευμένους σύμβου-

λους / επαγγελματίες

υγείας, γιατρούς νευρολό-

γους και ψυχιάτρους, ψυχο-

λόγους, κοινωνικούς λει-

τουργούς, που παρέχουν

άμεσα ενημέρωση, συμβου-

λές, διασύνδεση και απευθύ-

νεται σε:

• Άτομα με προβλήματα

μνήμης

• Ευρύ κοινό

• Φροντιστές - Οικογένεια &

φίλοι ατόμων με άνοια

• Επαγγελματίες Υγείας

Η Γραμμή Βοήθειας 1102

λειτουργεί Δευτέρα - Παρα-

σκευή 9:00-19:00 (εκτός αρ-

γιών). Παράλληλα παρέχει

τη δυνατότητα επικοινωνίας

μέσω livewebchat. Ακόμη

μπορεί να στείλει email στο

1102@alzheimerathens.gr

και θα επικοινωνήσει μαζί

του.

Γραμμή Βοήθειας για Άνοια 1102
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. . . γ ια την υγειά μας

Μια φορά και έναν καιρό ήταν δυο αδελφάκια, η κόρη, Κο-

ρώνα και ο υιός, Ιός. Η Κορώνα πάντα ήθελε να είναι το

κέντρο της προσοχής. Όταν γεννήθηκε στο μαιευτήριο,

γύρισε και έδειξε με το μικρό χεράκι της, μια παιδική κο-

ρώνα που είχε ξεμείνει από το νεογέννητο πριν από αυτή,

και άρχισε να κλαίει. Οι γονείς της δεν καταλάβαν στην

αρχή, νόμιζαν ήταν από το φόβο της, αλλά καθόλου δεν

φοβόταν η Κορώνα. Απλά, ήξερε να διεκδικεί από την

πρώτη ημέρα. Μια νοσοκόμα είδε τους σαστισμένους και

πανικοβλημένους γονείς και κατάλαβε τι γινόταν. Διακρι-

τικά, πήρε την κορώνα και την έβαλε στο κεφαλάκι του

μωρού. Αυτόματα σταμάτησε να κλαίει και σαν να καμά-

ρωνε κιόλας. Οι γονείς της αποφάσισαν να τη βγάλουν Κο-

ρώνα.

Ο Ιός πάλι, δεν ήθελε καθόλου την προσοχή. Ήταν τόσο

στρατηγικός και μεθοδικός που δεν την χρειαζόταν. Για

παράδειγμα, όταν έπαιζε κρυφτό στο σχολείο, θα ήταν

πάντα ο τελευταίος που θα έβρισκαν, γι’ αυτό και του

βγήκε το όνομα “αόρατος αρχηγός”. Ο Ιός από μικρός είχε

ένα κουσούρι· από νευρικότητα έφτυνε συνεχώς, οπότε οι

αγαπημένες του εκφράσεις ήταν, “φτου και βγαίνω”, “φτου
και τα φυλάω” και κυρίως “φτου και ξελευτερία σε όλους”,
γιατί και έφτυνε και τα φύλαγε πάλι.

Η Κορώνα, που πήγαινε στο ίδιο σχολείο με τον αδελφό

της, δεν καταδεχόταν φυσικά να παίξει με τον Ιό και τα

αλλά παιδιά, κυρίως γιατί η Κορώνα δεν ήταν για να κρύ-

βεται αλλά για να αναδεικνύεται. Επίσης, δεν θα έπαιζε

ποτέ ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε περίπτωση να κερδί-

σει άλλος. Σε κάθε διάλλειμα όμως, έβγαινε στο προαύλιο

και παρακολουθούσε από μακριά πώς παίζουν τα άλλα παι-

διά, και γέλαγε με την καρδιά της κάθε φορά που τους

έβρισκε ο Ιός.

Τα παιδιά κάποια στιγμή κουραστήκαν να παίζουν, γιατί χά-

νανε συνέχεια, και φτάσανε στο συμπέρασμα ότι ο Ιός

έκλεβε για να μπορεί να νικάει πάντα. Επίσης το θέμα του

φτυσίματος είχε φτάσει σε αφόρητο σημείο. Οι δάσκαλοι

ήταν μπερδεμένοι για το τι να κάνουν με την περίπτωσή

του. Δεν θέλαν να αποκλείσουν τον Ιό από το παιχνίδι,

γιατί θα τον περιθωριοποιούσαν και μετά ποιος άκουγε

τους γονείς να επικαλούνται τα δικαιώματα του παιδιού

και το bulling. Από την άλλη, κάτι έπρεπε να γίνει γιατί τα

παιδιά χάνανε καθημερινά στο κρυφτό και δεν είχαν πλέον

όρεξη να παίξουν.

