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Θαρρώντας πως οι ήρωες δεν πεθαίνουν, αλλά

ζουν μέσα απ’ τα παραδείγματά τους και τα

διδάγματά τους, θεωρώ μεγάλη τιμή και έμ‐

πρακτο δείγμα ευγνωμοσύνης να διδάξει ‐ για

μια ακόμη φορά ‐, ο μεγάλος στρατηγός της

ανάστασης του γένους, από τούτο το ταπεινό

βήμα, με τα απλά και σοφά

λόγια που μίλησε στους μαθη‐

τές της ελευθερωμένης πατρί‐

δας μας, από το “βήμα” που

«επατούσαν και εδημηγορούσαν
τον παλαιό καιρό άνδρες
σοφοί...», την Πνύκα!

Παιδιά μου!

Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὁποὺ ἐγὼ
πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν

παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοί, καὶ ἄνδρες μὲ τοὺς

ὁποίους δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ συγκριθῶ καὶ οὔτε νὰ
φθάσω τὰ ἴχνη των. Ἐγὼ ἐπιθυμοῦσα νὰ σᾶς ἰδῶ,

παιδιά μου, εἰς τὴν μεγάλη δόξα τῶν προπατόρων

μας, καὶ ἔρχομαι νὰ σᾶς εἰπῶ, ὅσα εἰς τὸν καιρὸ
τοῦ ἀγῶνος καὶ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὕστερα ἀπ᾿ αὐτὸν

ὁ ἴδιος ἐπαρατήρησα, καὶ ἀπ᾿ αὐτὰ νὰ κάμωμε συμ-

περασμοὺς καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν εὐτυχίαν σας,

μολονότι ὁ Θεὸς μόνος ἠξεύρει τὰ μέλλοντα. 

Καὶ διὰ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας, ὁποίας γνώσεις

εἶχαν καὶ ποία δόξα καὶ τιμὴν ἔχαιραν κοντὰ εἰς τὰ
ἄλλα ἔθνη τοῦ καιροῦ των, ὁποίους ἥρωας, στρατη-

γούς, πολιτικοὺς εἶχαν, διὰ ταῦτα σᾶς λέγουν καθ᾿
ἡμέραν οἱ διδάσκαλοί σας καὶ οἱ πεπαιδευμένοι μας.

Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀρκετός. Σᾶς λέγω μόνον πὼς ἦταν

σοφοί, καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἐπῆραν καὶ ἐδανείσθησαν τὰ
ἄλλα ἔθνη τὴν σοφίαν των..      Συνέχεια στη σελ. 2 Θεόδωρος  Γεωργίου                                 

σελίδα 8

Τιμάμε τους
ήρωες όταν 
σεβόμαστε τα
ιδανικά τους3

Για την κηπου-
ρική τεχνική
Υπάρχει τρόπος!

ΔΗΜΟΣ BBB
Διαλογή στην πηγή

στα Πηγαδάκια!
σελίδα 6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

“Ανέπαφα” φανάρια

σ’ επικίνδυνες διαβάσεις
σελίδα 16

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Εμβολιαστικό Κέντρο

covid-19
το ΚΥ Κερατέας

σελίδα 7

Η κατάρα της διχόνοιας 
και η ΔΥΝΑΜΗ 

της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
Ο Θεοδ. Κολοκοτρώνης

προς μαθητές στην Πνύκα

χαίρε ω χαίρε λεφτεριά!
1821 -  2021

Από την εκδήλωση στο Δήμο Γλυφάδας
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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.

Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν

οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς κα-

ταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφε-

ραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν.[…]

(Παραλείπουμε για λόγους χώρου και χρόνου και όσα

ήσσονος σημασίας, λέγει περί της παλαιάς θρησκείας

των Ελλήνων όπως είχαν εμπαιδοθεί εις τον λαό, κα-

θόλη τη διάρκεια του βυζαντινού μεσαίωνα και ιδιαί-

τερα από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες Ιουστιανού,

του Θεοδόσιου Α΄και την Ζ΄Οικουμενική Σύνοδο).

Συνεχίζει ο Γέρος του Μωριά:

Οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, οἱ πρόγονοί μας, ἔπεσαν εἰς τὴν

διχόνοια καὶ ἐτρώγονταν μεταξύ τους, καὶ ἔτσι ἔλαβαν

καιρὸ πρῶτα οἱ Ῥωμαῖοι, ἔπειτα ἄλλοι βάρβαροι καὶ
τοὺς ὑπόταξαν. Ὕστερα ἦλθαν οἱ Μουσουλμάνοι καὶ
ἔκαμαν ὅ,τι ἠμποροῦσαν, διὰ νὰ ἀλλάξῃ ὁ λαὸς τὴν πί-

στιν του. Ἔκοψαν γλῶσσες εἰς πολλοὺς ἀνθρώπους,

ἀλλ᾿ ἐστάθη ἀδύνατο νὰ τὸ κατορθώσουν. Τὸν ἕνα

ἔκοπταν, ὁ ἄλλος τὸ σταυρό του ἔκαμε. 

Σὰν εἶδε τοῦτο ὁ σουλτάνος, διόρισε ἕνα βιτσερὲ [ἀντι-

βασιλέα], ἕναν πατριάρχη, καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν ἐξουσία

τῆς ἐκκλησίας. Αὐτὸς καὶ ὁ λοιπὸς κλῆρος ἔκαμαν ὅ,τι

τοὺς ἔλεγε ὁ σουλτάνος. 

Ὕστερον ἔγιναν οἱ κοτζαμπάσηδες [προεστοὶ] εἰς ὅλα

τὰ μέρη. Ἡ τρίτη τάξη, οἱ ἔμποροι καὶ οἱ προκομμένοι,

τὸ καλύτερο μέρος τῶν πολιτῶν, μὴν ὑποφέρνοντες

τὸν ζυγὸν ἔφευγαν, καὶ οἱ γραμματισμένοι ἐπῆραν καὶ

ἔφευγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν πατρίδα των, καὶ ἔτσι ὁ
λαός, ὅστις στερημένος ἀπὸ τὰ μέσα τῆς προκοπῆς,

ἐκατήντησεν εἰς ἀθλίαν κατάσταση, καὶ αὐτὴ αὔξαινε

κάθε ἡμέρα χειρότερα· διότι, ἂν εὑρίσκετο μεταξὺ τοῦ
λαοῦ κανεὶς μὲ ὀλίγην μάθηση, τὸν ἐλάμβανε ὁ
κλῆρος, ὅστις ἔχαιρε προνόμια, ἢ ἐσύρετο ἀπὸ τὸν

ἔμπορο τῆς Εὐρώπης ὡς βοηθός του, ἐγίνετο γραμμα-

τικὸς τοῦ προεστοῦ. Καὶ μερικοὶ μὴν ὑποφέροντες τὴν

τυραννίαν τοῦ Τούρκου καὶ βλέποντας τὲς δόξες καὶ
τὲς ἡδονὲς ὁποὺ ἀνελάμβαναν αὐτοί, ἄφηναν τὴν

πίστη τους καὶ ἐγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καὶ τοιουτο-

τρόπως κάθε ἡμέρα ὁ λαὸς ἐλίγνευε καὶ ἐπτώχαινε.

Εἰς αὐτὴν τὴν δυστυχισμένη κατάσταση μερικοὶ ἀπὸ
τοὺς φυγάδες γραμματισμένους ἐμετάφραζαν καὶ
ἔστελναν εἰς τὴν Ἑλλάδα βιβλία, καὶ εἰς αὐτοὺς πρέπει

νὰ χρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη, διότι εὐθὺς ὁποὺ κανέ-

νας ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ λαὸ ἐμάνθανε τὰ κοινὰ γράμ-

ματα, ἐδιάβαζεν αὐτὰ τὰ βιβλία καὶ ἔβλεπε ποίους

εἴχαμε προγόνους, τί ἔκαμεν ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστεί-

δης καὶ ἄλλοι πολλοὶ παλαιοί μας, καὶ ἐβλέπαμε καὶ
εἰς ποίαν κατάσταση εὑρισκόμεθα τότε. Ὅθεν μᾶς

ἦλθεν εἰς τὸ νοῦ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε καὶ νὰ γίνουμε

εὐτυχέστεροι. Καὶ ἔτσι ἔγινε καὶ ἐπροόδευσεν ἡ Φιλική

Ἑταιρεία.

Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμωμε τὴν Ἐπανάσταση, δὲν

ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι εἴμεθα, οὔτε πὼς δὲν

ἔχομε ἄρματα, οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τὰ κά-

στρα καὶ τὰς πόλεις, οὔτε κανένας φρόνιμος μᾶς εἶπε

«ποῦ πᾶτε ἐδῶ νὰ πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βα-
τσέλα», ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους μας ἡ
ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι, καὶ ὁ κλῆρος

μας καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ πεπαι-

δευμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλοι ἐσυμ-

φωνήσαμε εἰς αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ ἐκάμαμε τὴν

Ἐπανάσταση.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ γεννάει ΔΥΝΑΜΗ

Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε με-

γάλη ὁμόνοια καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι. Ὁ ἕνας

ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμο, ὁ ἀδελφός του ἔφερνε ξύλα,

ἡ γυναῖκα του ἐζύμωνε, τὸ παιδί του ἐκουβαλοῦσε

ψωμὶ καὶ μπαρουτόβολα εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ ἐὰν

αὐτὴ ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δυὸ χρόνους, ἠθέ-

λαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία,

καὶ ἴσως ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη.

Τόσον τρομάξαμε τοὺς Τούρκους, ὁποὺ ἄκουγαν

Ἕλληνα καὶ ἔφευγαν χίλια μίλια μακρά. Ἑκατὸν Ἕλλη-

νες ἔβαζαν πέντε χιλιάδες ἐμπρός, καὶ ἕνα καράβι μίαν

ἁρμάδα. Ἀλλὰ δὲν ἐβάσταξεν. Ἦλθαν μερικοὶ καὶ ἠθέ-

λησαν νὰ γένουν μπαρμπέρηδες εἰς τοῦ κασίδη τὸ κε-

φάλι. Μᾶς πονοῦσε τὸ μπαρμπέρισμά τους. Μὰ τί νὰ
κάμωμε; Εἴχαμε καὶ αὐτουνῶν τὴν ἀνάγκη. Ἀπὸ τότε

ἤρχισεν ἡ διχόνοια, καὶ ἐχάθη ἡ πρώτη προθυμία καὶ
ὁμόνοια. Καὶ ὅταν ἔλεγες τὸν Κώστα νὰ δώσῃ χρή-

ματα διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ ἔθνους, ἢ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν

πόλεμο, τοῦτος ἐπρόβαλλε τὸν Γιάννη. Καὶ μ᾿ αὐτὸν

τὸν τρόπο κανεὶς δὲν ἤθελε οὔτε νὰ συνδράμῃ οὔτε

νὰ πολεμήσῃ. Καὶ τοῦτο ἐγίνετο, ἐπειδὴ δὲν εἴχαμε

ἕναν ἀρχηγὸ καὶ μία κεφαλή. Ἀλλὰ ἕνας ἔμπαινε πρό-

εδρος ἕξη μῆνες, ἐσηκώνετο ὁ ἄλλος καὶ τὸν ἔριχνε,

καὶ ἐκάθετο αὐτὸς ἄλλους τόσους, καὶ ἔτσι ὁ ἕνας

ἤθελε τοῦτο καὶ ὁ ἄλλος τὸ ἄλλο. Ἴσως ὅλοι ἠθέλαμε

τὸ καλό, πλὴν καθένας κατὰ τὴν γνώμη του. Ὅταν

προστάζουνε πολλοί, ποτὲ τὸ σπίτι δεν χτίζεται οὔτε

τελειώνει. 

…Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ εἴμεθα εἰς τέτοια κατάστασιν, ἐξ αἰτίας

τῆς διχονοίας, μᾶς ἔπεσε ἡ Τουρκιὰ ἐπάνω μας καὶ
κοντέψαμε να χαθοῦμε, καὶ εἰς τοὺς στερνοὺς ἑπτὰ
χρόνους δὲν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα. […] Πρέ-

πει να φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε,

διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ

πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος. Ὅλα τὰ ἔθνη τοῦ
κόσμου ἔχουν καὶ φυλάττουν μία Θρησκεία. Καὶ αὐτοί,

οἱ Ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι κατατρέχοντο καὶ μισοῦντο καὶ
ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη, μένουν σταθεροὶ εἰς τὴν πίστη τους. 

Μόρφωση και κοινωνικοποίηση 

του ατόμου

Νὰ μὴν ἔχετε πολυτέλεια, να μὴν πηγαίνετε εἰς τοὺς

καφενέδες καὶ τὰ μπιλιάρδα. Νὰ δοθεῖτε εἰς τὰς

σπουδάς σας καὶ καλύτερα νὰ κοπιάσετε ὀλίγον, δύο

καὶ τρεῖς χρόνους καὶ νὰ ζήσετε ἐλεύθεροι εἰς τὸ ἐπί-

λοιπο τῆς ζωῆς σας, παρὰ νὰ περάσετε τέσσαρους -

πέντε χρόνους τὴ νεότητά σας, καὶ να μείνετε ἀγράμ-

ματοι. Νὰ σκλαβωθεῖτε εἰς τὰ γράμματά σας. Νὰ
ἀκούετε τὰς συμβουλὰς τῶν διδασκάλων καὶ γερον-

τοτέρων, καὶ κατὰ τὴν παροιμία, «μύρια ἤξευρε καὶ
χίλια μάθαινε». Ἡ προκοπή σας καὶ ἡ μάθησή σας νὰ
μὴν γίνῃ σκεπάρνι μόνο διὰ τὸ ἄτομό σας, ἀλλὰ να

κοιτάζῃ τὸ καλὸ τῆς κοινότητος, καὶ μέσα εἰς τὸ καλὸ
αὐτὸ εὑρίσκεται καὶ τὸ δικό σας.

Ἐγώ, παιδιά μου, κατὰ κακή μου τύχη, ἐξ αἰτίας τῶν

περιστάσεων, ἔμεινα ἀγράμματος καὶ διὰ τοῦτο σᾶς

ζητῶ συγχώρηση, διότι δὲν ὁμιλῶ καθὼς οἱ δάσκαλοί

σας. Σᾶς εἶπα ὅσα ὁ ἴδιος εἶδα, ἤκουσα καὶ ἐγνώρισα,

διὰ νὰ ὠφεληθῆτε ἀπὸ τὰ ἀπερασμένα καὶ ἀπὸ τὰ
κακὰ ἀποτελέσματα τῆς διχονοίας, τὴν ὁποίαν νὰ
ἀποστρέφεσθε, καὶ νὰ ἔχετε ὁμόνοια.

Ἐμᾶς μὴ μᾶς τηρᾶτε πλέον. Τὸ ἔργο μας καὶ ὁ καιρός

μας ἐπέρασε. Καὶ αἱ ἡμέραι τῆς γενεᾶς, ἡ ὁποία σᾶς

ἄνοιξε τὸ δρόμο, θέλουν μετ᾿ ὀλίγον περάσει. Τὴν

ἡμέρα τῆς ζωῆς μας θέλει διαδεχθῇ ἡ νύκτα τοῦ θανά-

του μας. 

Εἰς ἐσᾶς μένει νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ στολίσετε τὸν τόπο,

ὁποὺ ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε· καί, διὰ νὰ γίνῃ τοῦτο,

πρέπει νὰ ἔχετε ὡς θεμέλια της πολιτείας τὴν ὁμό-

νοια, τὴν θρησκεία, τὴν καλλιέργεια τοῦ θρόνου (σ.σ.
ε, τί να κάνει, Όθωνας ήταν αυτός) καὶ τὴν φρόνιμον

ἐλευθερία.

――――――――
* Εκφωνήθηκε από το στρατηγό, στις 8 Οκτωβρίου 1838 καὶ δημο-

σιεύθηκε στην εφημερίδα ΑΙΩΝ, 13 Νοεμβρίου 1838.

• Οι υπογραμμίσεις είναι , δικές μας.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Προτάσεις για την κυκλοφοριακή με-
λέτη στη Βούλα Σελ. 6

ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά στα Κέντρα εμ-
βολιασμού Σελ. 7

Επέτειοι του ’21
Παναγιώτης Μουντανέας Σελ. 8

Η ημισέληνος πανάρχαιο ελληνικό
σύμβολο Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Εκ φιλοπευστίας άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

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

Αθλητικά Σελ. 22, 23



Σημαία Φιλικής Εταιρείας. Σημαία Μάνης. Σημαία Κολοκοτρωναίων. Σημαία Άνθιμου Γαζή. Σημαία Μάρκου Μπότσαρη. Σημαία των Ψαρών.

Π
ολλές και σπουδαίες εκδηλώσεις πραγματοποι-

ήθηκαν σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλη την

υφήλιο, θα λέγαμε, για την επέτειο της απε-

λευθέρωσης της Ελλάδας από τον Οθωμανικό ζυγό.

Με μεγάλη επισημαότητα αποδόθηκαν τιμές  στο Σύν-

ταγμα με αντιπροσωπείες από τις χώρες που συνέ-

δραμαν στην απελευθέρωση της Ελλάδας.

Πολλές εκδηλώσεις - διαδικτυακά λόγω κορωνοϊού -

σε όλους τους Δήμους της χώρας ακόμη και στο πιο

μικρό χωριό.

Από την Παλλήνη έως τη Βούλα και από τη Λαυρεω-

τική έως τις Αχναρνές και οι 13 Δήμοι στολίστηκαν με

τα χρώματα της γαλανόλευκης.

Ο Δήμος Κρωπίας σημαιοστόλισε το Δημαρχείο με

δύο μεγάλες ελληνικές σημαίες, φώτισε τον Ιερό Ναό

της Αναλήψεως του Κυρίου με τα χρώματα Άσπρου

και Μπλε, και δημιούργησαν επετειακό καλλιτεχνικό

λεύκωμα  μαθητών Δημοτικών Σχολείων με θέμα

«1821-2021: 200 χρόνια. Ο αγώνας για την Ελευθερία
με τα μάτια των παιδιών». 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας  Βουλιαγμένης τιμά την

εθνική επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη του

Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα, τοποθετώντας σε

διάφορα σημεία του τα σύμβολα της επανάστασης

(λάβαρα) και ενημερωτικά “κουτιά”, με παραστάσεις

αγωνιστών και πληροφορίες για κάθε σημαία, όπως

βλέπετε παρακάτω.

Ο Δήμος Γλυφάδας “άπλωσε” μία τεράστια γαλανό-

λευκη επάνω στο βουνό που τη νύχτα έστελνε τις

“ακτίνες” της μέχρι τη θάλασσα, ενώ έφιπποι φουστα-

νελάδες έδωσαν το στίγμα της ημέρας, διανύοντας

διάφορους δρόμους του Δήμου.

. . .μεθύσ τε με τ’  αθάνατο κρασί του  ’21

Κορωπί: Στιγμιότυπο από την κατάθεση στο μνημείο.

Γεννήθηκε το 1980 στην

Αθήνα. Κατέχει πτυχίο Ιτα-

λικής Γλώσσας & Φιλολο-

γίας από το Εθνικό

Καποδιστριακό Παν/μιο

Αθηνών.

Εχει εδραιωθεί στο χώρο

της ποίησης, έχει αποσπάσει

ευοίωνες κριτικές από ση-

μαίνοντα πρόσωπα των

Γραμμάτων και των Τεχνών

για το ποιητικό του έργο.

Τιμήθηκε, με την ποιητική

συλλογή Animus nudus, με

το βραβείο «Ανακρέων» στον

3ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό

Ποίησης «Κ. Π. Καβάφης»,

το έτος 2017, από την Inter-

national Art Academy.

Τόσο, οι ποιητικες του

συλλογες όσο και αρκετά

ποιήματα του έχουν απο-

σπάσει βραβεία σε αρκε-

τούς διεθνείς

λογοτεχνικούς και ποιητι-

κούς διαγωνισμους! Ποι-

ήματα του έχουν

SILENTIUM

Αυτή η σιωπή, ιερή,

η κραυγή η μεγάλη της ψυχής.

Άλλοτε σ’ αναζητούσα στους ορόφους τ’ ουρανού χαμηλά,.

κι άλλοτε ψηλά, με σπασμένα φτερά,

για να δω αντικριστά το βαθύ πράσινο που σαγηνεύει,

το άγγιγμα που στο ημίφως των κεριών

έγινε αιώνιο ζεστό φως,

φωλιά που προστατεύει ναούς και ψυχές,

ιεροτελεστία πάθους που κρύφτηκε στο σκοτάδι,

μοιραία κατάδυση στην ύπαρξη.

Έλα κοντά μου και άκουσε..

Μοναξιές και θλίψεις αντηχούν

σαν άφωνο κλάμα ποταμού.

Μίλα μου έστω ψιθυριστά,

να νιώσω τη βουβή μελωδία της φωνής.

Πώς ριγούν οι πρωτόγονες χορδές του κορμιού!

Αίνιγμα εσύ, μυστήριο,

παγωμένη Αρκτική να την ανακαλύψεις,

χάρτης παλιός για να βρω μαζί σου

τον χαμένο μίτο της Αριάδνης,

τον θείο Έρωτα που δεν είχα ποτέ,

την ανόθευτη φωτιά που τη σβήναν οι σταγόνες της οργής.

Φλόγες άναψαν στο βάθος της γης, σαν ήρθαμε κοντά,

σαν είδα στις άγριες θάλασσες των ματιών σου,

βουβά «σ’ αγαπώ» που δεν θα πούμε ποτέ.

Λόγια στερνά χαράσσονται καθώς σε κυνηγώ,

μα, λίγο πριν φύγεις, γίνονται μικρά λευκά άστρα

που διασκορπίζονται στο άπειρο.

Μάταιος ο κόσμος.

Απόμακρο και θείο φως

φοβόμουν να σ’ αγγίξω!…
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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. 

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»

3ος Δρόμος «Η Ελληνική Επανάσταση στον  21ο
αιώνα»  1 &2 Απριλίου, ώρα 20:30
Στόχος αυτού του πάνελ είναι να σκεφτούμε. «Τι είναι
ιστορική μνήμη» τι διασώζεται, και τι αφήνεται στην
λήθη. Ιδίως σήμερα στο πλαίσιο των ψηφιακών τεχνο
λογικών εξελίξεων & των νέων δεδομένων που αυτές
διαμορφώνουν.
Α΄ Μέρος 01/04/2021
Β΄ Μέρος 02/04/2021
Βασικοί Ομιλητές:
Α) Κούκος Ανδρέας , ΝομικόςΔρ.Νεότερης Ιστορίας

Πρόεδρος Δ.Σ.Ε.Μ.Ε.Ν.Σ.Ι.
Β) Βερέμης Θάνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Γ) Σπυριδάκος Θανάσης, Κοσμήτωρ Πανεπιστημίου

Δ.Αττικής

Με “άρωμα” Γυναίκας
στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής, με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα της Γυναίκας συνεχίζει τις διαδικτυακές εκ-

δηλώσεις μέχρι τέλος του Μαρτίου.

Τις παραστάσεις μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι

στην σελίδα της Περιφέρειας Αττικής στο facebook:

facebook.com/PerifereiaAttikis

και στο: youtube.com/perattika

«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)

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

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, κομποστοποίηση. 

21/04  Μαγειρική  Sarantos n’
Friends – Τομέας Επισιτισμού ΙΕΚ
ΑΛΦΑ Γλυφάδας
Δημιουργικό workshop μαγειρικής για
τους λάτρεις της γαστρονομίας – και
όχι μόνο  το οποίο συμπεριλαμβάνει
“συνταγές στην καραντίνα – tips and
more” και “μαγειρεύοντας υγιεινά με
τα παιδιά μας”.

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

Συμμετέχοντας στον εορτασμό της επετείου για τα

διακόσια χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης

του 1821, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος παρουσιάζει μια σειρά εκδηλώσεων υπό τον

γενικό τίτλο Πρόσωπα του Ήρωα, η οποία σχεδιά-

στηκε και υλοποιείται, χάρη στην αποκλειστική δωρεά

του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το ηρωικό παράδειγμα των αγωνιστών της Ελληνικής

Επανάστασης λειτουργεί ως αφορμή και πρό(σ)κληση

να ανατρέξουμε σήμερα στις έννοιες «ήρωας» και

«ηρωισμός», μέσα από τις παραστατικές και εικαστι-

κές τέχνες, την μουσική, το χορό αλλά και μέσω ανα-

γνώσεων, διαλέξεων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών

προγραμμάτων για ενήλικες και παιδιά.

Παραβάσεις: Πρόσωπα του Ήρωα 

Μακρυγιάννης | 04/04, ώρα 6μ.μ.

Στρατηγού Μακρυγιάννη, Απομνημονεύ-

ματα: Η πολιορκία της Ακροπόλεως  
Ο κύκλος των φετινών Παραβάσεων ολοκληρώνεται

με την Αλεξία Καλτσίκη και τον Αινεία Τσαμάτη να ερ-

μηνεύουν τα Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μα-

κρυγιάννη, Η πολιορκία της Ακροπόλεως, υπό τη

σκηνοθετική επιμέλεια του Έκτορα Λυγίζου.

O θεατρικός ήρωας από το αρχαίο

δράμα ως το σήμερα: Μία διαχρονία 

Η εξερεύνηση του θεατρικού ήρωα στην ιστορία της σκη-

νής επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Άλλοτε πρόσωπο

του μύθου και άλλοτε πρόσωπο υπαρκτό ο δραματικός

ήρωας υφίσταται μια σειρά μεταμορφώσεων και μεταλ-

λάξεων που ανταποκρίνονται στον πολιτισμό και την κοι-

νωνία που ζει ο ποιητής του. Ο θεατρικός ήρωας αλλάζει

ονόματα, μεταμφιέζεται, κατοικεί σε κλειστά δωμάτια ή

σε ανοιχτούς χώρους, μονολογεί ή διαλέγεται, παλεύει

μεταξύ του πρέπει και του θέλω, επιδιώκει την αυθεντι-

κότητα, επαναστατεί κι οραματίζεται, αγωνιά και ονει-

ρεύεται, υπακούει σε κανόνες ή ανατρέπει τον κόσμο,

τρελαίνεται, τραυματίζεται, πεθαίνει κι ανασταίνεται,

προκαλεί δάκρυα ή γέλια, καθρεπτίζει την εποχή του,

φέρνει νέες ιδέες ή προφητεύει το μέλλον. Η ταυτότητα

του θεατρικού ήρωα στη διαχρονία του, συχνά κατηγο-

ριοποιείται σε είδη και τύπους από την επιστήμη, ενώ τη

στιγμή της παράστασης βρίσκεται σε μια διαρκή ροή και

κίνηση, όταν κάθε φορά ζωντανεύει ενώπιον του θεατή.

Ο Ιωσήφ Βιβιλάκης είναι Καθηγητής του Τμήματος Θεατρι-

κών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών και έχει διατελέσει αναπληρωτής πρόεδρος

του Τμήματος μεταξύ 2017-2019.

Η διάλεξη θα μεταδοθεί με live streaming από τον

Φάρο του ΚΠΙΣΝ.

Tετάρτη 31/3/21, ώρα 6.30 μ.μ. Live Streaming

Παραβάσεις: Πρόσωπα του ήρωα
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Το Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης-Αρ-

χείο Πολέμου παρουσιάζει την είση-

γηση του εκδότη & ιστορικού

ερευνητή   Νίκου Ασημακόπουλου

με θέμα: H συμβολή των Σουλιωτών
στην επανάσταση του 1821 το Σάβ-

βατο, 27 Μαρτίου 2021, 19:00

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81893974

565?pwd=OTQvd01FbitsT2RFd0RiN

EhIeWNFUT09

Meeting ID: 818 9397 4565

Passcode: 997301

λίγα λόγια…

Κεντρική θέση στο ερευνητικό έργο

του Νίκου Ασημακόπουλου κατα-

λαμβάνει η άποψη πως η συνει-

σφορά των Σουλιωτών στην

Επανάσταση του 1821 ήταν τερά-

στια και ότι χωρίς τους αγώνες και

τις θυσίες τους η Ελληνική Επανά-

σταση θα κινδύνευε να συντριβή

στο ξεκίνημά της ή κατά τους πρώ-

τους χρόνους της. Υπ’ αυτή την έν-

νοια τρεισήμισι μήνες πριν από την

Επανάσταση του 1821, κατά τον

κρίσιμο Δεκέμβρη του 1820, παί-

χτηκε στη Ήπειρο, με πρωταγωνι-

στές τους Σουλιώτες  και ακούσιο

καταλύτη τον Αλή Πασά,  η ίδια η

ύπαρξη ολόκληρου του Ελληνικού

Έθνους.    Το γιατί συνέβη αυτό

είναι το θέμα της αποψινής εισήγη-

σης: η εμβάθυνση στις άγνωστες

προϋποθέσεις της επιτυχίας που

οδήγησε στην ίδρυση του Νεοελλη-

νικού κράτους αλλά και η ουσια-

στική γνωριμία με το τρομερό

«πολεμικό όπλο» που διέθετε το

έθνος μας εκείνη την εποχή: τους

Σουλιώτες.                                                  

H συμβολή των Σουλιωτών 
στην επανάσταση του 1821

Μετακίνηση 7

Social DisDancing | Χορός 

Διαδικτυακή δράση
έως 30/04/2021

Το Δημοτικό θέατρο Πειραιά φέρνει στους άδειους

δρόμους την χορογράφο Πατρίσια Απέργη  και τους

συνεργάτες της. 

Μια ακόμη Μετακίνηση με μια σειρά από μικρά βίν-

τεο με σκοπό να καταγράψουν διαφορετικά σημεία

του Πειραιά μέσα από τις ιστορίες διαφορετικών

ηρώων-ανθρώπων που ζουν την καραντίνα σήμερα.

Κάθε ιστορία και μια μικρή κινητική δράση.

Κάθε μετακίνηση και μια κινητική αντίδραση. 

Πώς στέκονται τα σώματα σε μια έρημη πόλη; 

Ποιες είναι οι ιστορίες που μπορούν να αφηγηθούν

σε κατάσταση απομόνωσης;

Πότε επιτέλους θα σταματήσει η ακινησία;

Μουδιάσαμε για να ανακαλύψουμε πόσο πόνο προ-
καλεί το ξεμούδιασμα. 
Ας μετα-κινηθούμε λοιπόν! 
Social DisDancing 1 //

https://www.dithepi.gr/

Δες, άκου, σκέψου & φαντάσου
για παιδιά από 5 ετών και άνω

To Vlefaro live cinema παρουσιάζει κλείνει τη σειρά

«ντοκιμαντέρ» μικρού μήκους με τίτλο Δες, άκου, σκέ-
ψου & φαντάσου, στην οποία πραγματικότητα και μυ-

θοπλασία συναντώνται για να περιγράψουν με

δημιουργικό τρόπο, λέξεις και έννοιες που συναντάμε

στην καθημερινότητά μας. 

Σκοπός των βίντεο, πέρα από την έμπνευση, την ψυ-

χαγωγία και τη μάθηση, είναι η εξοικείωση με τη δια-

δικασία της καλλιτεχνικής σκέψης, τους συνειρμούς,

τα όνειρα και κατ’ επέκταση την ίδια την τέχνη και την

ποίηση. Ζωγραφική, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες

και πρωτότυπες μελωδίες επιστρατεύονται για να ξε-

διπλωθεί μπροστά στα μάτια των θεατών μια ιδιότυπη

κινούμενη εγκυκλοπαίδεια, που χρησιμοποιεί την πλη-

ροφορία σαν αφορμή για δημιουργία νέας επινόησης.

Σε κάθε επεισόδιο, παρουσιάζεται κάθε ένα από τα

στοιχεία του παιχνιδιού και παράλληλα γίνονται ανα-

φορές στα αντίστοιχα στοιχεία της φύσης, καθώς και

σε σχετικούς μύθους, αυθόρμητες αφηγήσεις και συ-

νειρμούς.  Σάββατο 27/03 | 11.00

Για παιδιά από 5 ετών

Τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ

https://www.snfcc.org, στο Facebook και στο κανάλι του

στο YouTube.

Επαγγελματικές προοπτικές την
περίοδο της πανδημίας 

Ο Δήμος ΒΒΒ σε μια σειρά ομιλιών οργανώνει την Τετάρτη
31 Μαρτίου  Ενημερωτική εκδήλωση για τα νέα δεδομένα
που έφερε ο κορωνοϊός στην αγορά εργασίας. Επαγγέλματα
που αναδύθηκαν και χάθηκαν την περίοδο της πανδημίας.
Μπορείτε να την παρακολουθήσετε διαδικτυακά μέσα
το www.vvv.gov.gr

T
ο SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος

Νιάρχος (ΙΣΝ) παρουσιάζει ένα ποικίλο

καλλιτεχνικό πρόγραμμα, και τις εκδηλώ-

σεις ορόσημα: το SNF Nostos Conference, τους

ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ του ΙΣΝ.

Lighthouse Sessions:

TAKIM | 18/04

Με το συγκρότημα ΤΑΚΙΜ, τους σολίστες της

ελληνικής δημοτικής παράδοσης συνεχίζονται

τα επιτυχημένα Lighthouse Sessions του Αλέ-

ξανδρου Δράκου Κτιστάκη.

18 Απριλίου, ώρα 8.30 μ.μ.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

QUARTET: Metamodal
Οnline streaming από το Half Note

Σάββατο 27 Μαρτίου έως 2 Απριλίου

Ο αρχέγονος ήχος της λύρας συναντά την

jazz και τη σύγχρονη μουσική

Νέες συνθέσεις για λύρα & piano trio εμπνευσμένες

από τις ελληνικές μουσικές παραδόσεις παρουσιάζει

το κουαρτέτο του Σωκράτη Σινόπουλου σε online

streaming από το Half Note. Ο συνδυασμός του αρχέ-

γονου ήχου της λύρας με το piano trio, οι εμφανείς

επιρροές από την ελληνική παραδοσιακή, τη βυζαντινή

και την κλασική μουσική αλλά και η ποικιλομορφία αυ-

τοσχεδιασμών που βασίζονται τόσο στη τζαζ όσο και

τη σύγχρονη μουσική, συνθέτουν τον ιδιαίτερο ακου-

στικό χαρακτήρα του κουαρτέτου.
Παίζουν οι μουσικοί:

Σωκράτης Σινόπουλος, λύρα

Γιάννης Κυριμκυρίδης, πιάνο

Δημήτρης Τσεκούρας, μπάσο

Δημήτρης Εμμανουήλ, τύμπανα

Γιάννης Σκανδάμης, ηχοληψία 

Τιμή εισιτηρίου: 10€

Αγορά εισιτήρια: https://bit.ly/3c9L9PI
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Δήμος ΒΒΒ 

Σε “κλειό” covid-19

Συνεχίζεται η εμφάνιση κρουσμάτων covid-19 σε ερ-

γαζόμενους του Δήμου ΒΒΒ. Είναι η τρίτη εβδομάδα

που κάποιες υπηρεσίες του δεν λειτουργούν εξ

αυτού του λόγου.