Η κυριά Κιόδρα, η διευθύντρια του σχολείου, προσπάθησε

να βρει μια λύση. Κάλεσε τον Ιό στο γραφείο της και του

είπε: “Σε κάλεσα εδώ, γιατί είσαι προφανώς πιο έξυπνος
από τα αλλά παιδιά για να νικάς συνέχεια. Αλλά αν συνε-
χίσεις έτσι, τα παιδιά δεν θα θέλουν να παίξουν πλέον μαζί
σου. Γιατί δεν κάνεις λίγο ότι χάνεις, για να αισθανθούν
και οι άλλοι κάπως καλυτέρα, αλλά και να συνεχίσεις να
παίζεις το παιχνίδι;”
Ο Ιός, κοντοζύγωσε για λίγο και μετά είπε στην δασκάλα:

“Όταν παίζω, δεν παίζω για να νικάω. Παίζω για να απο-
δείξω στα αλλά παιδιά ότι είναι όλα μόνα τους. Αυτά νο-

μίζουν ότι παίζουν ένα ομαδικό παιχνίδι, και τελικά ο κα-
θένας κρύβεται μοναχός του. Και μόνο όταν τους βρισκω
και τους φανερώνω αισθάνονται χαρά, γιατί σταματάνε να
είναι μόνοι τους, ακόμα και αν είναι χαμένοι”.
Η διευθύντρια, γούρλωσε τα μάτια και το πρώτο πράγμα

που σκέφτηκε είναι να αναθεωρήσει την ύλη που διδάσκε-

ται στο τμήμα του με αυτά που άκουγε.

“Μα δεν είναι μονοί τους, αφού παίζετε όλοι μαζί”, του

απάντησε  στην προσπάθειά της να επικαλεστεί το κοινό

καλό.

“Όχι κυρία, ξαναλέω. Δεν παίζουμε μαζί, κάνουμε ότι παί-
ζουμε μαζί. Και τους βρισκω πάντα γιατί κρύβονται στα
ιδιά μέρη νομίζοντας ότι εκεί είναι ασφαλείς”, ξαναείπε ο

Ιός.

“Κοιτά να δεις Ιέ”, ξεκίνησε να λέει η Κυρία Κιόδρα με αλ-

λαγμένο πλέον ύφος, “εγώ προσπαθώ να σε βοηθήσω.
Αλλά οι θεωρίες σου είναι λίγο διαφορετικές από αυτές
που διδάσκουμε εδώ, οπότε δεν μου αφήνεις άλλη επι-
λογή από το να καλέσω τους γονείς σου”.
Φεύγοντας από το γραφείο της διευθυντρίας, ο μικρός Ιός

ξεκίνησε να φτύνει νευρικά από την ταραχή του, αφού δεν

μπορούσε να καταλάβει τι έκανε λάθος.

Η Κορώνα βλέποντας το αδελφό της, έτρεξε να δει τί συμ-

βαίνει. Αφού της εξήγησε, η μικρή Κορώνα σκέφτηκε για

λίγο και του είπε:  “Μην ανησυχείς, έχω ένα σχέδιο που
θα βγούμε και από πάνω. Εσύ είσαι έξυπνος και στρατηγι-
κός και εγώ έχω επιρροή σε όλους. Ας ενώσουμε τις δυ-
νάμεις μας!”
Την επόμενη μέρα η Κορώνα κατέβηκε για πρώτη φορά

στο προαύλιο την ώρα του διαλλείματος, και τα παιδιά σα-

στισμένα και σχεδόν γοητευμένα από το γεγονός ότι τους

έκανε την τιμή, μαζευτήκανε τριγύρω της.

Η Κορώνα σαν ηγετική και σχεδόν ανώτερη προσωπικό-

τητα που ήτανε ξεκίνησε να λέει: «Αγαπητοί συμμαθητές
μου. Σας παρακολουθώ που παίζετε κρυφτό πολύ καιρό,
τακτικά και κάθε μέρα χωρίς εξαίρεση. Έχω καταλάβει ότι
νομίζετε πως ο Ιός κλέβει, και ότι κάνει “ματάκι” για να
βλέπει πού κρύβεστε για να σας βρίσκει. Εγώ, σαν εξωτε-
ρικός παρατηρητής και με μοναδικό ενδιαφέρον το κοινό
καλό, θα σας αποδείξω πως αυτό δεν είναι αλήθεια».
Στα πρόσωπα των παιδιών διαγράφηκε ένα χαμόγελο, και

μόνο από την ελπίδα ότι μπορούσαν κάποια μέρα να είναι

οι νικητές στο παιχνίδι αυτό.  Κοιτάγανε την Κορώνα σαν

ένα άλλο κρυφτο-σωτήρα που θα τους έφερνε τη λύ-

τρωση.

Η Κορώνα ανοίγει μία τεράστια σακούλα και αρχίζει να

βγάζει αποκριάτικες μάσκες.

«Θα βάλετε όλοι από μία μάσκα πριν το παιχνίδι. Τις έφτιαξα
εγώ ειδικά για να μη βλέπετε τίποτα. Ο Ιός θα βάλει διπλή
μάσκα, για να σιγουρευτείτε ότι δεν βλέπει. Αν ο Ιός έκλεβε,
τώρα σίγουρα δεν θα μπορέσει. Εγώ θα ξαναπάω στην παλιά
μου θέση, για να εποπτεύω και σας υπόσχομαι να σας πω
μόνο την αλήθεια αν κάποιος κλέβει».
Τα παιδία με χαρά, ξεκίνησαν να βάζουν τις μάσκες και

περπατούσαν σαν μεθυσμένες μύγες πριν ξεκινήσει το

παιχνίδι, αφού δεν έβλεπαν τίποτα. Βλέποντας η Κορώνα

πού έχουν όλοι κρυφτεί, φυσικά καθοδηγούσε τον αδελφό

της για να τους βρει. Όταν ξεκίνησε ο Ιός, πάλι να βρίσκει

τα παιδιά ένα-ένα, εκείνα εκνευρισμένα πήγαιναν στην Κο-

ρώνα να ζητήσουν τα ρέστα.

«Ο Ιός δεν φταίει σε κάτι, απλά του αρέσει να παίζει το
παιχνίδι. Αλλά μεταξύ μας, είδα το Γιαννάκη να βγάζει τη
μάσκα του, να κοιτάει γύρω και να λέει στον Ιό κάτι.
Μήπως του φανέρωσε πού είχες κρυφτεί;», απάντησε η

Κορώνα.

Αλλάζοντας κάθε φορά το όνομα αυτού που κατηγορούσε

ότι βγάζει τη μάσκα σε κάθε ένα παιδί, στο τέλος της ημέ-

ρας όλοι είχαν στραφεί ενάντιων όλων, ακόμα και οι κα-

λύτεροι φίλοι μεταξύ τους.

Όταν η κυρία Κιόδρα κάλεσε την Κορώνα και τον Ιό για να

ζητήσει το λόγο, τα παιδιά κοιτάχτηκαν στα ματιά και

είπαν με απορημένο ύφος: «Εμείς.. απλά παίζουμε, δεν
κάνουμε κάτι. Και μάλιστα με απόλυτα δημοκρατικές και
δίκαιες διαδικασίες».
Η διευθύντρια δεν ήξερε πλέον τι να κάνει. Αποφάσισε να

πάρει ακραία μέτρα για να μπορέσουν να επιβιώσουν μέχρι

το Πάσχα, και να μη σφαχτούνε μεταξύ τους. Ζήτησε όλα

τα παιδιά να μένουν στην τάξη σε αποστάσεις ασφάλειας

και να μη βγαίνουν στο προαύλιο στα διαλλείματα. 

Τα παιδιά, πολύ στεναχωρημένα και κυρίως θυμωμένα με

την κατάσταση και με τους συμμαθητές τους που νόμιζαν

ότι τόσο καιρό τους καρφώνανε, αρχίσανε να μην πηγαί-

νουν και πολύ καλά στα μαθήματά τους. Η προσοχή τους

μειώθηκε αφού αναπολούσαν τις καλές εποχές, που κρυ-

βόντουσαν στα μέρη που θεωρούσαν ασφαλή και μια νι-

κάγανε, μια χάνανε. Αλλά τουλάχιστον τότε υπήρχε

ελπίδα. 

Τέλος, η καχυποψία είχε φτάσει στο έπακρο: όλοι είχαν

μπλοκάρει όλους στο Facebook για να μην παρακολου-

θούνται, και ερχόντουσαν με μάσκες στην τάξη για να μη

διαβάζουν τα χείλη τους και βλέπαν τι λένε και πάνε οι

“άλλοι” να το καρφώσουν. Οι μόνοι χαρούμενοι, ήταν η Κο-

ρώνα και ο Ιός που ενώνοντας τις δυνάμεις τους, η σχέση

τους έγινε πιο δυνατή και ανθεκτική. Στα διαλλείματα, όχι

μόνο παίζανε μεταξύ τους σαν καλύτεροι φίλοι, παίζανε

και με όλα τα αλλά παιδιά μέσα στην τάξη, αφού πλέον

ήταν οι μονοί “αθώο” στο τμήμα και τα παιδιά τους είχαν

τυφλή εμπιστοσύνη.

Με ανυπομονησία περίμεναν όλοι το Πάσχα για να μπορέ-

σουν να παίξουν ξανά στο προαύλιο χωρίς καχυποψία και

έχοντας ξεχάσει πλέον τις παλιές κακές στιγμές. Οι γο-

νείς την Κορώνας και του Ιού, μετά το τηλεφώνημα της

κυρίας Τσιόδρα, αποφάσισαν μετά τις γιορτές, να τους αλ-

λάξουν σχολείο και να τους βάλουν σε ένα πειραματικό,

για να μπορέσουν να ζήσουν και αυτοί καλά και μεις… κα-

λυτέρα.

Επίκαιρο χρονογράφημα

www.armonia-zoi.gr 

H Κορώνα και ο Ιός
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O ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
υποψήφιος στις εκλογές του ΣΕΓΑΣ

Τριάντα έξι χρόνια  με χωρίζουν από αυτό το σκάμμα

στην Δράμα όταν κέρδισα τους Πανελλήνιους Παίδων

στο Τριπλούν.  Σήμερα παρακολουθώ τον Αννίβα και τον

Ρωμανό να δίνουν  τον δικό τους ωραίο αγώνα στον κλα-

σικό αθλητισμό, χωρίς  να αφήνουν το διάβασμα και τις

σπουδές τους. 

Η υποχρέωσή μου απέναντι στα παιδιά

μας, σε όλους τους νέους αθλητές, για

ένα καλύτερο μέλλον του ελληνικού στί-

βου, όρισε την απόφασή μου για δράση

και συμμετοχή.

Άλλωστε ο στίβος είναι η μεγάλη μου

αγάπη. Γι αυτό θέτω υποψηφιότητα ως

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του

ΣΕΓΑΣ. Στόχος μου να συνεισφέρω με την εμπειρία μου,

τις γνώσεις μου και τις αξίες που υπηρετώ σε ένα νέο και

δημιουργικό  κύκλο υπό την ηγεσία της Ολυμπιονίκης  και

φίλης μου, Τασούλας  Κελεσίδου. 