Έτσι όλη η εβδομάδα που έτρεξε  παρέμειναν κλειστές

οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού στο Δημοτικό Κα-

τάστημα Βουλιαγμένης συμπεριλαμβανομένου του τα-

μείου και του ΚΕΠ, μέχρι την Κυριακή 28 Μαρτίου. Η

απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Αρχή (Κυριακή 21

Μαρτίου) αφού ενημερώθηκε για εμφάνιση νέου κρού-

σματος σε εργαζόμενο, ο οποίος όμως δεν είχε προ-

σέλθει στην υπηρεσία περισσότερο από μία εβδομάδα.

Προτάσεις για την

κυκλοφοριακή 

μελέτη στη Βούλα

Οπως έχουμε δημοσιεύσει σε προηγούμενο χρόνο

η εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης στη Συνοι-

κία Ευρυάλη δημιούργησε πολλά και ποικίλα προ-

βλήματα στους κατοίκους της περιοχής. Οπως

συνέβη και σε άλλες συνοικίες, όπως στα Πηγαδάκια

και την Πολιτεία.

Στο πλαίσιο αυτό προέκυψε η ανάγκη μιας τροπο-

ποίησης της εγκεκριμένης, από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση κυκλοφορικής, μελέτης που ολοκληρώθηκε

στις αρχές του 2020 στις περιοχές Πηγαδάκια, Ευ-

ρυάλη και Πολιτεία της Δ.Ε. Βούλας και ζητήθηκαν

οι απόψεις πολιτών και τοπικών φορέων των περιο-

χών, κάτι που εν πολλοίς έγινε και συμπεριελήφθη-

σαν στην τροποποιημένη κυκλοφορική μελέτη. 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της μελέτης, έχουν

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 τοπι-

κούς φορείς, έως και την Δευτέρα 29 Μαρτίου
2021.  Yποβάλλονται στο email στο info@vvv.gov.gr. 

Μετά θα συζητηθεί εκ νέου στο Δ.Σ. και θα σταλεί

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση του

απαραίτητου ΦΕΚ, προτού οι τροποποιήσεις αυτές

εφαρμοστούν στο πεδίο.

Βέβαια, εχουν εν μέρει δίκηο, γιατί

δεν είναι εύκολο και στην τελική

το βάρος - για άλλη μια φορά - πέ-

φτει στις πλάτες του πολίτη. Και

όχι μόνο του χρόνου που πρέπει

να διαθέσει (πλύσιμο, καθάρισμα

ανακυκλώσιμων, διαχωρισμό) αλλά

και του κόστους (νερό, ενέργεια),

χωρίς να έχει κατ’ ουσίαν κανένα

ευεργέτημα, αντίθετα μία επίπονη

διεργασία σε μία κοινωνία που ο

χρόνος είναι πολύ περιορισμένος.

Παρά τις ενημερώσεις λοιπόν του

δήμου ΒΒΒ, μέσω δελτίων τύπου,

ότι το πρόγραμμα πάει πολύ καλά

και αναβαθμίζεται, η πραγματικό-

τητα δείχνει άλλα δεδομένα. Και

αυτά φαίνεται ξεκάθαρα, πέρα από

την “αυτοψία” και συνομιλίες με

κατοίκους στην περιοχή, αλλά και

με ένα “σερφάρισμα” στο διαδί-

κτυο.

Ας δούμε, όμως, βάσει του δελτίου

τύπου τί αλλάζει  στο πρόγραμμα

Διαλογής στην Πηγή για τους πο-

λίτες στα Πηγαδάκια;

Πλέον, χρησιμοποιείτε τις δικές

σας πλαστικές σακούλες των 60lt

για τη συλλογή από τον Δήμο κάθε

Τετάρτη, ενώ για την επιβράβευση

χρησιμοποιείτε τα χρωματιστά

έξυπνα αυτοκόλλητα για την ταυ-

τοποίηση του κάθε νοικοκυριού.

Διαλογή σε τρεις διαφορετικές

σακούλες τριών (3) ρευμάτων υλι-

κών:

• Χαρτί/χαρτόνι, εφημερίδες, βι-

βλία, περιοδικά  (κίτρινο αυτοκόλ-

λητο)

• Πλαστικές, μεταλλικές συσκευα-

σίες και τετραπάκ (μπλε αυτοκόλ-

λητο) 

• Πλαστικές φιάλες PET (νερού ή

αναψυκτικών σε μπουκάλι) - vέο

ρεύμα (κόκκινο αυτοκόλλητο) 

Πώς κάνετε τη διαλογή στην

πηγή;

• Διαχωρίζετε τα τρία ρεύματα υλι-

κών σε διαφορετικές σακούλες.

• Τοποθετείτε τα χρωματιστά αυτο-

κόλλητα στις σακούλες σας, ανά-

λογα με την κατηγορία του υλικού.

• Κάθε Τρίτη βράδυ μεταφέρετε τις

σακούλες στο πεζοδρόμιό σας για

να τα συλλέξει ο Δήμος κάθε Τε-

τάρτη πρωί. 

• Ο Δήμος ζυγίζει τις σακούλες και

διαβάζει ψηφιακά τα “έξυπνα” αυ-

τοκόλλητα, για να καταμετρηθεί η

συλλογή και να πιστωθεί η ποσό-

τητα σε κάθε νοικοκυριό.

Τι κάνετε για να επιβραβευθείτε;

1. Προμηθεύεστε δωρεάν τα χρω-

ματιστά «έξυπνα αυτοκόλλητα»

από το πρώην Δημαρχείο Βουλιαγ-

μένης (Αφροδίτης 2) κάθε Δευτέρα

(17:00-20:00) και Τετάρτη (10:00-

14:00).

2. Ενεργοποιείτε τον 12ψήφιο μο-

ναδικό κωδικό των αυτοκόλλητων,

κάνοντας εγγραφή στην ιστοσε-

λίδα www.3v-bas.gr.

3. Τοποθετείτε τα αυτοκόλλητα

επάνω στις δικές σας σακούλες

≈60lt.

Συνεχίζεται κανονικά όπως πριν η

χωριστή συλλογή:

• Υπολειμμάτων τροφών σε καφέ

κάδο αποκλειστικής χρήσης για

την κάθε κατοικία (Τρίτη - Πέμπτη)

• Γυάλινων συσκευασιών στους

μπλε κώδωνες 

• Χωριστή συλλογή των πρασίνων

- απορριμμάτων κήπου σε σάκο ή

δεμάτιο

Περισσότερες πληροφορίες για το

πρόγραμμα: 

- στα τηλέφωνα  213-2020148 &

2132020002

-μέσω email kathariotita@vvv.gov.gr

και diaxorizo@vvv.gov.gr

-στο site https://bit.ly/3cFODsu

Mε αργούς ρυθμούς το πρόγραμμα Διαλογής

στην Πηγή στα Πηγαδάκια Βούλας 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είχε εξαγγείλει πριν δύο

τουλάχιστον χρόνια ένα αισιόδοξο πρόγραμμα ανακύκλωσης

στην πηγή, που το ξεκίνησε από τη συνοικία Πηγαδάκια Βούλας.

Στόχος του ήταν ότι σε ένα χρόνο το πολύ θα έχει εφαρμοστεί

και σε άλλες συνοικίες. 

Ομως το πρόγραμμα πάει πάρα πολύ αργά, ακόμη και στα Πηγα-

δάκια, λειτουργεί με τη συμμετοχή όσων κατοίκων θέλουν να

συμμετέχουν. 

Και η συμμετοχή δεν είναι συνολικά αποδεκτή.



Μία άκρως ενδιαφέρουσα υπηρεσία, που ταλαιπωρεί εκα-

τομμύρια οδηγούς, η αντικατάσταση διπλώματος οδήγησης,

βαίνει προς επίλυση με την  ηλεκτρονική εφαρμογή κατά-

θεσης των δικαιολογητικών, με νέου τύπου και την έκδοση

αντιγράφου άδειας οδήγησης, λόγω φθοράς κλοπής ή απώ-

λειας, από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της

Περιφέρειας Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι πλέον μπορούν να εισέρχονται στην

εφαρμογή https://drivers-vehicles.services.gov.gr και με τη

χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων του Taxisnet να κα-

ταχωρούν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή

μορφή, συμπεριλαμβανομένων της φωτογραφίας και της

υπογραφής τους.

Στη συνεχεία, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών

της Περιφέρειας θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά όλα τα εκτυ-

πώσιμα, στις άδειες οδήγησης, στοιχεία προς τη Διεύθυνση

Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της

Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να απαιτείται η αποστολή φυ-

σικού φακέλου.

«Η ψηφιακή αντικατάσταση του διπλώματος οδήγησης ση-
ματοδοτεί ένα ακόμα μεγάλο άλμα, στην αποτελεσματικό-
τερη εξυπηρέτηση των πολιτών», επισημαίνει ο

Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης. «Ενάμιση χρόνο
μετά την ανάληψη της διοίκησης της Περιφέρειας το τοπίο

έχει αλλάξει με την αγαστή συνεργασία των συναρμοδίων
υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και
Μεταφορών, τα οποία υιοθετούν τις προτάσεις που έχουμε
καταθέσει».
Οι ψηφιακές αυτές παρεμβάσεις, καταλήγει ο Περιφερειάρ-

χης, σε συνδυασμό με την νομοθέτηση του προσωρινού δι-

πλώματος οδήγησης και της αυτοδίκαιης άρσης

παρακράτησης της κυριότητας, εξαλείφουν την περιττή τα-

λαιπωρία των συμπολιτών μας και περιορίζουν σημαντικά

την κατασπατάληση ανθρώπινων πόρων.

Εάν υιοθετηθεί και η πρόταση θεσμοθέτησης της ηλεκτρο-

νική μεταβίβασης οχήματος ή μοτοσικλέτας, τουλάχιστον

400.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται κάθε χρόνο ηλεκτρο-

νικά και από απόσταση. 

Στην κατεύθυνση αυτή εργάζονται με συστηματικό τρόπο

οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Μαρία Κουρή και Μεταφορών και Επικοινωνιών, Βασίλης

Γιαννακόπουλος.

Αντικατάσταση διπλώματος οδήγησης ηλεκτρονικά
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Εμβολιαστικό Κέντρο Covid-19 στο 

Κέντρο Υγείας Κερατέας

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει τους κατοίκους ότι το Κέντρο Υγείας, Αποκατάστασης και Αποθεραπείας

Κερατέας «Κ. ΠΡΙΦΤΗΣ», θα ξεκινήσει 1η Απριλίου 2021 τη λειτουργία του ως ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. 

Το εμβολιαστικό Κέντρο θα λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 15:00, με δύο θέσεις εμβολιασμού. Θα

ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα από την Κεντρική Υπηρεσία Συντονισμού Εμβολιασμών, με στόχο την εξυ-

πηρέτηση των κατοίκων.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς δήλωσε: «Στα πλαίσια της προσπάθειας πλήρους λειτουργίας
και αναβάθμισης του Κέντρου
Υγείας,πετύχαμε τη λειτουργία του
και ως εμβολιαστικού κέντρου για
την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των κατοίκων της Κερατέας
-και εν γένει όλων των κατοίκων του
Δήμου μας- στα πλαίσια του Εθνικού
Προγράμματος Εμβολιασμού.»

H Περιφέρεια Αττικής μεταφέρει - με ραδιοταξία

- ΔΩΡΕΑΝ, ανθρώπους με κινητικά προβλήματα

στα Κέντρα Εμβολιασμού Αττικής έως και 31

Μαΐου 2021.

Συγκεκριμένα σε συνεργασία με το Ραδιοταξί

Kosmos 18300 και με 2.300 οδηγούς καθώς και

την υποστήριξη των “ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΡΑ”, PHAR-

MACY management και Επικοινωνία, MEDICAL

management και Επικοινωνία, και “Υγεία και

Ομορφιά” με τον συντονισμό της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ

συνεργούν σε μια υψηλού κύρους Κοινωνική

Δράση.

Η όλη διαδικασία των ραντεβού για τις μεταφο-

ρές θα γίνεται από το τηλεφωνικό κέντρο του

Ραδιοταξί Kosmos 18300 και θα εξυπηρετεί τα

άτομα με προβλήματα υγείας, που θα έχουν

προκαθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές.

ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά στα Κέντρα Εμβολιασμού

από την Περιφέρεια Αττικής
αφορά μόνο άτομα με κινητικά προβλήματα

Δήλωση 

Γιώργου Πατούλη

Σε όλη μου την προσωπική, επιστημονική και πολι-

τική διαδρομή, προσπαθώ να ανταποκριθώ στις ευ-

θύνες μου τόσο ως οικογενειάρχης,

όσο κι απέναντι στους πολίτες. 

Αυτό κάνω σήμερα ως πατέρας, ως

Περιφερειάρχης Αττικής και ως ια-

τρός και Πρόεδρος του Ιατρικού

Συλλόγου Αθήνας, δίνοντας μια

σκληρή μάχη για να περιορίσουμε

τις τραγικές συνέπειες της πανδη-

μίας, ώστε να μπορέσει η κάθε οικογένεια αυτής

της χώρας, να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν

στην προηγούμενη κανονικότητά της.

Θεωρώ ότι ευαίσθητα προσωπικά ζητήματα που

έχουν έρθει στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέ-

ρες, χωρίς να έχω εγώ καμία προσωπική ευθύνη,

δεν αφορούν κανέναν άλλον, παρά μόνο την οικο-

γένειά μου. 

Προσπαθώ τα ζητήματα αυτά να τα διαχειριστώ με

σοβαρότητα, υπευθυνότητα κι ενσυναίσθηση, θέ-

τοντας ως πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραι-

ότητα όχι τη διαφύλαξη της εικόνας μου, αλλά το

καλό του παιδιού μου, στο οποίο είμαι διαρκώς

δίπλα, περνώντας μαζί του πολλές ώρες καθημε-

ρινά, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Κάθε ενέργειά μου μέχρι σήμερα, αυτόν τον σκοπό

πρωτίστως εξυπηρετεί· να διαφυλάξω την ψυχική

ηρεμία και γαλήνη του έφηβου γιού μου, όπως

οφείλει να κάνει κάθε υπεύθυνος πατέρας.

Με απόλυτο σεβασμό στη δουλειά των εργαζόμε-

νων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ζητώ από

όλους να σεβαστούν αυτή τη δύσκολη οικογενει-

ακή στιγμή και κυρίως να σεβαστούν το παιδί μου,

που δεν πρέπει να γίνει βορρά στο βωμό της εφή-

μερης δημοσιότητας.

σημείωση έκδοσης: προσυπογράφουμε.
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Έχουν περάσει 8 μήνες, από τότε που δημοσιεύθηκε
ένα κείμενό μου με τον τίτλο: «Η κηπουρική τεχνική
στη ΒΟΥΛΑ» (“7η”, αρ. φ. 1140/11/07/20) και στο
οποίο υποστήριξα, ότι δεν μπορεί μία αστική περιοχή
όπως είναι ο Δήμος των 3Β, να υποφέρει από τον βιο
τεχνικό θόρυβο των εργαλείων της κηπουρικής τεχνι
κής. Σ’ αυτό το κείμενό μου διατύπωσα το αίτημα να
αναλάβει η Δημοτική Αρχή την πρωτοβουλία και να
απαλλάξει την περιοχή μας απ’ αυτούς τους θορύ
βους. 
Δεν έγινε τίποτα από την πλευρά της Δημοτικής
Αρχής. Αλλά όπως φαίνεται ενεργοποιήθηκε η «κοι
νωνία των πολιτών». Τί σημαίνει αυτό; Διαπιστώ
νουμε ότι κάποια συνεργεία της κηπουρικής τεχνικής,
το τελευταίο διάστημα, χρησιμοποιούν επιτέλους
αθόρυβα μηχανήματα. Προχθές, τη Δευτέρα 22 Μαρ
τίου, περνούσα έξω από μία κατοικία στη συμβολή
των οδών: Ασκληπιού και Σολωμού (ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ) και
οι εργαζόμενοι στον κήπο δούλευαν με εργαλεία αθό
ρυβα. Εντυπωσιάστηκα, τους πλησίασαν και μίλησα
μαζί τους. Μού εξήγησαν, ότι δεν κάνουν θόρυβο κατά
τη διάρκεια των εργασιών τους για να περιποιηθούν
τον κήπο, επειδή χρησιμοποιούν εργαλεία και μηχα
νήματα που δεν προκαλούν θόρυβο. Μου ανέλυσαν
και τις τεχνικές λεπτομέρειες! 
Αποδεικνύεται τελικά, ότι όταν οι γείτονες μπορούν
να βρουν λύση σ’ ένα υπαρκτό πρόβλημα, μπορούν
να το κάνουν στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της κοι

νωνικής συνύπαρξης. Το συγκεκριμένο συνεργείο ερ
γάζεται για λογαριασμό της εταιρείας που διευθύνει
ο κύριος Ανδρέας Στεφάνου. Εννοείται πως δεν κάνω
διαφήμιση. Απλώς αναφέρω αυτή την εταιρεία,
επειδή έθεσε μεταξύ των στόχων της και τον σεβασμό
του άλλου, του γείτονα, ο οποίος εκείνη την ώρα ερ
γάζεται. 