Μαζί με ένα πλήθος ικανών και άξιων συνεργατών και τη

αξιοποίηση όλων των ανθρώπων του ελληνικού στίβου

θέλουμε να σχεδιάσουμε και να πετύχουμε την Αναγέν-

νηση του Κλασικού Αθλητισμού. 

Η μόνη προσωπική μου δέσμευση σε αυτή τη προσπάθεια

είναι ότι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπηρε-

τήσω την ιδέα της διεκδίκησης  μιας μεγάλης διοργάνω-

σης  στην Μακεδονία μας, των  Πανευρωπαϊκών Αγώνων

Στίβου  το 2028, στην Θεσσαλονίκη! 

• Ο Βασίλης Οικονόμου έχει σπουδάσει Νομικά στο Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο Θράκης και Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό στο Πα-

νεπιστήμιο Αθηνών.  Είναι Διδάκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης

και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σήμερα διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα. 

Εκλεγμένος Βουλευτής (2000-2021).

Μεγάλη είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση του 44ου

Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας 21 χλμ., ο οποίος πραγ-

ματοποιείται, με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής,

σε virtual μορφή λόγω των συνθηκών της πανδημίας. 

Ειδικότερα ο Virtual αγώνας που ξεκίνησε την 7 Μαρ-

τίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 4 Απριλίου θα πε-

ριλαμβάνει αγώνες 21χλμ., 10χλμ. και 5χλμ.

Φέτος λόγω της υγειονομικής κρίσης αυτός o αγώνας,

προσαρμόζεται στα δεδομένα της εποχής και προσφέ-

ρει τη δυνατότητα στους φίλους του, σε μια εξαιρετικά

δύσκολη περίοδο, να συμμετάσχουν με ασφάλεια στον

Virtual 44ο Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας.

Προτεραιότητα είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι δρομείς, εθε-

λοντές, θεατές και εργαζόμενοι του αγώνα να αισθά-

νονται ασφαλείς και να απολαμβάνουν πλήρως το

γεγονός χωρίς φόβο που να σχετίζεται με την υγεία και

την ασφάλειά τους, αλλά και ατόμων με τα οποία έρ-

χονται σε επαφή.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει

σχετικά: «Με αίσθημα ατομικής ευθύνης, σεβασμό στο
κοινωνικό σύνολο και αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα
τεχνολογίας, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πο-
λίτες που αγαπούν τον αθλητισμό να χαρούν μία σημαν-
τική διοργάνωση».

Η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος για θέματα

αθλητισμού Μαργαρίτα Βάρσου τόνισε τα εξής: «Η δι-
οίκηση της Περιφέρειας έχει αποδείξει έμπρακτα ότι
στηρίζει σημαντικές διοργανώσεις που συμβάλλουν
στην ενίσχυση του αθλητικού πνεύματος και επικοινω-
νούν τα αγαθά του αθλητισμού, με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Θα συνεχίσουμε
και με άλλες δράσεις προς την ίδια κατεύθυνση».

Οι εγγραφές του αγώνα ολοκληρώνονται την Τετάρτη

31 Μαρτίου.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ανεβά-

σουν την επίδοσή τους στην εφαρμογή του αγώνα

μέχρι και την Κυριακή 4 Απριλίου.

Περισσότερα: athenshealthrun.gr

Η Βουλιαγμένη «λύγισε» στο φινάλε

από την Μλάντοστ στο Ζάγκρεμπ,

ωστόσο, η ήττα που γνώρισε με 11-

10 στον πρώτο προημιτελικό των δύο

ομάδων για το Euro Cup υδατοσφαί-

ρισης των Ανδρών, σαφώς κι δίνει το

δικαίωμα στην ελληνική ομάδα να ελ-

πίζει ότι θα είναι αυτή που θα προκρι-

θεί στους ημιτελικούς της

διοργάνωσης, μιας και η ρεβάνς της

προσεχούς Τετάρτης (24/03) θα διε-

ξαχθεί επί ελληνικού εδάφους και

συγκεκριμένα στο «Παπαστράτειο».

Περίπου 7 λεπτά πριν από το τέλος η

ομάδα του Λαιμού προηγήθηκε με 9-

8, ωστόσο οι Κροάτες κατάφεραν να

«επιστρέψουν» και να φύγουν νικη-

τές. Το γκολ που πέτυχε ο Τρούλος,

όμως, ενώ απέμεναν επτά δευτερό-

λεπτπα για το το φινάλε, μπορεί ν΄

αποδειχθεί «χρυσό» στο δεύτερο

ματς που θα ακολουθήσει σε μία

εβδομάδα.

Η ομάδα του Χρβόγε Κολιάνιν, πα-

ρότι «έχασε» στις αρχές της 4ης πε-

ριόδου με τρεις αποβολές τους Μπά-

σιτς και Μυλωνάκη, πραγματοποίησε

εξαιρετική εμφάνιση απέναντι σε

έναν ισχυρό αντίπαλο, αποδεικνύον-

τας ότι διαθέτει την ποιότητα, αλλά

και την ικανότητα να φτάσει στη

νίκη–πρόκριση στον αγώνα που θα

διεξαχθεί επί ελληνικού εδάφους.

Τα «όπλα» του ΝΟΒ στον αγώνα

(17/03) ήταν η εξαιρετική άμυνα στον

παίκτη παραπάνω και η υπομονή

στην επίθεση (πρώτος σκόρερ ο Χρή-

στος Αφρουδάκης με τρία γκολ). Αν

στον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης

η ελληνική ομάδα παρουσιάσει ανά-

λογη εικόνα και σταθεί λίγο πιο τυ-

χερή… στις λεπτομέρειες, τότε

μπορεί να κάνει την υπέρβαση απέ-

ναντι σ΄ ένα εκ των φαβορί για την

κατάκτηση του τροπαίου και να βρε-

θεί εκείνη στα ημιτελικά!

Τα οκτάλεπτα: Μλάντοστ Ζάγκρεμπ

– Βουλιαγμένη (3-3, 3-3, 2-1, 3-3)

ΜΛΑΝΤΟΣΤ (Ζόραν Μπάγιτς): Μάρ-

τσελιτς, Ράντου 3, Μπιλιακα, Λάζιτς

1, Γ. Βρλιτς 3, Μπούκιτς 3, Μπούσλιε,

Μπρνετικ, Μπάγιτς, Μ. Βρλιτς, Ντά-

σιτς 1, Γιουρλινα

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Χρβόγε Κολιάνιν):

Τζωρτζάτος, Μυλωνάκης 1, Αλα-

φραγκής 1, Γκιουβέτσης 2, Τρούλος

1, Γούβης, Αφρουδάκης 3, Καλογερό-

πουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κουρού-

βανης, Λόζινα, Μπάσιτς, Ανδρεάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ

Δικαιώθηκε από το Εφετείο απέναντι στις 

μεθοδεύσεις του υφυπουργού Αθλητισμού

Ενα ηχηρό «χαστούκι» από την ελληνική Δικαιοσύνη δέ-

χτηκε η προσπάθεια της κυβέρνησης και του υφυπουργού

Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, να ελέγξουν κομματικά

τις αθλητικές ομοσπονδίες. Μετά τη δικαστική απόφαση

που απέρριψε το κυβερνητικό αίτημα για προσωρινή δι-

οίκηση στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, τα δικα-

στήρια αποφάσισαν την αναστολή και της πρόσφατης

απόφασης του υφυπουργού για την Ομοσπονδία Αντιπτέ-

ρισης (μπάντμιντον).

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο βδομάδες ο Λ. Αυγενάκης

είχε ανακαλέσει την αθλητική αναγνώριση της Ολυμπια-

κής Ομοσπονδίας Μπάντμιντον και την ενέταξε στην Ομο-

σπονδία Τένις, αφού είχαν προκηρυχθεί οι εκλογές στην

Ομοσπονδία.

Ωστόσο, το Θ' Τμήμα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Εφε-

τείου Αθηνών, με απόφασή του στις 12/3/2021, μετά από

προσφυγή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Σωμα-

τείων Αντιπτέρισης και παρέμβαση της Ελληνικής Ολυμ-

πιακής Επιτροπής, αποφάσισε την αναστολή εκτέλεσης

της απαράδεκτης απόφασης.

Νίκος Γεωργόπουλος

44ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας

H ομάδα ΠΟΛΟ ανδρών της Βουλιαγμένης

ηττήθηκε στην Κροατία
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Super League

Πρόγραμμα των play off και play out

του πρωταθλήματος

Ξεκινούν το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Μάρτη οι αγώνες

των play off της Super League, όπως κληρώθηκαν σήμερα

στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής.

Το «μίνι» πρωτάθλημα λοιπόν των 10 αγωνιστικών ξεκινά

με τον Ολυμπιακό να είναι πρώτος με 67 βαθμούς, τον Άρη

στη δεύτερη θέση με 51 βαθμούς, την ΑΕΚ στην τρίτη θέση

με 48, και τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης

να ακολουθούν με 47, 45 και 42 βαθμούς αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως ο πρώτος -με τον Ολυμπιακό λόγω της

διαφοράς που έχει αποκτήσει να έχει και τις περισσότερες

πιθανότητες- ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ελλάδος, ενώ

οι επόμενες τρεις ομάδες θα έχουν συμμετοχή στο Europa

Conference League. Τονίζεται πως σε περίπτωση που ο ΠΑΣ

Γιάννενα (που συμμετέχει στα play out) ή κάποια ομάδα από

ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, μείνει εκτός τετράδας, κατα-

κτήσει το κύπελλο Ελλάδος, δικαίωμα στο... ευρωπαϊκό τα-

ξίδι θα έχουν μόνο ο πρωταθλητής, ο δεύτερος και ο τρίτος

της βαθμολογίας των play offs.

Αναλυτικά το πρόγραμμα ανά Αγωνιστική:
1η: Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός - Άρης και ΠΑΟΚ - ΑΕΚ.

2η: ΑΕΚ - Ολυμπιακός, Άρης - Αστέρας Τρίπολης και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

3η: Άρης - ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.

4η: ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης, Παναθηναϊκός - Άρης και ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός.

5η: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, Άρης - ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης.

6η: Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης, Άρης - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.

7η: Ολυμπιακός - ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης - Άρης και ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός.

8η: ΑΕΚ - Άρης, ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης και Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.

9η: Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ, Άρης - Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ.

10η: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, ΠΑΟΚ - Άρης και Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός.