Στο κείμενό μου, στο οποίο αναφέρομαι μεταξύ των
άλλων έγραφα: «από τη στιγμή που εντοπισθεί το κοι
νωνικό πρόβλημα, τότε η επίλυσή του είναι υπόθεση
των ορθολογικών πολιτικών υποκειμένων». Η θεωρη
τικοπολιτική αυτή θέση μου επιβεβαιώνεται στην πε
ρίπτωσή μας. Για να φθάσουμε σ’ αυτό το
αποτέλεσμα εργασθήκαμε όλοι εμείς: οι κάτοικοι, οι
δημότες, οι αναγνώστες της «ΕΒΔΟΜΗΣ» (ας μην ξε
χνάμε τα χιλιάδες μηνύματα που έφθασαν και φθά
νουν ακόμη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της
εφημερίδας). 
Η επίλυση του προβλήματος έγινε τελικά δική μας
υπόθεση. Οι θόρυβοι από τα εργαλεία της κηπουρικής

τεχνικής μειώνονται και σιγάσιγά μπορούν να γίνουν
παρελθόν. Να ζούμε σε μία ήσυχη περιοχή όπου ο κα
θένας θα εκφράζει τον σεβασμό του προς τον άλλον,
σύμφωνα πάντοτε με την κατηγορική προσταγή
(Kant): «να μην κάνεις στο άλλον, αυτό που εσύ δεν
θέλεις να σου κάνει ο άλλος». Χρειάζεται να γίνει και
το επόμενο βήμα: να εξοπλισθούν όλες οι εταιρείες
κηπουρικής τεχνικής με εργαλεία και μηχανήματα που
δεν προκαλούν θορύβους. 
Σημειώνω, τέλος για όσους ενδιαφέρονται και για το
κείμενό μου: «Η κηπουρική τεχνική στη ΒΟΥΛΑ» και
για τα άλλα κείμενά μου, που έχω δημοσιεύσει στις
φιλόξενες στήλες της ΕΒΔΟΜΗΣ, ότι μπορούν να τα
βρουν στο βιβλίο μου, που κυκλοφόρησε προσφάτως
από τις εκδόσεις: ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ με τον τίτλο: «Minima
moralia» στην ΕΒΔΟΜΗ (2021). 

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

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Για την κηπουρική τεχνική ξανά

“να εξοπλισθούν όλες οι εταιρείες κηπου
ρικής τεχνικής με εργαλεία και μηχανή
ματα που δεν προκαλούν θορύβους”

Ετη που τελείωσαν σε 1 και έχουν αφήσει το

αποτύπωμά τους στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Μια που διανύουμε, το ιστορικό για εμάς τους Έλληνες

2021, καταγράφοντας στην ιστορία τα 200 χρόνια από την

απελευθέρωσή μας από τον Οθωμανικό ζυγό, έγραψα το

άρθρο αυτό, με σκοπό  να θυμηθούμε έτη που ανταποκρί-

νονται στον αριθμό ...1

Δεν σας κρύβω ότι έμεινα έκπληκτος. Είναι τόσοι οι «επέ-

τειοι» σε «1» που είναι αδύνατον να χωρέσουν στη

στήλη. Επέλεξα έτσι μερικά γνωστά και μερικά «άγνω-

στα» έτη σε «1» και ξεκινώ κατά σειρά «παλαιότητας».

• 1521: 500 χρόνια από την κατάκτηση της αυτοκρατορίας

των Αζτέκων από τον Χερνάντο Κορτέζ, γεγονός που ση-

ματοδοτεί τις απαρχές της «ευρωπαϊκής κυριαρχίας».

• 1521: 500 χρόνια από το θάνατο του Μαγγελάνου, του

Πορτογάλου θαλασσοπόρου που χαρακτηρίστηκε ως ο

«Αργοναύτης» του νεότερου κόσμου που έκανε τον

πρώτο περίπλου της Γης. Η αρχή της «ανακάλυψης» ότι

η γη είναι «κυκλική».

• 1871: 150 χρόνια από τη Γερμανική ενοποίηση και την

ανακήρυξη του Β’ Ράιχ, που μετέβαλε δραστικά τις πολι-

τικές ισορροπίες στην Ευρώπη, πατέρας της «ενοποί-

ησης» ο «Σιδηρούς Καγκελάριος», Οτο φον Μπίσμαρκ.

• 1871: 150 χρόνια από την ίδρυση του Μουσικού και Δρα-

ματικού Συλλόγου Ωδείου Αθηνών. Το «Ωδείο Αθηνών»

ήταν και είναι ο φάρος της σύγχρονης μουσικής ιστορίας

της Ελλάδας. Εκεί σπούδασαν κορυφαίοι μουσικοί: Μαρία

Κάλλας, Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Σκαλκώτας, Αλεξάν-

δρα Τριάντη, Τζίνα Μπαχάουερ, Άρης Χριστοφίλης, Δη-

μήτρης Σγούρος κ.ά. Δίδαξαν δε οι θεατράνθρωποι

Αιμίλιος Βεάκης, Δημήτρης Ροντήρης, Κώστας Μουσού-

ρης και μια σειρά άλλοι.

• 1821: 200 χρόνια από τη γέννηση του Φιοντόρ Ντοστο-

γιέφσκι. Ο προφήτης της ενοχής που σημάδεψε τον 20ό

αιώνα:  «Ηλίθιος», «Εγκλημα και Τιμωρία», «Το Υπόγειο»,

«Αδελφοί Καραμαζόφ», Δαιμονισμένοι» και πολλά άλλα.

• 1821: 200 χρόνια από το ξεκίνημα του απελευθερωτικού

αγώνα των Ελλήνων κατά της Τουρκίας. Γιορτάζουμε την

ανεξαρτησία μας ως εδραιωμένη δημοκρατία και ως πλή-

ρες μέλος του δυτικού κόσμου. Είναι σοβαρά δεδομένα

που η επανάσταση του ’21 διεκδίκησε και τα κέρδισε.

Είχε εμπνευσμένους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες

και μαζί μ’ αυτούς ο ελληνικός Λαός πραγματοποίησε το

όνειρο της ελευθερίας, της απελευθέρωσης.

• 1921: 100 χρόνια από τη γέννηση του Τζιάνι Ανελι, του

ιδρυτή της ΦΙΑΤ, που εεπηρέασε όσο κανείς άλλος την

προσπάθεια ανασυγκρότησης της κατεστραμένης από

τον πόλεμο χώρας του και άλλων ευρωπαϊκών χωρών

(παρατσούκλι του διεθνώς «Ο καλός Σαμαρείτης»).

• 1921: 100 χρόνια από την ανακάλυψη της «ορμόνης της

ζωής», της ινσουλίνης. Οι Φρέντερικ Μπάντιγκ και Τσαρλς

Μπέσι, κατάφεραν με την ανακάλυψη «ενός τύπου» ιν-

σουλίνης να κρατήσουν στη ζωή επί 80 ημέρες, σκύλο

που έπασχε από υψηλό ζάχαρο (αδιανόητο για εκείνη την

εποχή).

• 1971: 50 χρόνια από το θάνατο του Γιώργου Σεφέρη. Η

κηδεία του έμεινε στην ιστορία ως κραυγή ελευθερίας και

δικαιοσύνης. Είχε προφητικά προειδοποιήσει: «Όλοι πια
διδάχτηκαν και το ξέρουν. Στις δικτατορικές καταστάσεις,
η αρχή μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει στο
τέλος». Τιμήθηκε μ το νόμπελ λογοτεχνίας για την ποι-

ητική συλλογή του “Η στροφή”.

• 1981: 40 χρόνια από την ένταξη της χώρας μας στην Ευ-

ρωπαϊκή Ενωση (τότε  Ε.Ο.Κ.) . Παρά τα προβλήματα και

τις περιπέτειες, η περίοδος αυτή ίσως να υπήρξε η καλύ-

τερη στην 200ετή ιστορία της χώρας μας (γνώμη μου).

• 2001: 20 χρόνια από τις επιθέσεις επί αμερικανικού εδά-

φους την 11η Σεπτεμβρίου, που έφεραν στο προσκήνιο τον

ισλαμικό εξτρεμισμό. Η ημέρα που εγκατέστησε τον «Παγ-

κόσμιο τρόμο». Η ταύτιση του Οσάμα Μπιν Λάντεν και της

«ασύμμετρης απειλής». Η τρομοκρατία αποδεικνύεται ως η

Λερναία Υδρα και είναι σήμερα ένας πόλεμος δίχως τέλος.

Δίδυμοι Πύργοι (Μανχάταν). Σύμβολο της Αμερικανικής

Ισχύος και έδρα του Παγκόμιου Κέντρο Εμπορίου).

Αυτές είναι «μερικές» επέτειοι από το 2021 που τελει-

ώνουν σε «1». Σημαντικότερο φυσικά το 1821. 200 χρόνια

από την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Παναγιώτης Μουντανέας

Αντινάυαρχος ε.α.

όπλοις

Επέτειοι του ’21

Eν
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...Περί τριχών 
Όλη η οικονομία της χώρας, ακουμπάει στα κομμωτή-

ρια!  Όλη η συζήτηση στην εποχή του κορωνοϊού αν

θα ανοίξουν τα κομμωτήρια και πρώτα απ’ όλα και

πάνω απ’ όλα ανοίγουν τα κομμωτήρια!

Όχι τα βιβλιοπωλεία, όχι ο χορός, όχι η μουσική!!

Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Αυτή είναι η πρώτη μας

ανάγκη!!!

Στο μεταξύ ο αριθμός των κρουσμάτων καλπάζει,

όπως και των διασωληνωμένων και των νεκρών!

Η προσωπική ευθύνη είναι εκείνη, που θα μπορούσε

να ανακάμψει το κύμα μετάδοσης, αλλά δυστυχώς

λείπει σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Και δεν μιλάω για τα “πάρτυ” και τις διαδηλώσεις.

Μιλάω για την κοντόθωρη συμπεριφορά πολλών που

ή αρνούνται να κάνουν το τεστ γιατί φοβούνται την

απάντηση ή ενώ γνωρίζουν ότι έχουν νοσήσει συνε-

χίζουν τη δράση τους σε όλους τους τομείς. Εργα-

σία, φιλικές επαφές και τέτοια. Και αυτό γίνεται με το

φόβο της καραντίνας και του ρατσισμού. «Μη μάθει ο
εργοδότης και με απολύσει», «μη μαθευτεί και χάσω
το μεροκάματο» και άλλα τέτοια.

Αυτή είναι η χειρότερη μορφή μετάδοσης, γιατί γίνε-

ται σε κλειστό κύκλο και γι’ αυτό είναι και ταχεία.

Σ’ αυτό τον τομέα, δυστυχώς, δεν υπήρξε καμία πρό-

ληψη και ενημέρωση, αλλά και μέτρα προστασίας των

πασχόντων από κορωνοϊό. Ποντάρησαν μόνο στον

τρόμο και το έκαναν χειρότερο.

Εθνική ανάταση!
Αυτές τις ημέρες, της μεγάλης γιορτής της απελευ-

θέρωσής μας από τον Οθωμανικό ζυγό, ζούμε στιγμές

εθνικής ανάτασης. Σημαίες παντού, εκδηλώσεις, ομι-

λίες, διαλέξεις. Επισκέψεις αρχηγών κρατών και

ωραία λόγια για την Ελλάδα, το λίκνο του πολιτισμού

και για τους ήρωες Ελληνες, Οπως και να το κάνεις

...ψηλώνεις! Κι ας ξέρεις ότι αύριο όλα θα ξεχαστούν.

Και από τους μεγάλες ηγέτες των χωρών, αλλά κυ-

ρίως από εμάς τους ίδιους.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η απεικόνιση ενός μισοφέγγαρου με  ένα αστέρι στην κοι-
λότητά του, που ονομάζεται και «ημισέληνος», αποτε-
λούσε ένα πανάρχαιο ελληνικό σύμβολο, των αρκαδικής
καταγωγής Ελλήνων της Φρυγίας, στη Μικρά Ασία, η οποία
πήρε το όνομά της  από τους Ρωμαίους κατακτητές και  το
διατήρησε μέχρι το 1922.

Οι σημαντικότεροι βασιλείς της Φρυγίας ήταν ο πάμπλου-
τος Μίδας, ο γιος του αγρότη Γόρδιου, ο Σαγγάριος που
έδωσε το όνομά του στον ποταμό Σαγγάριο και ο Δύμας,
γνωστός από τον Όμηρο, που είχε γιο τον Άσιο, που σκο-
τώθηκε από τον Αίαντα τον Τελαμώνιο (τον  βασιλιά της
Σαλαμίνας και σπουδαίο ήρωα του Τρωικού πολέμου μετά
από τον Αχιλλέα) και κόρη την Εκάβη, τη σύζυγο του Βα-
σιλιά της Τροίας Πρίαμου, που μερικοί την μπερδεύουν με
την Θεά Κυβέλη!!

Πρωτεύουσα της Φρυγίας ήταν το Γόρδιο με το γνωστό
«γόρδιο δεσμό», που τον έκοψε ο Μέγας Αλέξανδρος με
το σπαθί του. 

Σύμφωνα με το κατασκευασμένο παραμύθι κάποιων που
θέλουν να λέγονται ιστορικοί, οι Φρύγες ανήκαν στην
γλωσσική ομοεθνία της ανύπαρκτης Ινδοευρωπαϊκής
φυλής, επιβεβαιώνοντας το ρητό,  ότι το πρώτο θύμα της
ιστορίας είναι η αλήθεια, (αλήθεια = α+λήθη, δηλαδή όχι
στη λήθη). Στην Φρυγία λατρευόταν ως θεότητα η μητέρα
Γη, με το όνομα  Κυβέλη, αντίστοιχο με το όνομα της Ρέας
και αργότερα της Δήμητρας και της απέδιδαν ιερές τελε-
τουργίες στο όρος Κάβειρο της Βερεκυντίας, μιας περιοχή
της Φρυγίας  Εκείνα τα μυστήρια ονομάστηκαν Καβείρια
μυστήρια και περιείχαν την γνώση της Δημιουργίας του
Σύμπαντος Κόσμου και οι μυημένοι Κάβειροι ήταν Έλληνες
από όλα τα μέρη του γνωστού τότε κόσμου και μεταξύ
αυτών ήταν και οι γονείς του Μ. Αλεξάνδρου, Φίλιππος και
Ολυμπιάδα.

Ένα από τα πολλά ιερά σύμβολα των Καβείρων της Φρυ-
γίας,  παρίστανε ένα μηνίσκο με ένα αστέρι και ο μηνίσκος
αποτελεί μια φάση της Σελήνης που λεγόταν και Μήνη.

Οι Βυζαντινοί, δηλαδή οι πολίτες της αποικίας των Μεγα-
ρέων, την οποία ίδρυσε ο βασιλιάς της, Βύζας, και την ονό-
μασε Βυζάντιο, οικειοποιήθηκαν το ιερό σύμβολο των
Καβείρων της Φρυγίας, το τύπωσαν σε νομίσματα και έγρα-
ψαν με κεφαλαία γράμματα την λέξη: «ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ»! 

Μια παράδοση σχετικά με το ελληνικό σύμβολο της ημισε-
λήνου, αναφέρει, ότι μια συννεφιασμένη νύχτα, ο Φίλιπ-
πος, βασιλιάς της Μακεδονίας και πατέρας του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, προσπάθησε να κυριεύσει το Βυζάντιο, την
πόλη των Μεγαρέων και έστειλε εκλεκτό στρατιωτικό
σώμα από καταδρομείς, να περάσουν τα τείχη και να αλώ-
σουν την πόλη!  Ξαφνικά όμως ο συννεφιασμένος ουρανός

φωτίστηκε από μια λεπτή «φέτα» της σελήνης, από ένα μη-
νίσκο και ένα λαμπρό αστέρι· έτσι η επιχείρηση που ήταν
σε εξέλιξη σταμάτησε γιατί οι στρατιώτες του Φιλίππου
έγιναν αντιληπτοί και η πόλη σώθηκε!

Οι κάτοικοι της πόλης του Βυζαντίου, θεώρησαν την εμφά-
νιση της ημισελήνου με το άστρο, σαν θεϊκό μήνυμα και
από τότε το έκανα ιερό σύμβολό τους.