Το πρόγραμμα των play out

Παράλληλα με τα play off, έγινε η κλήρωση των play out, των

ομάδων δηλαδή που κατέλαβαν τις θέσεις 7-14 στον βαθ-

μολογικό πίνακα. Σε αυτούς τους αγώνες, ο Βόλος προηγεί-

ται με 33 βαθμούς και ακολουθούν ΠΑΣ Γιάννινα με 31,

Απόλλων Σμύρνης και Ατρόμητος με 28, Λαμία με 23, Πα-

ναιτωλικός με 20, ΟΦΗ με 19 και Λάρισα με 16.

Τονίζεται πως και για φέτος, οι ομάδες από την 7η έως τη

10η θέση θα δώσουν 4 εντός έδρας αγώνες και τρεις εκτός

ενώ οι άλλες (από την 11η έως τη 14η θέση) θα αγωνιστούν

τρεις φορές στο γήπεδό τους και τέσσερις εκτός. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η Αγωνιστική: ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος, Απόλλων Σμύρ-

νης - Λάρισα, Βόλος - ΟΦΗ και Παναιτωλικός - Λαμία.

2η Αγωνιστική: ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα, Λάρισα - Παναιτωλικός,

Ατρόμητος - Απόλλων Σμύρνης και Λαμία - Βόλος.

3η Αγωνιστική: Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ, ΠΑΣ Γιάννινα -

Λαμία, Ατρόμητος - Λάρισα και Βόλος - Παναιτωλικός.

4η Αγωνιστική: ΟΦΗ - Ατρόμητος, Βόλος - ΠΑΣ Γιάννινα,

Παναιτωλικός - Απόλλων Σμύρνης και Λαμία - Λάρισα.

5η Αγωνιστική: ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός, Λάρισα - ΟΦΗ,

Απόλλων Σμύρνης - Βόλος και Ατρόμητος - Λαμία.

6η Αγωνιστική: ΠΑΣ Γιάννινα - Απόλλων Σμύρνης, Βόλος -

Λάρισα, Παναιτωλικός - Ατρόμητος και Λαμία - ΟΦΗ.

7η Αγωνιστική: ΟΦΗ - Παναιτωλικός, Λάρισα - ΠΑΣ Γιάννινα,

Απόλλων Σμύρνης - Λαμία και Ατρόμητος - Βόλος.

Ας θυμηθούμε τη βαθμολογία των οκτώ ομάδων από την 7η

θέση έως την 14η.

Στα playoffs μέσω των επτά αγώνων η ομάδα που θα τερμα-

τίσει στην τελευταία θέση θα υποβιβαστεί αυτόματα στη

Super League 2 ενώ ο 13ος θα παίξει μπαράζ με τον δεύ-

τερο από τη Super League 2 για την παραμονή του στη με-

γάλη κατηγορία.

Με βάση τη βαθμολογία η μεγάλη μάχη θα δοθεί ανάμεσα

στις τέσσερις τελευταίες ομάδες καθώς Βόλος, Απόλλων

Σμύρνης και Ατρόμητος δείχνουν να έχουν ξεφύγει από

τους υπόλοιπους.

Ωρα για πλέι οφ και πλέι άουτ
Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Μάρτη ξεκινούν οι αγώνες

των πλέι οφ της Super League 1, ανάμεσα στις ομάδες που

τερμάτισαν στις θέσεις 1 έως 6 στην κανονική περίοδο. Το

«μίνι πρωτάθλημα» των 10 αγωνιστικών ξεκινά με τον πρω-

ταθλητή Ολυμπιακό 1ο με 67 βαθμούς, τον Αρη 2ο με 51

βαθμούς, την ΑΕΚ 3η με 48 και ακολουθούν ΠΑΟΚ με 47,

Παναθηναϊκός με 45 και Αστέρας Τρίπολης με 42.

Άνετα στα προημιτελικά η Σίτι (2-0)

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν ξανά ανώτερη και επιβλητική απέ-

ναντι στη Γκλάντμπαχ, πήρε δεύτερη νίκη (2-0) και με συ-

νολικό σκορ 4-0 προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του

Champions League.

Τα 100 γκολ τη φετινή σεζόν έφτασε το σύνολο του Πεπ

Γκουαρδιόλα, κάτι που καταφέρνει για 8η διαδοχική χρονιά,

ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η Σίτι ξεπέρασε τα 700 λεπτά

χωρίς να δεχτεί γκολ στο Champions League.

Στους «8» Ρεάλ (3-1)

Την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Champions League

πανηγύρισε η Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν

επικράτησε με 3-1 της Αταλάντα στον επαναληπτικό της

φάσης των «16», έκανε το «δύο στα δύο» απέναντι στην

ιταλική ομάδα (σ.σ είχε κερδίσει 1-0 στο πρώτο ματς) και

πέρασε με επιβλητικό τρόπο στους «8» της κορυφαίας ευ-

ρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι γηπεδούχοι σφράγισαν το εισιτήριό τους για την επό-

μενη φάση και περιμένουν να μάθουν τον επόμενο αντίπαλό

τους. Η Αταλάντα ολοκλήρωσε την περιπέτειά της στη φε-

τινή διοργάνωση και επικεντρώνεται πλέον στη Serie A.

Η ΑΕΚ νίκησε Στρασμπούρ και απουσίες

Την δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στην φάση των

«16» του Basketball Champions League, πέτυχε η ΑΕΚ, επι-

κρατώντας της Στρασμπούρ με 77-68.

Παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες, η Ενωση, με αν-

τεπίθεση διαρκείας στο τέταρτο δεκάλεπτο και αποτελε-

σματική από την περιφέρεια (5/5 τρίποντα), έφτασε στην

επιτυχία, έχοντας κορυφαίο τον Κιμ Λάνγκφορντ που ση-

μείωσε 19 πόντους.  Στο φινάλε του αγώνα, αποχώρησε

τραυματίας ο Μόουζες.

Τα δεκάλεπτα: 15-22, 39-36, 56-56, 77-68

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος 15 (3/4 δίποντα, 3/3

τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Λάνγκφορντ 19 (7/11 δίποντα, 0/1

τρίποντο, 5/8 βολές), Λοτζέσκι 5 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ),

Μέικον 9 (3/11 σουτ, 5 ασίστ), Μωραΐτης 5 (1), Γόντικας 2,

Κατσίβελης 5, Μαυροειδής 9 (4 ριμπάουντ), Μόουζες 8 (2/2

τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρογκαβόπουλος.

ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ (Τουόβι): Μπόχατσικ 14 (2/6 τρίποντα),

Λάνσντοουν 10 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μέιγ

10 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ουντάνο 6, Γουέιν-

ραϊτ 4 (1/6 σουτ, 4 ασίστ), Καβαλιέρ 7 (1), Τζέφερσον 11

(1/5 τρίποντα), Μορίν 6, Τσικαμπού.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Προσωπικά...

Ίσως είμαι από τους γηραιότερους στον κόσμο που ασχο-

λούνται ακόμα με τα ΣΠΟΡ, και ομολογώ, πως αδυνατώ να

καταλάβω, που οδηγεί αυτή η υποκριτική

Πολιτική της WADA, για επανεξέταση δειγμάτων, που δό-

θηκαν από αθλητές και αθλήτριες πριν περίπου μια δεκαε-

τία, και ποιο συγκεκριμένα από τους Ολυμπιακούς στο

Πεκίνο το 2008 ή από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λον-

δίνου το 2012 και οδηγεί στον αποκλεισμό δεκάδων  αθλη-

τών από τους επερχόμενους Ολυμπιακούς στο ΡΙΟ (ζήσε

Μάη μου να φας τριφύλλι). Όταν μάλιστα, είναι σε όλους

μας γνωστό, ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούν οι αθλητές

είναι πάντα τουλάχιστον μια δεκαετία μπροστά, και το ΕΓ-

ΚΛΗΜΑ είναι, ότι όλα αυτά είναι γνωστά σε όλο το “κύ-

κλωμα” Παγκόσμιες Αθλητικές Ομοσπονδίες, Χορηγοί,

Ερευνητικά Ιατρικά Εργαστήρια και η WADA στο χειρότερο

Ρόλο του Ιεροεξεταστή….. ενώ είναι στο κόλπο και η ίδια,

αφού γνωρίζει, ότι έρχεται ασθμαίνουσα μετά από 10 χρό-

νια να πιάσει τους Ντοπαρισμένους Αθλητές και Αθλήτριες,

όταν η αθλητική ΜΑΦΙΑ με επικεφαλής τη ΔΟΕ έχουν κάνει

εν τω μεταξύ  τη δουλειά τους. Χιλιάδες φορές έχουμε πει,

ότι τα ΣΠΟΡ είναι από τις μεγαλύτερες πηγές πλουτισμού

για το Κεφάλαιο. Σε αυτά τα πλούτη, είναι μεγάλη η συμ-

βολή, των διαφόρων ενισχυτικών ουσιών που παίρνουν οι

αθλητές όλων των ΣΠΟΡ Ολυμπιακών και μη…..Ας σταμα-

τήσει λοιπόν αυτή η υποκρισία, ότι, η WADA αγωνίζεται για

το καλό του Αθλητισμού, ενώ όλοι οι άλλοι για το κακό του,

όταν και τα μικρά παιδιά γνωρίζουν, ότι ένα είναι το Ταμείο

από το οποίο τρώνε ΟΛΟΙ, το Κεφάλαιο, με μια ̈ μικρή¨ δια-

φορά. ότι ο αθλητής τον οποίο δεν σκέπτεται κανείς, πλη-

ρώνει με την ΥΓΕΙΑ του, ΑΛΛΑ, εν γνώσει του, το

Λογαριασμό…… Η Λύση είναι μία και μοναδική, να σταμα-

τήσουν τα ΣΠΟΡ να είναι εμπόρευμα.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ντέρμπι «Δικεφάλων» στα ημιτελικά

Ενα μεγάλο ντέρμπι και ένα ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί

προέκυψαν από την κλήρωση για την ημιτελική φάση του

Κυπέλλου Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η κληρωτίδα έφερε αντιμέτωπους την ΑΕΚ

και τον ΠΑΟΚ στο ένα από τα δύο ημιτελικά ζευγάρια. Και

οι δύο «Δικέφαλοι» δίνουν μάχη για την κατάληψη της 2ης

θέσης στο πρωτάθλημα, ενώ στο Κύπελλο έχουν γίνει ...θα-

μώνες του τελικού την τελευταία πενταετία (5 συμμετοχές

με 1 κατάκτηση για την ΑΕΚ, 3 συμμετοχές και ισάριθμες

κατακτήσεις για τον ΠΑΟΚ).