Όταν ο Κωνσταντίνος Α΄, μετέφερε την πρωτεύουσα της
Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από την Ρώμη στη
Νέα Ρώμη, την οποία έκτισε στη θέση της πόλης του Βυ-
ζαντίου των Μεγαρέων, το ιερό σύμβολο της ημισελήνου
πέρασε και στους κατοίκους της Νέας Ρώμης, που πολύ
αργότερα ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη και η Αυτοκρα-
τορία ονομάστηκε  Βυζάντιο ή Βυζαντινή αυτοκρατορία!

Μετά τη μάχη του Ματζικέρτ, 1071, κοντά στη λίμνη Βαν,
περιοχή των  Καρδούχων, [δηλαδή των Κούρδων, που αγω-
νίζονται ακόμα για την λευτεριά τους και οι κατακτητές
τούς ονομάζουν «τρομοκράτες» και τους έχουν υπό
διωγμό], μεταξύ των Σελτζούκων Τούρκων, του Αλπ - Αρσ-
λάν και των  βυζαντινών στρατευμάτων του αυτοκράτορα
Ρωμανού Δ΄ του Διογένη, τα περισσότερα των οποίων
ήταν μισθοφορικά και ανήκαν σε διάφορες εθνότητες και
από τα οποία άλλα αυτομόλησαν στον στρατό του Αρσλάν
και άλλα δεν πολέμησαν καθόλου, με αποτέλεσμα να νι-
κήσει ο Αρσλάν, ο οποίος   έκλεψε την ημισέληνο που απο-
τελούσε το εθνικό σύμβολο των Βυζαντινών και την έκανε
δικό του σύμβολο και από τότε η ημισέληνος πέρασε στα
χέρια των Βαρβάρων!!

Όταν ο Μωάμεθ ο  Β΄, ο επικαλούμενος και πορθητής κα-
τέλαβε την βασίλισσα των πόλεων, την  Κωνσταντινού-
πολη, είδε το σύμβολο πάνω στα βυζαντινά νομίσματα,
και για να το ταιριάξει με την αιματοβαμμένη «κουλτούρα»
του, το τοποθέτησε σε ένα κόκκινο ύφασμα και το έφτιαξε
μπαϊράκ (= σημαία)!

Από τότε αποτέλεσε  ένα μωαμεθανικό σύμβολο και σε
άλλες μωαμεθανικές χώρες  των οποίων οι σημαίες τους
έχουν διάφορα χρώματα και όχι κόκκινο. Έτσι το πανάρ-
χαιο ελληνικό σύμβολο οι κατακτητές το οικειοποιήθηκαν
και το έκαναν δικό τους, όπως θεωρούν δικά τους και όλα
όσα έχουν αρπάξει από τους σκλαβωμένους λαούς και όσα
ακόμα ονειρεύονται να αρπάξουν και τα ονομάζουν “πατρί-
δες της καρδιάς τους” ή “γαλάζιες πατρίδες”, ενώ οι πατρί-
δες τους βρίσκονται στις στέπες του Τουρκεστάν!!

Μια Τουρκάλα ιστορικός, που δεν παραδεχόταν ότι την ημι-
σέληνο την πήραν από τους Έλληνες, μου ανέφερε ότι το
πρώτο βράδυ της άλωσης την Κωνσταντινούπολης, ο Μωά-
μεθ ήταν πολύ κουρασμένος και έγειρε στη κουπαστή του
πλοίου του και τότε είδε να καθρεφτίζεται το μισοφέγγαρο

μαζί με ένα αστέρι στα νερά του Βοσπόρου! Η θάλασσα
όμως δεν ήταν γαλάζια, ήταν κατακόκκινη από το αίμα των
Ελλήνων και των άλλων Βυζαντινών, που είχαν ανηλεώς
σφαγιασθεί από τους ευγενείς οπαδούς του Μωάμεθ, σύμ-
φωνα με τις  εντολές του!!  Προς ανάμνηση εκείνης της νύ-
χτας σκέφτηκε να φτιάξει μια σημαία κόκκινη με την
ημισέληνο!! 

Η βαρβαρότητα και η απανθρωπιά έχουν περάσει μέσα στο
DNA τους, εκτός από εκείνους που ανήκουν σε άλλες
εθνότητες και μη αντέχοντας τα βασανιστήρια εξισλαμί-
στηκαν και σήμερα είναι πολίτες της χώρας, άλλα γονι-
διακά δεν έχουν κοινά στοιχεία με τους κατακτητές και
αυτό αποδείχθηκε με επιστημονικές μεθόδους σε πανεπι-
στήμιο της Ιταλίας!  Πολλά εκατομμύρια από αυτούς είναι
Έλληνες,  που αλλαξοπίστησαν και ένας σημαντικός αριθ-
μός από αυτούς, έχουν εισχωρήσει στην τάξεις των Αλε-
βίδων ή Αλεβιτών, που είναι πολλά εκατομμύρια, παρά τις
σκληρές διώξεις που δέχονται από το κράτος, το οποίο δεν
τους αναγνωρίζει ως μειονότητα, για να μην αποκτήσουν
δικαιώματα, αλλά οι ίδιοι ξεχνάνε ότι οι βιαιότητές τους
απέναντι στους διάφορους λαούς που σκλάβωσαν δεν  συ-
νιστούν κανένα νόμιμο δικαίωμα!!!

Τους Έλληνες οι λαοί της Ασίας, μέχρι την Κίνα, τους απο-
καλούν Γιουνάν, που ,σημαίνει Ίωνας. Με αυτό το όνομα
μας αποκαλούν και οι εξ ανατολών γείτονες και την Ελ-
λάδα την λένε Γιουνανιστάν, που είναι σύνθετη λέξη και
αποτελείται από τις λέξεις Γιουνάν = Έλληνας και σταν που
είναι το ουδέτερο της μετοχής του αορίστου β΄του ρήμα-
τος  «ίστημι» (στας, στάσα, σταν), που του έχουν αποδώσει
το νόημα του χώρου, που κάποιος στέκεται, οπότε Γιουνα-
νιστάν σημαίνει ή χώρα που στέκονται οι Ιώνες, δηλαδή η
χώρα των Ιώνων.

Και τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οξύμωρο γεγονός,
δηλαδή ενώ μας αποκαλούν Ίωνες,  εξακολουθούν να κα-
τέχουν την χώρα μας την Ιωνία και συνεχίζουν να κάνουν
όνειρα σαν και εκείνα που έκανε ο Χίτλερ, του οποίου όμως
τα σύμβολα που έκλεψε από τους Έλληνες, όπως ο αγκυ-
λωτός σταυρός, ο διπλός πέλεκυς κ.α. δεν του έφεραν
τύχη και δεν εκπλήρωσε τα όνειρά του, τα οποία μετατρά-
πηκαν σε εφιάλτες, που τον οδήγησαν στην ήττα, στην κα-
ταστροφή και στην αυτοχειρία!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η ημισέληνος είναι πανάρχαιο ελληνικό σύμβολο!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

καταδίκασε τη χώρα μας

για τις περιοχές Natura

Με μία απόφαση που δικαιώνει μέχρι κεραίας το “Πράσινο

Κίνημα” και παράλληλα ντροπιάζει την ελληνική κυβέρ-

νηση σε ολόκληρη της Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

καταδίκασε τη χώρα μας, αναφορικά με τη μη προστασία

των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί Natura.

Tο “Πράσινο Κίνημα”, είχε καταγγείλει ότι το νομοσχέδιο

Χατζηδάκη θυσίαζε τις περιοχές Natura στο βωμό της

δήθεν ανάπτυξης και δεν τις άφηνε μόνο παντελώς απρο-

στάτευτες αλλά και έρμαια μεταλλευτικών και εξορυκτι-

κών δραστηριοτήτων.

Έτσι το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδίκασε

την Ελλάδα, λόγω της μη κατάθεσης συγκεκριμένων μέ-

τρων και στόχων διατήρησης για προστατευόμενα είδη και

οικοτόπους στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης του ευρωπαϊ-

κού οικολογικού δικτύου Natura.

Επίσης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Ελλάδα

έχει αφήσει εντελώς απροστάτευτες τις περιοχές Natura,

καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους δεν καλύπτεται από κα-

νένα προστατευτικό μέτρο.

Επίσης έκρινε ότι «το εν λόγω κράτος μέλος υποστηρίζει
ότι θέσπισε μέτρα διατήρησης μέσω “24 νομοθετημάτων”,
υπό τη μορφή προεδρικών διαταγμάτων, κοινών υπουργι-
κών αποφάσεων, υπουργικών αποφάσεων και σχεδίων
διαχείρισης, τα οποία καλύπτουν το 18,5 % της συνολικής
έκτασης των επίδικων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας»,
ωστόσο δεν πληροί και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτή-

σεις του άρθρου 6 παρ. 1 της οδηγίας για τους οικοτό-

πους, διότι έχουν «γενικό και κατευθυντήριο χαρακτήρα»,
διατυπώνονται «κατά τρόπο αόριστο και γενικό», δεν αφο-

ρούν συγκεκριμένα τις ΕΖΔ, έχουν αποσπασματικό χαρα-

κτήρα και απαιτούν συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή

τους.

Σε όλα τα παραπάνω προσθέστε και ότι το δικαστήριο ανα-

φέρει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έχει

συμμορφωθεί με τους στόχους, ούτε έχει προτείνει τρό-

πους δράσεις, τους οποίου θα έπρεπε ήδη να έχει κατα-

θέσει από το 2012!

Πηγή: ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

Σημείωση: Παρά ταύτα το ελληνικό δημόσιο αναθεώρησε

τη σύμβαση με την εταιρεία εξόρυξης χρυσού, δίνοντάς

της το δικαίωμα να εξορύξει ακόμη και αρχαιολογικούς

χώρους!!!

Το νερό είναι δηµόσιο αγαθό, ένας φυσικός και περιβαλλον-

τικός πόρος που ανήκει σε κάθε έµβιο οργανισµό της γης

και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής

στο πλανήτη. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα, µε το

οποίο έχει ήδη αρχίσει να είναι αντιµέτωπη η ανθρωπότητα,

είναι η αδυναµία πρόσβασης µεγάλου µέρους του πλη-

θυσµού της σε καθαρό νερό. Ένα στα πέντε παιδιά ηλικίας

κάτω των πέντε ετών πεθαίνει εξαιτίας των ασθενειών που

σχετίζονται µε το µολυσµένο νερό. Πολλοί γεωπολιτικοί

αναλυτές έχουν εκφράσει, την τελευταία δεκαετία την ανη-

συχία τους σχετικά µε την εµφάνιση των λεγόµενων «πο-

λέµων του νερού» µετά το 2020.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

Στοιχεία που προβληματίζουν

• 1 στους 7 κατοίκους του πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση σε

καθαρό νερό.

• Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύει ο Οργανισµός

Ηνωµένων Εθνών, κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί χάνει

την ζωή του εξαιτίας της ρύπανσης- µόλυνσης του νερού.

• Το 80% των ασθενειών στις αναπτυσσόµενες χώρες συν-

δέονται µε το βρώµικο νερό και τις συνθήκες υγιεινής.

• To 1/3 της ανθρωπότητας είναι µόνιµα άρρωστο, εξαιτίας

του ακάθαρτου νερού και δέκα εκατοµµύρια άνθρωποι πε-

θαίνουν το χρόνο από το νερό που πίνουν. 

• Ετήσιες επενδύσεις των 10 – 15 δις δολαρίων σε µονάδες

αφαλάτωσης ή φιλτραρίσµατος του νερού επαρκούν να

προσφέρουν νερό σε όλη την ανθρωπότητα.

• Η συνολική ποσότητα νερού που µπορεί να χρησιµοποι-

ηθεί για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών είναι

µικρότερη από 200.000 km3, ποσοστό χαµηλότερο του 1%

των συνολικών αποθεµάτων.

• Η κατανάλωση νερού αναµένεται να αυξηθεί κατά 60%

µέχρι το 2025 στις αναπτυσσόµενες χώρες και κατά 22%

στις αναπτυγµένες χώρες.

• Στο 70% των ευρωπαϊκών πληθυσµών άνω των 100.000

κατοίκων, τα υπόγεια ύδατα καταναλώνονται και µολύνον-

ται µε ρυθµούς ταχύτερους από ότι αναπληρώνονται.  

• Καθηµερινά, 2.500.000.000 τόνοι ανθρωπίνων και βιοµηχα-

νικών αποβλήτων, διατίθενται σε υδατικούς φορείς από τα

οποία το 60% ανεπεξέργαστα.

•Οι µισοί υγροβιότοποι του πλανήτη έχουν εξαφανισθεί.

• Σύµφωνα µε έρευνα των Ηνωµένων Εθνών, απαιτούνται

20-50lt καθαρού νερού ηµερησίως για την κάλυψη των βα-

σικών αναγκών κάθε ανθρώπου.

• Σε παγκόσµιο επίπεδο, η διάρροια είναι µια από τις κυριό-

τερες αιτίες θανάτου. Περίπου το 80% των θανάτων από

διάρροια οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλων εγκαταστά-

σεων καθαρισµού και εξυγίανσης του πόσιµου νερού.

• Κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει εξαιτίας της ελ-

λιπούς υγιεινής του νερού.

• Εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής, η ποσότητα του χιονιού

των Ιµαλάιων, εκτιµάται ότι θα ελαττωθεί κατά 30% το 2030

• Η ηµερήσια απαίτηση σε πόσιµο νερό είναι 2-4 λίτρα ανά

άτοµο. Η παραγωγή, όµως, της απαιτούµενης ηµερήσιας

ποσότητας τροφής χρειάζεται την κατανάλωση 2.000 έως

5.000 λίτρων νερού ηµερησίως.

• Η οδηγία 2000/60 δίνει τις κατευθυντήριες γραµµές για

την εµπορευµατοποίηση του νερού, απελευθερώνοντάς το

από την κρατική προστασία.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οι επιπτώσεις των «αγορών νερού», που έχουν ήδη εφαρμο-

στεί σε πολλές χώρες, είναι καταστροφικές. Στη Χιλή, τα πο-

τάμια πωλούνται σε δημοπρασία και αποκτώνται από

δισεκατομμυριούχους που χρησιμοποιούν το νερό για άρ-

δευση μαζικής παραγωγής αβοκάντο ή προμήθεια ορυχείων,

ενώ εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν από

την ξηρασία που προκαλείται από την  αρπαγή του.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
• 2 εκατοµµύρια Έλληνες πίνουν επικίνδυνο νερό για την

υγεία τους. Έρευνες του ΠΑΚΟΕ και άλλων φορέων έδει-

ξαν ότι το αρσενικό, το αντιµόνιο, το εξασθενές χρώµιο,

παράγωγα χλωρίου, σίδηρος, αµµώνιο, νιτρώδη άλατα και

άλλα επικίνδυνα χηµικά συστατικά βρίσκονται στο νερό

«ανθρώπινης κατανάλωσης» πολλών Δήµων.

• Σχεδόν 2.400 κυβικά µέτρα νερού τον χρόνο αναλογούν

στην κατανάλωση κάθε κατοίκου της Ελλάδας, ενώ ο αντί-

στοιχος παγκόσµιος µέσος όρος είναι 1.240 κυβικά µέτρα.

• 2η η Ελλάδα παγκοσµίως στη κατανάλωση πόσιµο νερού-

πίσω µόνο από τα Η.Π.Α.
πηγή: ΠΑΚΟΕ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
2η η Ελλάδα παγκοσµίως στη κατανάλωση πόσιµο νερού 

3 Επόμενο βήμα: 

Διασωληνωθείτε μόνοι σας.

3 Κάρολος: από δω η Καμήλα

Τσίπρας: από δω η Περιστέρα

Αποστάγματα σοφίας...
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
200 ΧΡΟΝΙΑ από την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

200 χρόνια συμπληρώθηκαν  από την έναρξη της παγκο-

σμίου  ιστορικής σημασίας  απελευθερωτικής επανάστα-

σης του ελληνικού λαού το 1821 και οι μύθοι και

οιαλήθειες της περιόδου που προηγήθηκε και της περιό-

δου των ιστορικών απελευθερωτικών αγώνων δεν έχουν

ξεδιαλύνει ακόμα.  

Όπως κάθε αληθινή λαϊκή επανάσταση, έτσι και η επανά-

σταση  του 1821, ήταν αποτέλεσμα ωρίμανσης των οικο-

νομικών και κοινωνικών συνθηκών του υπόδουλου

ελληνισμού και ταυτόχρονα του φλογερού του πόθου για

το λυτρωμού του από τον τουρκικό ζυγό.

Οι χριστιανοί  υποτιθέμενοι  φίλοι, από τα ισχυρά κράτη

της Ευρώπης υποστήριζαν ότι οι υπόδουλοι Έλληνες δεν

μπορούσαν να ελευθερωθούν μόνοι τους, αλλά έπρεπε

να περιμένουν την υποστήριξή  τους για να κερδίσουν την

ελευθερία τους. Οι υπόδουλοι Έλληνες, ο λαός, ξεσηκώ-

θηκε για την ελευθερία του και την εθνική του ανεξαρτη-

σία με δική του πρωτοβουλία και στον αγώνα του αυτόν

στηρίχτηκε στις δικές του δυνάμεις.

Όπως και σήμερα, έτσι και τότε, οι μεγάλες δυνάμεις βοή-

θησαν μόνο για τα δικά τους συμφέροντα και ουσιαστικά

υποθήκευσαν την πραγματική ελευθερία του λαού.