Οσο για τον τωρινό κάτοχο του τροπαίου Ολυμπιακό, θα

διεκδικήσει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του με

τελευταίο εμπόδιο πριν τον τελικό τον ΠΑΣ Γιάννινα. Φυ-

σικά οι «ερυθρόλευκοι» είναι το μεγάλο φαβορί για την

πρόκριση απ' αυτό το ζευγάρι, αλλά εκτιμάται ότι μάλλον

καλά θα κάνουν να μην υποτιμήσουν τον «Αγιαξ της Ηπεί-

ρου», ο οποίος για να φτάσει μέχρι εδώ απέκλεισε με νίκες

μέσα - έξω τον Παναθηναϊκό.

Οι πρώτοι ημιτελικοί αγώνες έχουν οριστεί για το τριήμερο

6-8 Απρίλη, οι δε επαναληπτικοί για 27-29 Απρίλη.
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200 μαντινάδες
Σπύρος Σπηλιωτόπουλος

Σε γιατρό ποιητή

Του ύπνου χάπια μου ‘δωσες, 
δεν ήταν κορυφαία.
Μα η ποίησή σου μ’έριξε
στα δίχτυα του Μορφέα!

Περιστατικά ζωής
σε στίχους
Ι. Ε. Ζέρβας

Η αρετή χρειάζεται σκληρή
δουλειά και κόπο, για να 
αντέξει στους καιρούς στο
χρόνο και τον τόπο...

Τραγουδώντας στην
πιο όμορφη χώρα
Γαλάτεια Καπλατζή –
Φανερού

Η ποίηση είναι ζωή, γλυκιά
συντροφιά, φλόγα άσβηστη,
γλυκόλαλο πουλί, νότα μου-
σικής, χορός στον ήλιο.

Ενδοσκοπικά των 
Φωτοτρόπων
Δημήτρης Στεφάνου Καρούσης

Δεν χάνονται τα όνειρα τ’ Οκτώ-
βρη. Μη φοβάσαι. Αν άλλαξε η ζωή
για μια φορά, με πάλη κι αν τόσο
αλλόκοτα, για μια στιγμή, κερδίζει
το σκοτάδι να το πιστεύεις πως με
πάλη όλα αλλάζουν πάλι...

Στον αστερισμό 
της Ανδρομέδας
Φαίδρα Φραγκομανώλη –
Κοκκόλα

Η ποίηση είναι μία έκφραση ψυχής
και έκφραση αισθημάτων. 
Αποτελεί πνευματική αναζήτηση 
και καταφύγιο από τα ρεαλιστικά 
βιώματα, αφού κάθε πνευματική
δημιουργία είναι μία λυτρωτική 
έκφραση.

Στον Ποιητή του 
κάλλους
Σοφία Θεοδωράκη

“Ρίχνω το μπουκάλι της συλ-
λογής αυτής στη θάλασσα
της δημοσιότητας. Κέρδος
μου, η ικανοποίηση έστω και
ενός αδερφού πνεύματος,
γιατί αν κάπου στη γή περι-
μένει ένας, υπάρχεις!

Παραδείσια πουλιά στο
καπέλο μου
Πόπη Παντελάκη

Η ποίηση της Πόπης Παντελάκη
κρύβει στοχασμό και αποκαλύπτει
συναισθήματα και μάχες για τη ζωή, 
την ελευθερία, την ειρήνη, τα αδιέ-
ξοδα… είναι μια  κατάθεση ψυχής
στους  δικούς μου ανθρώπους.

Tριάντα, 29 και 1
Γιώργος Κανδηλάκης

Τριάντα χρωματικές συνθέσεις
και διαφορετικές τεχνικές.
Απέναντί τους εικοσιεννέα στι-
χουργήματα και ένα κείμενο.
Συνδιαλέγονται, συνοδεύουν, συμ-
πληρώνουν και συμπληρώνονται,
αναθυμούνται, παραπέμπουν και
ηθελημένα ή αθέλητα υπονοούν.

Ταξιδεύοντας 
…εν στάσει
Σπύρος Σπηλιωτόπουλος

Σε γιατρό ποιητή

Του ύπνου χάπια μου ‘δωσες, 
δεν ήταν κορυφαία.
Μα η ποίησή σου μ’έριξε
στα δίχτυα του Μορφέα!

Va Pensiero
Νίκος Καμπανός

Ανεπαίσθητο θρόισμα φύλλων,
φωνή εσύ χιλιόχρονης ελιάς, ποια
λόγια και ποιες μνήμες κουβαλάς;

Ποιος είδε και ποιος έζησε 
πιότερο απο εσένα γέρικη ελιά;
Μάρτυρα εσύ του αυριο και του
χθες...

Σύγχρονοι Έλληνες
Ποιητές
Ανθολογία νεοελληνικής 
ποίησης

Η ανθολογία αυτή φιλοδοξεί να
αγκαλιάσει κάθε γνήσια ποιητική
φωνή, να την καταγράψει και να
την αφήσει παρακαταθήκη στους 
αιώνες. Το μέλλον, ο αδυσώπη-
τος ιστορικός κριτής θα επιλέξει 
και θα καταξιώσει.

Θούριος του εργάτη
Κώστας Βενετσάνος

Κοινωνικά πορτραίτα.

Τα δεν πιστεύω μου.

Τα αισθησιακά.

& άλλα ποιήματα.
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