Τιμούμε τους αγωνιστές της επανάστασης του 1821 όπως

και κάθε λαϊκής εξέγερσης που σκοπό έχει την ανάκτηση

της ελευθερίας και των δικαιωμάτων του λαού.

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών (ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μέσω της εκλεκτής μας ΕΒΔΟΜΗΣ θα ήθελα

να ευχαριστήσω θερμά όλο το προσωπικό και

τους υπευθύνους του ΚΥ Κορωπίου για την

τάξη, ευγένεια, ενημέρωση, και καθαριότητα

που συνάντησα στο Κέντρο τους κατά τον πρό-

σφατο εμβολιασμό μου κατά του COVID, που

πραγματοποίησα στο Κέντρο. 

Μπράβο σε όλους, αλλά και στους οργανωτές

της όλης άψογης εμβολιαστικής εκστρατείας!

Τίνα Τσιρακοπούλου

Βούλα

Παπαφλέσσας

Οι ρίζες της
οικολογίας

Η λέξη οικολογία προήλθε από την

Ελληνική λέξη οίκος. Η οικολογία

δηλώνει το σύνολο των σχέσεων

ενός ζώου με το οργανικό και ανόρ-

γανο περιβάλλον. Ως οργανικό περι-

βάλλον θεωρούμε εκείνους τους

οργανισμούς που αλληλοεπιδρούν

με τον υπό μελέτη οργανισμό, ενώ

ως ανόργανο θεωρούμε όλα αυτά

που καθορίζουν το βιοτικό περιβάλ-

λον, δηλαδή τα συστατικά του

χώρου, όπως είναι το έδαφος, το

νερό στο οποίο ζει ο οργανισμός και

το κλίμα. 

Το ένστικτο της επιβίωσης μετέ-

τρεψε τον πρωτόγονο άνθρωπο σε

έναν καθοριστικό οργανωμένο βιο-

τικό παράγοντα, ο όποιος χρειαζό-

ταν να γνωρίζει ακριβώς πού θα

έβρισκε τροφή. Γενικότερα ο πρωτό-

γονος άνθρωπος διεκδικούσε την

τροφή του είτε από το κυνήγι ζώων

είτε από το ψάρεμα είτε από την

συλλογή καρπών. Η πραγματική έν-

νοια της οικολογίας δημιουργήθηκε

στον άνθρωπο όταν αυτός άρχισε να

καλλιεργεί φυτά και να εκτρέφει

ζώα, βελτιώνοντας τη γνώση του

στους παράγοντες που έκαναν ευ-

νοϊκές τις συνθήκες εύρεσης τρο-

φής. Η αρμονία στην οικολογία ήταν

η βασική αρχή στους Αρχαίους Έλ-

ληνες διότι υποστήριζαν την ισορ-

ροπία της φύσης.

Πολλά από τα κείμενα του Πλάτωνα

και του Ηροδότου αποσκοπούν στην

διατήρηση κάθε είδους, γιατί η μελ-

λοντική εξαφάνιση διατάρασσε την

φυσική αρμονία. Οι πρώτες μελέτες

της οικολογίας πραγματοποιήθηκαν

περίπου τον 17ο αιώνα που χρησιμο-

ποιήθηκαν μαθηματικές σχέσεις για

να περιγραφούν ποσοτικά οι ανθρώ-

πινοι πληθυσμοί καταγράφοντας την

γεννητικότητα και την θνησιμότητα.

Μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα

κυριαρχούσε η φιλοσοφία του Πλά-

τωνα με την αρμονία της φύσης. Αρ-

γότερα όμως, η φιλοσοφία αυτήν

άρχισε να χάνει έδαφος καθώς δια-

πιστώνεται ότι πολλά από αυτά τα

είδη είχαν εξαφανιστεί και ότι γενι-

κότερα επικρατούσε ανταγωνισμός

μεταξύ των πληθυσμών. Η θεωρία

του Δαρβίνου έπαιξε καταλυτικό

ρολό στο τι μπορεί να σημαίνει αν-

ταγωνισμός μεταξύ των πληθυσμών.

Υπάρχουν συγκεκριμένα είδη που απο-

δεικνύουν τον έλεγχο των πληθυσμια-

κών μεγεθών σε διάφορες

καλλιέργειες, όπως το 1762 ένα είδος

πουλιού εισήχθη από τις Ινδίες σε ένα

νησί για να την καταπολέμηση των

κόκκινων ακρίδων. Τα αποτελέσματα

ήταν εντυπωσιακά καθώς οι ζημιές

από τις ακρίδες περιορίστηκαν στο

ελάχιστο. Επίσης, το 1775 χρησιμοποι-

ήθηκαν αρκετά αρπακτικά μυρμήγκια

από ορεινές περιοχές της βορειοδυτι-

κής Αραβίας σε διάφορες φυτείες φοι-

νίκων για καταπολεμήσουν άλλα είδη

μυρμηγκιών που κατέστρεφαν εσωτε-

ρικά τους κορμούς από τους φοίνικες. 

Παρόλα αυτά η βιολογική καταπολέ-

μηση διαφόρων εντόμων που είναι

επιβλαβή για τις καλλιέργειες μας,

είναι ένας πάρα πολύ ελκυστικός

κλάδος της Οικολογίας και γενικά

των βιολογικών επιστημών. Εφαρμο-

σμένη κλάδοι, όπως είναι η γεωργία,

η ιχθυοτροφεία, η ιατρική συνείσφε-

ραν αρκετά στα αρχικά στάδια για

την ανάπτυξη και την κατανόηση του

τομέα της οικολογίας.

Apostolou Christos 
Undergradute Student - Faculty of Agriculture

capostolouagr@yahoo.com 

Ο ΗΡΩΑΣ ΔΙΠΛΑ
ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ...

Άλογο, μουλάρι, γαϊδούρι, ανώνυμοι

τετράποδοι ήρωες χιλιάδων χρόνων

στο πλευρό μας. Από τα αρχαία χρό-

νια, μέχρι την Ελληνική Επανάσταση

αλλα και το έπος του '40 πάντα εκεί,

σε κάθε εκστρατεία, σε κάθε πόλεμο.

Πότε μετέφεραν τρόφιμα ή όπλα και

πυρομαχικά, πότε τραυματίες! Άλλοτε

μεγάλους ήρωες και επαναστάτες!

Πλάσματα που στάθηκαν δίπλα μας

ανά τους αιώνες συμπολεμιστές και

συνοδοιπόροι, με βλέμμα αγνό, χαρα-

κτήρα υπομονετικό, αλλά με σώμα δυ-

νατό και αγόγγυστο. Πλάσματα που

κουβάλησαν στις πλάτες τους τις ελ-

πίδες του έθνους. Ένα ζώο υπερή-

φανο, αρχοντικό, όπως αρμόζει σε

έναν ήρωα, αλλά και με ισχυρό ένστι-

κτο που δεν μπορείς να παραβλέψεις!

Τόσο ισχυρό που μοιάζει αλάνθαστο...

Τον Απρίλιο του 1827, λέγεται, πως ο

μεγάλος οπλαρχηγός Γεώργιος Καραϊ-

σκάκης, αγνοώντας το ένστικτο του

αλόγου του, που περιέργως αρνούν-

ταν έντονα να προχωρήσει και παρ'

όλη την επιμονή του υπασπιστή του,

πως πρόκειται για κακό οιωνό, εκείνος

όρμησε στη μάχη, με αποτέλεσμα να

πληγωθεί θανάσιμα και να χάσει τη

ζωή του λίγες ώρες αργότερα. 

Αν και οι αναφορές για την προσφορά

του αλόγου και τον ρόλο του στην Ελ-

ληνική επανάσταση είναι λίγες, δεν

παρέλειψαν όμως να το τιμήσουν μέσα

απο παραδοσιακά τραγούδια, που αν-

τικατόπτριζαν την κατάσταση της επο-

χής εκείνης! Οι κλέφτες (αντάρτες που

αντιστέκονταν στον Τούρκικο ζυγό)

κατάφερναν να επιβιώνουν χάρη στα

άλογά τους, πότε για να πολεμούν και

πότε για να περιπλανώνται πάνω στα

βουνά, όπου έβρισκαν καταφύγιο. Ένα

από τα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια

μας μάλιστα, θέλοντας να μας δείξει

το πόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι ήταν

οι επαναστάτες με τα άλογά τους ανα-

φέρει:

“Kαβάλα παν στην εκκλησιά, 

καβάλα προσκυνάνε, 
καβάλα παίρν’ αντίδωρο 
απ’ του παπά το χέρι.”

Μπορεί τα χρόνια να πέρασαν και τη

θέση του αλόγου στον πόλεμο να την

πήραν οι μηχανές, όμως και σήμερα

υπάρχουν άλογα ήρωες! Είναι εκείνο

το άλογο που πλέον δεν μεταφέρει

τραυματισμένα σώματα, αλλα τραυμα-

τισμένες ψυχές, που υπομένει την κα-

κομεταχείριση απο άκαρδους

ανθρώπους, που θα δώσει χαρά σε ένα

παιδί με ειδικές ανάγκες, που αγωνίζε-

ται μαζί σου για ενα μετάλλιο! Eίναι το

άλογο που θα γαληνέψει την ψυχή σου

και μόνο με την παρουσία του! 

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν και εμείς,

να φανούμε αντάξιοι αυτών των τετρά-

ποδων ηρώων, όπως εκείνα πάντοτε

στέκονταν με σθένος επάξια δίπλα σε

όλους τους τιμημένους ήρωες μας!!!

“Ω! το άλογο που το ’καμε Θεός όλο
από το κύμα, χαίτη και πόδι όπου στα-
θεί και αφρός και περπατάει, σαν το
θεριό είν’ ακράταγο, κρατιέται σαν το
θύμα, σε βλέπει, κι η αρετή, θαρρείς,
εσένα πως κοιτάει!“

Κωστής Παλαμάς

Κείμενο: Μανδηλαρά Γεωργία για τον ΕΣΠΙ

www.greekhorseprotection.org
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Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Κατερίνα Σακελλαροπούλου

(...)«Η συμβολή των μεγάλων δυνάμεων της επο-
χής, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ρωσίας,
στον αγώνα υπήρξε σπουδαία. 
Το φιλελληνικό κίνημα παρείχε συνεχή υποστή-
ριξη, υλική και ηθική. Μεγάλες μορφές του πνεύ-
ματος και των τεχνών ύμνησαν την εξέγερση
των Ελλήνων και επηρέασαν ριζικά την κοινή
γνώμη στην Ευρώπη και την Αμερική. (...)

Οι μεγάλες δυνάμεις επέδρασαν καταλυτικά στο

διπλωματικό και το στρατιωτικό πεδίο. Η παρέμ-

βασή τους στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου υπήρξε

καθοριστική για την τελική επικράτηση των Ελ-

λήνων. (...) Με αφορμή τις αλλεπάλληλες κρίσεις
των τελευταίων ετών, πολλοί αμφισβητούν το
Κράτος Δικαίου. Μιλούν για κόπωση και κρίση
της δημοκρατίας. Στη δημόσια σφαίρα οι εντά-
σεις είναι πυκνές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
πολιτική κινητοποιεί το πάθος και το συναίσθημά
μας, διεγείρει το θυμικό μας. Όμως δεν πρέπει
να ταυτίζεται με αυτό.

Η πολιτική συνομιλεί με τις προτεραιότητες και
τις περιστάσεις, υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες

και το δημόσιο συμφέρον. Η δημοκρατία μας δεν
συρρικνώνεται στη συγκυρία. Τη συγκροτούν,
την οριοθετούν και την καθοδηγούν οι βασικές
αρχές και αξίες του συνταγματικών μας κειμέ-
νων, αυτές που προσέδωσαν πνοή και σθένος
στην Πολιτεία μας και συνέχουν τον λαό μας.

Προέδρος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 

Νίκος Αναστασιάδης

(...)Τον ηρωικό αυτόν αγώνα, ο οποίος συνοψίζε-

ται μέσα από το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνα-

τος», (...)αποτέλεσε το θεμέλιο της οικοδόμησης

του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους, συμπυκνώ-

νοντας παράλληλα ολόκληρη την ιστορία του

σύγχρονου Ελληνισμού.

Και τούτο, γιατί η ιδέα της ελευθερίας κατάφερε

μέσα από την ηρωική αυτή Επανάσταση να απα-

λείψει τις όποιες διαφορές, να συνενώσει και να

αναδείξει εν τέλει νικητή το ολιγάριθμο των Ελ-

λήνων έναντι της πολυάριθμης Οθωμανικής Αυ-

τοκρατορίας.

Πρίγκιπας της Ουαλίας

Κάρολος
(...)

Νιώθω μια βαθιά σύνδεση με την Ελλάδα -τα
τοπία της, την ιστορία της και τον πολιτισμό της-
και σε αυτό δεν είμαι μόνος: ένα κομμάτι της ου-
σίας της Ελλάδας βρίσκεται μέσα σε όλους μας.

Ως πηγή του δυτικού πολιτισμού, το πνεύμα της
Ελλάδας διαπερνά τις κοινωνίες και τις δημοκρα-
τίες μας. Χωρίς την Ελλάδα, οι νόμοι μας, η
τέχνη μας, ο τρόπος ζωής μας, δεν θα είχαν ακ-
μάσει.
(...) Ο ελληνικός αγώνας εκλήφθηκε, όχι ως η
επιδίωξη ενός ξένου λαού, αλλά ως ο κοινός μας
αγώνας. Όπως δήλωσε, ο Percy Shelley, φίλος
του Byron, στον πρόλογο του ποιήματος
«Ελλάς»: «Είμαστε όλοι Έλληνες». (...)

Σήμερα, όπως και το 1821, η Ελλάδα μπορεί να
υπολογίζει στους φίλους της στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Οι δεσμοί μεταξύ μας είναι ισχυροί και
ζωτικοί και κάνουν τεράστια διαφορά στην κοινή
μας ευημερία και ασφάλεια. Όπως ακριβώς οι
ιστορίες μας είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ
τους, έτσι είναι και το μέλλον μας. Με αυτό το
πνεύμα, αύριο, οι Βρετανοί φίλοι σας θα στα-

Κ
ρατάμε κάποια σημεία, που εμείς θεωρούμε σημαντικά και 

χαρακτηριστικότερα, από την προσφώνηση της Προέδρου

της Δημοκρατίας και των αντιφωνήσεων του Προέδρου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και των «μεγάλων δυνάμεων», 

Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, που στήριξαν τελικά την ελληνική επανά-

σταση, ακολουθώντας τις πιέσεις των φιλελλήνων λαών τους, των

ανθρώπων της διανόησης και της τέχνης, των ανθρώπων της ανθρω-

πιάς και του δικαίου· των ανθρώπων της αρετής ασχέτως κοινωνικής

τάξεως, διπλωματικών ελιγμών, συμφερόντων και υπολογισμών.

Ορθώς έγινε ο εορτασμός αναζωπύρωσης της ιστορικής μνήμης,

απόδοσης ελάχιστου φόρου τιμής σ’ αυτούς που χρωστάμε τη 

λεφτεριά μας και του χρέους μας να τη διατηρήσουμε.

Δεν είναι ώρα για μεμψιμοιρίες και μικροκριτικές. Όμως – πάντα

υπάρχει ένα «όμως» - πιστεύουμε πως οφείλαμε μια «κατ’ εξαίρεση»

πρόσκληση και τιμή στη μικρή, μακρινή χώρα που πρώτη αναγνώρισε

την ελληνική επανάσταση. Την Aϊτή. Θα δείχναμε έτσι, σ’ όλη την

οικουμένη, πώς δεν τιμάμε και δεν αναγνωρίζουμε μόνο τη συμβολή

των μεγάλων και ισχυρών, αλλά και των έντιμων «μικρών» την

αρετή, των πάτριων αρχών πειθόμενοι.

...μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του ’21
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Η ιστορία της Αϊτής είναι μια «πικραμένη» ιστο-

ρία και δεν είναι του παρόντος. Η Δημοκρατία

της Αϊτής καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα του νη-

σιού Ισπανιόλα – δεύτερου σε μέγεθος, μετά την

Κούβα, στην Καραϊβική, και 4 – 5 ακόμη μικρό-

τερα νησιά. Ανακαλύφθηκε από τον Κολόμβο

που του έδωσε και τ’ όνομά του, «νησί της Ισπα-

νίας». Οι Ισπανοί και μετέπειτα οι Γάλλοι εξολό-

θρευσαν τον ιθαγενή πληθυσμό και έφεραν

Αφρικανούς σκλάβους. Η πρώην γαλλική αποι-

κία, Αϊτή ήταν η δεύτερη χώρα του δυτικού ημι-

σφαιρίου, μετά τις ΗΠΑ που διακήρυξε την

ανεξαρτησία της, το 1804!

«Η χώρα έγινε το πρώτο ανεξάρτητο κράτος

Αφροαμερικανών και το πρώτο κράτος που γεν-

νήθηκε μετά από επιτυχή επανάσταση των δού-

λων». Γι’ αυτό ίσως είναι και το πρώτο κράτος

που αναγνώρισε (1822) την ελληνική επανά-

σταση και την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος! Ο

Πρόεδρος της Αϊτής τότε, Ζαν Πιερ Μουαγιέ,

που αλληλογραφούσε με τον Αδαμάντιο Κοραή

στο Παρίσι, του έστειλε 45 τόνους καφέ για να

τους εκποιήσει για την αγορά όπλων και πυρο-

μαχικών για την ελληνική επανάσταση, καθώς

και 100 εθελοντές μαχητές, οι οποίοι δυστυχώς

έχασαν τη μάχη στην ταραχώδη θάλασσα.

Γι’ αυτό πρέπει να τιμηθεί αυτή η μικρή και

φτωχή χώρα της μακρινής δύσης.

Μπράβο στο Δήμαρχο!

Πληροφορηθήκαμε πριν κλείσουμε τη στήλη ότι

ο δήμαρχος Καλαβρύτων Αθαν. Παπαδόπουλος,

είχε την πρωτοβουλία να προτείνει και το Δημο-

τικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει να τιμήσει την

Αϊτή, όπως και έπραξε την περασμένη Κυριακή

21 Μαρτίου με προσκαλεσμένους ανώτατους εκ-

προσώπους της πολιτικής και πνευματικής ηγε-

σίας του τόπου.

Ο δήμαρχος Καλαβρύτων απέστειλε επιστολή

προς τον Υπουργό Εξωτερικών, προτείνοντας να

τιμηθεί δεόντως και έμπρακτα η δημοκρατία της

Αϊτής, καθώς και προς τον Υπουργό Εσωτερικών

προτείνοντας ως έμπρακτη αναγνώριση, με χρή-

ματα συνεισφερόμενα από τους ΟΤΑ εθελοντικά,

να δημιουργηθεί στην Αϊτή ένα ευαγές Ιδρυμα

(νοσοκομείο, σχολείο). 

Εύγε, δήμαρχε. Ελπίζουμε να βρει ανταπόκριση

η πρότασή του από τους δημάρχους των ΟΤΑ.

Κ.Β.

Αϊτή
η πρώτη χώρα που

αναγνώρισε την 

Επανάσταση του ’21
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θούμε δίπλα σας για άλλη μια φορά και θα αι-
σθανθούμε μεγάλη υπερηφάνεια με την αφυπνι-
στική προτροπή του Διονύσιου Σολωμού:

Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά! Ζήτω η Ελλάς! (στα
ελληνικά).

Πρωθυπουργός της Ρωσικής

Ομοσπονδίας 

Μιχαήλ Μισούστιν

Φέτος, είναι μία χρονιά ορόσημο, η επέτειος για

τα 200 χρόνια από την έναρξη του αγώνα του

Ελληνικού λαού για ανεξαρτησία. Ο αγώνας

αυτός έφερε την πολυπόθητη λευτεριά από την

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και σε αυτό είχε ση-

μαντική συνεισφορά η Ρωσία. (...)

Ελλάδα και Ρωσία βοήθησαν η μία την άλλη και

σε άλλες κρίσιμες στιγμές. (...)

Οι σχέσεις Ρωσίας-Ελλάδας είναι πολύ βαθύτε-

ρες στον χρόνο. Εξελίχθηκαν μέσα στη διάρκεια

πολλών αιώνων και οι ρίζες τους είναι τόσο μα-

κραίωνες όσο και η εποχή της Βυζαντινής Αυτο-

κρατορίας. Οι λαοί μας μοιράζονται κοινή

ιστορία, πολιτιστικές και πνευματικές αξίες.

(...)

Πιστεύω ότι η Ρωσία και η Ελλάδα θα πρέπει να

προβούν σε κάθε τι αναγκαίο για να ενισχύσουν

τη συνεργασία τους στην πράξη – να προαγά-

γουν τη συνεργασία και να εφαρμόσουν νέα

υποσχόμενα έργα προς όφελος των λαών των

χωρών μας, να αναπτύξουν εποικοδομητικό διά-

λογο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή

Ένωση, στη βάση της ισότητας και του αμοι-

βαίου σεβασμού συμφερόντων και ενδιαφερόν-

των. 

Έχουμε κάθε ευκαιρία να το πράξουμε. (οι υπο-

γραμμίσεις δικές μας) ...

Υπουργός Άμυνας 

Εκπρόσωπος Γαλλικής 

Δημοκρατίας

Φλοράνς Παρλί

Σ’ αυτή τη γη, σ’ αυτά τα χρώματα, σ’ αυτά τα

φώτα, εδώ βρίσκονται όλα τα σημεία αναφοράς

μας.

«Εξ ονόματος του Προέδρου της Γαλλικής Δη-

μοκρατίας, που με μεγάλη του λύπη δεν μπόρεσε

να παραβρεθεί, σας ευχαριστώ που με υποδεχ-

θήκατε για την επέτειο των 200 ετών της Επανά-

στασης» ανέφερε εισαγωγικά η υπουργός

Άμυνας της Γαλλίας Φλοράνς Παρλί κατά την αν-

τιφώνησή της.

Κάθε ταξίδι στην Ελλάδα είναι ένα ταξίδι στις

πηγές μας, τόνισε και επικαλούμενη τον Φραν-

σουά Μιτεράν είπε πως σε αυτή τη γη, σε αυτά

τα χρώματα, σε αυτά τα φώτα, εδώ βρίσκονται

όλα τα σημεία αναφοράς μας.

Εξέφρασε τον μεγάλο ενθουσιασμό που «αισθα-

νόμαστε στη Γαλλία, αλλά και σε όλον τον κόσμο

όταν μιλούμε για τον μεγάλο αγώνα για την

ελευθερία». «Θαυμάζουμε αυτόν τον λαό του
ΌΧΙ, αυτή τη λατρεία για την ελευθερία που απο-
κτήσατε με τόσο μεγάλο κόπο» υπογράμμισε και
μίλησε για τη «μεγάλη αγάπη που μας ενώνει
εδώ και 200 χρόνια». 
Περαιτέρω, η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας σημεί-

ωσε πως το να είσαι Φιλέλληνας σήμερα σημαί-

νει ελευθερία, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη.

Σημείωση: Με τη σημαντική συνέντευξη του Προ-

έδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Μακρόν, θ’ασχολη-

θούμε στο προσεχές φύλλο μας.
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Η ΕΥΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΩ Η ΑΒΟΥΛΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ

«Οὕτως οὐδέποτε δεῖ πρός τό παρόν μόνον, ἔτι δέ μᾶλλον πρός
τό μέλλον ἀποβλέπειν ἀεί τούς ὀρθῶς βουλευομένους». 

(Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, 200120, «ΙΣΤΟΡΙΑΙ», βιβλ. Α’, 72, 7, 1)
( Έτσι οι ορθώς σκεπτόμενοι δεν πρέπει ποτέ να αποβλέ
πουν μόνο στο παρόν, αλλά πολύ περισσότερο να αποβλέ
πουν πάντοτε στο μέλλον). 

Για κάθε κακοδαιμονία μας συνηθίζουμε να μεταθέτουμε την ευ
θύνη στους άλλους πάντα οι άλλοι μας φταίνε εμείς είμαστε
άμοιροι ευθυνών, ενώ φταίει το ξερό μας το κεφάλι! Θα σας πα
ραθέσω ένα επίκαιρο και διαχρονικό παράδειγμα. Το 1921 δεν
εορτάσαμε (σ.σ. τιμήσαμε) τα 100 χρόνια από την Ελληνική Επα
νάσταση, διότι είχαμε τη Μικρασιατική Εκστρατεία (19191922),
η οποία κατέληξε σε Βατερλώ για τους Έλληνες της Ιωνίας λόγω
εσωτερικών πολιτικών ερίδων και διχασμών. Το 1971 δεν εορτά
σθηκαν τα 150 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, διότι είχαμε
στρατιωτικό καθεστώς (19671973), τη δικτατορία των συνταγμα
ταρχών (χούντα). Και ως γνωστόν κάθε επανάσταση προς τύραννο
ή δικτάτορα είναι καταδικαστέα, γι’ αυτό και δεν επετράπη να γί
νουν  επετειακές εκδηλώσεις. Εφέτος, το 2021, εορτάζουμε (σ.σ.
τιμούμε) εν μέσω πανδημίας, τα 200 χρόνια από την Εθνεγερσία
μας. Έχουν προγραμματισθεί και δρομολογηθεί άπειρες εκδηλώ
σεις, ασφαλώς διαδικτυακές, από διάφορους φορείς, κρατικούς
και μη,  καθώς και την Εκκλησία, αρκετές εκ των οποίων με δια
φορετικό ιδεολογικό προσανατολισμό. 

Πιστεύω ότι δεν έχουμε όλοι μας αντιληφθεί το όραμα, το μή
νυμα και το δίδαγμα αυτού του παγκόσμιου ορόσημου και φο
βάμαι ότι και ο εφετινός ιστορικός εορτασμός των 200 χρόνων
θα περάσει χωρίς να ενστερνιστούμε τα διαχρονικά μηνύματα
(Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Δημοκρατία, Αγωνιστικότητα, Φιλοπα
τρία, Ηρωισμό, Πίστη, Κοινωνική Προκοπή) που ακτινοβολεί σε
όλο τον κόσμο για τη σπουδαιότητα του μεγαλειώδους αυτού
γεγονότος. Θα τα «φορτώσουμε» και πάλι στην Πανδημία για να
εξιλεωθούμε και θα περιμένουμε το 2071 (συμπληρώνονται τα
250 χρόνια) ή το 2121 (300 χρόνια) από την Εθνική Παλιγγενεσία
για να τα τιμήσουμε δεόντως! 

Πιστεύω ότι το πρόβλημα οφείλεται κυρίως όχι τόσο σε εξωτερι
κούς παράγοντες, όσο στην εσωτερική μας ψυχοσύνθεση, που δεν
είναι σταθερή και ακλόνητη αλλά διχάζεται πολύ εύκολα και γρή
γορα. Δεν έχουμε αναπτύξει ισχυρά εθνικά αντανακλαστικά, τα
οποία να μας ενισχύουν την Εθνική μας Υπόσταση, την Αυτοπε
ποίθηση, την Αυτοεκτίμηση, τον Αυτοσεβασμό, την Αξιοπρέπεια,
την Αυτοσυνειδησία και μια συνολική εικόνα για το ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑ
ΣΤΕ, ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ και ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ.
Την εικόνα αυτή προσπαθούν με κάθε μέσο και τρόπο να αμαυ
ρώσουν και να υπονομεύσουν τα πολιτικά κόμματα, τα οποία απο
βλέπουν στο στενό κομματικό τους συμφέρον και στο ιδιοτελές
τους κέρδος, γι’ αυτό διχάζουν σκόπιμα την κοινωνία («διαίρει και
βασίλευε») και καλλιεργούν στους πολίτες ένα κλίμα συνεχούς
σύγχυσης, αβεβαιότητας και αμφιβολίας, πιστεύοντας ότι η Πό
λωση τους προσφέρει τα εχέγγυα μιας πιο γρήγορης, εύκολης
και απρόσκοπτης ανάδειξης και προβολής τους απ’ ό,τι η Συναί
νεση,  η Συσπείρωση, η Συστράτευση και η  Ενότητα.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΙΜΟΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ
Ο Ήρωας της Δημοκρατίας

Ο Σωτήρας του Σικελιώτικου Ελληνισμού
Ο Μισοδημοκόπος/δημοχαριστής

Ο Μισομοναρχικός
Ο Εφάμιλλος του ΜΙΛΤΙΑΔΗ

Ο Εμπνευστής δύο θεμελιωδών συνταγματικών αρχών
για τα ατομικά δικαιώματα του ανθρώπου

Η Ιστορία σπάνια έχει να αναδείξει προσωπικότητες του διαμε
τρήματος του Τιμολέοντα, και όμως είναι εντελώς άγνωστος στο
ελληνικό κοινό! Αυτές τις χαρισματικές και καταξιωμένες Προσω
πικότητες της Ιστορίας, που δεν είναι γνωστές, παρά ξεχασμένες
ή σκόπιμα αγνοημένες, προσπαθούμε να τις ανασύρουμε από το
χρονοντούλαπο της Ιστορίας, να τις φέρουμε στο προσκήνιο, να
τις προβάλλουμε με τις πραγματικές τους διαστάσεις (θετικέςαρ
νητικές), αποχαρακτηρίζοντάς τες από την προσωνυμία των «αμ
φιλεγόμενων» προσωπικοτήτων,  που τις θέτει σκόπιμα στο
περιθώριο. Εμείς τολμάμε να τις αναδείξουμε, το αν αξίζουν ή όχι,
θα το κρίνετε εσείς. Η Ιστορία δεν είναι άδικη, οι Ιστορικοί αδι
κούν την Ιστορία, με το να μην βγάζουν από την αφάνεια πρό
σωπα που αποτελούν πρότυπα προς μίμηση, χάρη στη ζωή τους,
το έργο τους και το ήθος τους.

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ

από το έργο «Vitae de excellentibus ducibus exterarum gentium»
(=Βίοι περί των ενδόξων στρατηγών των ξένων εθνών), του Ρω
μαίου βιογράφου και ιστορικού Γάιου Κορνηλίου Νέπωτα, 100
30/27. Το έργο του «ΒΙΟΙ» απαρτίζεται από (25) κεφάλαια μικρής
έκτασης, με πρόλογο στην αρχή τους. Τα (20) πρώτα κεφάλαια
αναφέρονται σε Έλληνες στρατηγούς, εκτός από το (14ο) που αφιε
ρώνεται στον Δατάμη από την Καρία. Τα αποσπάσματά μας είναι
από το 20ό κεφάλαιο, αφιερωμένο στον Τιμολέοντα τον Κορίνθιο.
Οι «ΒΙΟΙ» του Νέπωτα είναι γραμμένοι στα λατινικά, εμείς για οι
κονομία χώρου σας παραθέτουμε τη μετάφραση. Η βιογραφία του
καλύπτει (5) παραγράφους.
§1 «Χωρίς αμφιβολία, κατά την κρίση όλων, Μέγας υπήρξε ο άν
δρας αυτός….. Και εκείνο που θεωρείται δυσκολότερο, υπέμεινε
την ευτυχία κατά τρόπο πολύ σωφρονέστερο απ’ ό,τι τη δυστυ
χία….. Προέταξε την ελευθερία των συμπολιτών του έναντι της
σωτηρίας του αδελφού του και έκρινε προτιμότερο να υπακού
σει στους νόμους παρά να διατάζει την πατρίδα του…..» (α’ θε
μελιώδες ατομικό δικαίωμα).
§2 «Θεωρούσε ότι λαμπρότατη νίκη είναι εκείνη στην οποία υπάρ
χει περισσότερη επιείκεια παρά σκληρότητα…..»
§3 «Μετά από ένα τόσο μεγάλο πόλεμο, τόση μεγάλη γαλήνη προ
σέφερε σ’ όλο το νησί (τη Σικελία), ώστε αυτός φαινόταν ιδρυτής
των σικελικών πόλεων και όχι εκείνοι οι οποίοι κατ’ αρχάς είχαν
οδηγήσει τους αποίκους. Την ακρόπολη των Συρακουσών, που
είχε τειχίσει ο Διονύσιος ο τύραννος για αποκλεισμό της πόλης,
κατεδάφισε εκ θεμελίων, τα υπόλοιπα προπύργια της τυραννίδας
κατακρήμνισε, και μερίμνησε να παραμείνουν όσο το δυνατό λι
γότερα ίχνη της δουλείας. Ενώ κατείχε τόσες μεγάλες δυνάμεις,
ώστε να μπορεί ακόμη και παρά τη θέληση των πολιτών να κυ
βερνά, και τόση αγάπη εισέπραξε εκ μέρους όλων των Σικελών,
ώστε να μπορεί να κατέχει την εξουσία χωρίς αντίσταση από κα
νένα, προτίμησε να είναι αγαπητός στο λαό παρά να εμπνέει τον
φόβο».
§4 «Ουδέποτε εκφράστηκε με αλαζονικό και μεγαλαυχές ή κενό
δοξο ύφος… Πίστευε ότι τίποτε από τα ανθρώπινα πράγματα δεν
εξεπληρούτο χωρίς τη θέληση των θεών…»
§5 «Με αυτήν την εξέχουσα χρηστότητα του ανθρώπου ήταν συ
νυφασμένα κάποια θαυμαστά περιστατικά…».
Όταν κάποιος Λαφύστιος, άνθρωπος αυθάδης και αγνώμων ήθελε
να επιβάλει σ’ αυτόν (τον Τιμολέοντα) εγγύηση – για να εμφανι
σθεί ενώπιον του δικαστηρίου   καθ’ ό,τι έλεγε ότι βρίσκεται σε
αντιδικία μ’ εκείνον, και, αφού πλείστοι είχαν συρρεύσει για να
προσπαθήσουν με τη βία να εμποδίσουν την αναίδεια του ανθρώ
που, ο Τιμολέων προέτρεψε όλους να μην το διαπράξουν αυτό.
Διότι (είπε ότι) αυτός υποβλήθηκε σε τόσο μεγάλους κόπους και
αντιμετώπισε τόσο μεγάλους κινδύνους, προκειμένου να επιτρα
πεί τούτο στο Λαφύστιο και σε οποιονδήποτε. Διότι (ισχυριζόταν
ότι) αυτή ήταν η ιδέα της Ελευθερίας, αν δηλαδή επιτρεπόταν
σε όλους τους πολίτες να δοκιμάσουν σύμφωνα με τους νόμους
ό,τι ο καθένας ήθελε. Ο ίδιος, όταν κάποιος όμοιος του Λαφυ
στίου, με το όνομα Δημαίνετος, άρχισε στη συνέλευση του λαού
να υποβαθμίζει τα κατορθώματά του και καταφέρθηκε λεκτικά σε
μερικά σημεία εναντίον του Τιμολέοντα, είπε ότι επιτέλους
έβλεπε τις ευχές του να εκπληρώνονται: διότι αυτό πάντοτε ζη
τούσε στους αθάνατους θεούς, να αποκαταστήσει δηλαδή τέτοια
ελευθερία στους Συρακοσίους, ώστε να επιτρέπεται στον οποιον
δήποτε να ομιλεί ατιμωρητί για ό,τι θα ήθελε». (β’ θεμελιώδες
ατομικό δικαίωμα).

ΑΝΗΚΟΥΣΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ!
Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ είναι ο εμπνευστής δύο θεμελιωδών συνταγματι
κών αρχών που αφορούν στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
του ανθρώπου: 
α) Την αρχή της ισότητας των πολιτών ενώπιον του νόμου (άρθρο
4,1 του Συντάγματος της Ελλάδας όπως συντάχθηκε το Δεκέμβριο

του 1974 με τελευταία αναθεώρηση στις 25/11/2019) και β) Την
αρχή της ελευθερίας του λόγου, της έκφρασης και της σκέψης
(άρθρο 14,1 του Συντάγματος της Ελλάδας).
Αλλά και όλα τα Συντάγματα της Επανάστασης (18221827) προ
βλέπουν την ισότητα των πολιτών ενώπιον των νόμων και τα δύο
τελευταία Συντάγματα (ΆστροςΤροιζήνα) και την ελευθερία της
έκφρασης (βλέπε ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΑ  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
18221827).

Αλλά και η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του
Πολίτη του 1789 (τελικό κείμενο 26/8/1789) εμπνευσμένη από τη
Διακήρυξη της Αμερικανικής Επανάστασης του 1776 και του φι
λοσοφικού στοχασμού του 18ου αιώνα αναγνωρίζει την ισότητα
όλων απέναντι στο Νόμο και τη Δικαιοσύνη. Άρθρο 6: «Ο Νόμος
αποτελεί έκφραση της κοινής βούλησης… Ο Νόμος πρέπει να είναι
ο ίδιος για όλους».  Αυτό προβλέπεται και στην Ευρωπαϊκή Σύμ
βαση για τα  Δικαιώματα του Ανθρώπου που υπογράφτηκε στη
Ρώμη (4 Νοεμβρίου 1950).

Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ αναφέρεται και εκθειάζεται ως ελευθερωτής της
Κορίνθου και των Συρακουσών από την τυραννία στην επαναστα
τική προκήρυξη με προμετωπίδα «Μάχου Υπέρ Πίστεως και Πα
τρίδος» που κυκλοφόρησε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, 17921828,
αξιωματικός του ρωσικού στρατού και υπασπιστής του τσάρου
Αλέξανδρου Α’, ο οποίος είχε αναλάβει από τη 12η Απριλίου 1820
την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας, μετά την άρνηση του Ιωάννη
Καποδίστρια. Η προκήρυξη κυκλοφορήθηκε την 24η Φεβρουα
ρίου 1821 στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας (σημ. Ιάσι Ρουμανίας)
και σηματοδότησε την έναρξη της Επανάστασης στις παραδουνά
βιες ηγεμονίες. Αυτή καλούσε όλους τους Έλληνες να ξεσηκωθούν
και αναφερόταν στους αγώνες που έκαναν οι ευρωπαϊκοί λαοί για
να απαλλαγούν από τους τυράννους τους.
«….Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιάν του Επαμει
νώνδου Θηβαίου, και του Αθηναίου Θρασυβούλου, οίτινες κατε
τρόπωσαν τους τριάκοντα τυράννους, εις εκείνας του Αρμοδίου
και Αριστογείτονος, οι οποίοι συνέτριψαν τον Πεισιστρατικόν
ζυγόν, εις εκείνην του Τιμολέοντος, όστις απεκατέστησε την ελευ
θερίαν εις την Κόρινθον και τας Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας
του Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους, του Λεωνίδου και των τριακο
σίων, οίτινες κατέκοψαν τοσάκις τους αναριθμήτους στρατούς των
βαρβάρων Περσών, των οποίων τους βαρβαροτέρους και αναν
δροτέρους απογόνους πρόκειται εις ημάς σήμερον, με πολλά μι
κρόν κόπον, να εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου.

Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι, η Πατρίς Μας Προσκαλεί!»
Αλέξανδρος Υψηλάντης, την 24ην Φεβρουαρίου 1821 εις το γενι
κόν στρατόπεδον του Ιασίου.

Αξίζει να μνημονευθεί ότι τον Ιωάννη Καποδίστρια τον παραλλήλιζαν
ιστορικά με τις προσωπικότητες του Τιμολέοντα, του Φωκίωνα, του
Νάβιδος, του Ουάσιγκτον και του Καβούρ, προσωνυμίες που του απέ
διδαν. (Τρύφων Ευαγγελίδης, «Ιστορία του Ιωάννη Καποδίστρια», 1894). 

Σε μια κοινωνία είναι λογικό και εν γένει υγιές να διαφω
νούμε, αλλά οφείλουμε να συμφωνήσουμε στα βασικά και
αυτονόητα, αν δεν θέλουμε να παραλογιζόμαστε.

Για 200 χρόνια παραμένει ακόμη ζητούμενο ότι : 
«για να είμαστε δυνατοί επιβάλλεται να είμαστε 

όλοι οι Έλληνες πιο ενωμένοι από ποτέ!»
«όλοι ενωμένοι σαν μια γροθιά!»

Διότι «Λαός ενωμένος ποτέ νικημένος!»
«Σύν τε δύ᾽ ἐρχοµένῳ» (Όμηρος, “ΙΛΙΑΣ”, άσμα Κ, 224226)

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ!

ΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΟΥΣ ΔΕΝ ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ!

«ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΑ (=ΠΑΛΛΑΪΚΑ – ΠΑΓΚΟΙΝΑ)
ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΠΑΝΔΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΕΙΝΑ!»

―――――――
* Φιλο-πευστία: η αγάπη προς τη μάθηση, την εξέταση, την έρευνα, την ανα-

ζήτηση, η φιλομάθεια, η φιλοπεριέργεια. Παράγεται από τα φίλος + πευθέω,
πεύθομαι, πευστέω = πυνθάνομαι = πληροφορούμαι, ρωτώ και μαθαίνω,

ακούω. Ἡ πύστις= ἡ πεῦσις = η πληροφόρηση, ἡ Πυθία = η χρησμοδοτούσα,

η πληροφοριοδότρια.

* Ἀφιλοσπουδία: η αποστροφή, η περιφρόνηση, η απαξίωση της γνώσης/μά-

θησης. Παράγεται από τα:

α-στερητικό + φίλος + σπουδή = μελέτη, ζήλος, φιλοτιμία, επιμέλεια.

ΣΗΜ:Το άρθρο γράφτηκε την παραμονή της επετείου της Εθνεγερσίας (24/3/2021).

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Φιλοπευστίας* ἄρχεσθαι

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

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

6937153052, 2106030655 - press@ebdomi.com
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Γράφαμε σε προηγούμενο φύλλο μας (αρ. 1172/6-3-21), για

την επίσκεψη του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη συνοδευό-

μενο με επιτελείο της Περιφέρειας και το Δήμαρχο Κρωπίας

Δ. Κιούση, επίσης με επιτελείο, στο αντιπλημμυρικό έργο

του ρέματος Ξερέα, στην Αγ. Μαρίνα Κορωπίου.

Οπως σημείωνε ο δήμαρχος Δ. Κιούσης, το έργο προχωράει

με ταχείς ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί μέσα στη χρονιά.

Επεσήμανε επίσης ότι δεν έγινε καμία περιβαλλοντική κα-

ταστροφή.

Αντίθετη γνώμη έχει η μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου

“Αλλάζουμε”, δια χειρός Αφροδίτης Κουντουρά, η οποία πι-

στεύει ότι το έργο καταστρέφει την παραλία.

Γράφει συγκεκριμένα: 

«Από την αρχική  ένταξη του έργου κύλισε πολύς χρόνος,

γιατί  αν και είχε εξασφαλισθεί  η χρηματοδότησή  του, όλες

οι άλλες βασικές παράμετροι υλοποίησής  του δεν είχαν δι-

ευθετηθεί  μέχρι τον Σεπτέμβριο του  2020 που ξανάρχισε

εντατικότερα η κατασκευή του.

Τώρα φαίνονται  τα πρώτα αποτελέσματα της φαραωνικής

κατασκευής του έργου και συγκεκριμένα:

- Περιβαλλοντική κακοποίηση της παραλίας της Αγίας Μα-

ρίνας και  συρρίκνωση  κατά μεγάλο μέρος του ωφέλιμου

πλάτους της πρόσβασης των κολυμβητών στη θάλασσα,

αφού το ανατολικό  μέρος του αιγιαλού θα είναι βραχώδες.

- Δημιουργία ενός ρυπογόνου καναλιού πλάτους περίπου

16 μέτρων εντός της ξηράς και σε μήκος 300 έως 400 μέ-

τρων, που τα νερά του  όπως φαίνεται, δεν θα ανανεώνον-

ται και θα συγκρατούν όλα τα λύματα  που θα μεταφέρει το

ρέμα μετά από μία βροχόπτωση.

-Διαχωρισμός της Αγίας Μαρίνας με ένα τεράστιο όρυγμα

από συρματοκιβώτια, που πολύ απέχει από ένα σύγχρονο

περιβαλλοντικά αντιπλημμυρικό έργο.

Δηλαδή υλοποιείται  ένα  πανάκριβο έργο, που αντί να

λύσει, θα δημιουργήσει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλή-

ματα σε μια όμορφη και γραφική παραλιακή περιοχή του Σα-

ρωνικού.

Επισημαίνω ότι  οι σημερινές «τοπικές αναδιαμορφώσεις με

αφετηρία το ρέμα» στο πλαίσιο αντιπλημμυρικών έργων,

είναι ο ανασχεδιασμός της τεχνικής ανοικτής διατομής της

κοίτης των ρεμάτων, ώστε να λειτουργεί ως συνδετήριος

δημόσιος χώρος, ταυτόχρονα με την λειτουργία του ως

φορέα νερού και ως αντιπλημμυρικό έργο για την περιοχή

σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων και όχι η κατα-

σκευή ενός οχετού διευθέτησης των ομβρίων υδάτων μιας

υδρολογικής λεκάνης, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη το φυ-

σικό περιβάλλον.

Το Αντιπλημμυρικό έργο του ρέματος ΞΕΡΕΑ είναι ανα-

γκαίο;;;;  ΝΑΙ, αλλά δυστυχώς  ΟΧΙ αυτό που κατασκευάζε-

ται.

Αφροδίτη Κουντούρη

Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ  του

Δήμου Κρωπίας 

Η Περιφέρεια Αττικής προχωράει

σε δύο σημαντικές παρεμβάσεις

όσον αφορά την ασφάλεια των

πεζών σε επικίνδυνες διαβάσεις και

όχι μόνο. Συγκεκριμένα προβαίνει

σε:

― Υλοποίηση πιλοτικού προγράμ-

ματος ανέπαφων διαβάσεων πεζών 
― Ενεργοποίηση 3 οχημάτων τύπου βαν

για την προάσπιση της οδικής ασφάλειας

στη Λεωφόρο Κηφισού 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

παρουσίασε δυο σημαντικές καινοτομίες

για την οδική ασφάλεια,  πιλοτικού προ-

γράμματος 50 ανέπαφων «anticovid» δια-

βάσεων πεζών και  την ενεργοποίηση 3

οχημάτων τύπου βαν για την προάσπιση

της οδικής ασφάλειας στην Λεωφόρο Κη-

φισού. 

Ο Γ. Πατούλης συνοδευόμενος από τον

αρμόδιο Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμ-

βουλο Θ. Κατσιγιάννη, τον Προϊστάμενο

της Διεύθυνσης Μητροπολιτικών Υποδο-

μών της Περιφέρειας Π. Καρυώτης και το

Σύμβουλο του σε θέματα Οδικής Ασφά-

λειας Κ. Λογοθέτη επισκέφθηκαν την

πρώτη διάβαση που έχει ενεργοποιηθεί

και βρίσκεται έξω από το Μέγαρο Μουσι-

κής. 

Πρόκειται για ένα σύστημα με τρεις συ-

σκευές πεζών οι οποίες ενεργοποιούνται

χωρίς επαφή. Είναι η πρώτη φορά, σε πα-

νελλαδικό επίπεδο, που τοποθετούνται

τέτοιες συσκευές και έχουν ως στόχο τη

μεγαλύτερη ασφάλεια των πολιτών στο

πλαίσιο της καταπολέμησης της πανδη-

μίας. 

Η ενεργοποίηση της διάβασης πεζών γί-

νεται ανέπαφα με ένα  «έξυπνο» button.

Τέτοιου είδους συστήματα θα αναπτυχ-

θούν σε 50 πολυσύχναστα σημεία της Ατ-

τικής. 

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και τρία

πλήρως εξοπλισμένα κλειστά οχήματα

οδικής ασφάλειας τύπου βαν της Περιφέ-

ρειας Αττικής, τα οποία από την επόμενη

εβδομάδα θα περιπολούν στη Λεωφόρο

Κηφισού. Τα οχήματα θα συνδράμουν σε

περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων ή ακι-

νητοποίησης οχημάτων. Τα ειδικά βαν

είναι στελεχωμένα με καταρτισμένο προ-

σωπικό και είναι εξοπλισμένα με  πινακί-

δες μεταβλητών μηνυμάτων, τεχνικά

συστήματα φωτεινής και ηχητικής προει-

δοποίησης, ασύρματη επικοινωνία, GPS

καθώς και πλήρη σειρά εργαλείων και υλι-

κών πυρόσβεσης και απορρόφησης λιπαν-

τικών από το οδόστρωμα. Τα οχήματα  θα

βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με το

κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας το οποίο

θα εποπτεύει και θα συντονίζει τις επιχει-

ρήσεις.

Με αφορμή τις συγκεκριμένες πρωτοβου-

λίες ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-

λης δήλωσε: 

«Με τις παρεμβάσεις μας σηματοδοτούμε
μια νέα εποχή στη βιώσιμη κινητικότητα
και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.
Αναπτύσσουμε πρώτοι στη χώρα καινοτό-
μες δράσεις που στόχο έχουν την ασφά-
λεια των πολιτών. 
...Το πρόγραμμα ξεκινάει πιλοτικά για το
συγκεκριμένο σημείο αρμοδιότητάς μας
και θα επεκταθεί και σε άλλα σημεία που
παρουσιάζεται έντονος κυκλοφοριακός
φόρτος.  
... Η  οδική ασφάλεια για μας αποτελεί βα-
σική προτεραιότητα. Μιλάμε με έργα και
πράξεις εφαρμόζοντας το στρατηγικό
μας σχεδιασμό και παρουσιάζοντας
στους πολίτες και επισκέπτες της Αττικής
τις νέες πρότυπες  διαβάσεις  πεζών».  

Σημείωση: μήπως πρέπει ο Δήμος ΒΒΒ να

ζητήσει, ένα τέτοιο φανάρι στην παραλία,

στο ύψος της οδού Ζεφύρου, που κινδυ-

νεύουν καθημερινά οι κάτοικοι της περιο-

χής να περάσουν προς τη θάλασσα, την

παιδική χαρά και την περιπατιτική δια-

δρομή; Ή περιμένουμε να γίνει και νέο

ατύχημα για να κινητοποιηθούμε;

“Ανέπαφα” φανάρια σε επικίνδυνες
διαβάσεις για πεζούς 

Η διευθέτηση του ρέματος «Ξερέα»

καταστρέφει την παραλία της Αγίας Μαρίνας Κρωπίας
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια του 
Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

την παραμονή του εορτασμού των 200 χρόνων από την

Ελληνική Επανάσταση διεξήχθησαν και οι δύο επιτροπές,

Οικονομική και Ποιότητας ζωής. Σχετικά με αυτή την τε-

λευταία, ως ενημερωθήκαμε από τον κο. Πέτροβιτς, δημ.

σύμβουλο, αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και το μοναδικό μέλος

της παράταξής μας στην Επιτροπή, υπήρχε το θέμα:

"Αναθεώρηση της μελέτης οργάνωση κυκλοφορίας και

σήμανσης στις περιοχές Ευρυάλη, Πολιτεία και Πηγαδά-

κια στη Βούλα”. Οπως ίσως θυμάστε, είχε εφαρμοστεί

μία κατά την γνώμη μας αλλά και ως αποδείχτηκε στην

πράξη, αποτυχημένη κυκλοφοριακή παρέμβαση, εξαιτίας

της οποίας ταλαιπωρήθηκαν κυρίως οι περίοικοι, οι οποίοι

για να φτάσουν στα σπίτια τους έκαναν τον γύρο της

Βούλας... Στο δε Δ.Σ., όταν είχε εκφράσει ο κ. Πέτροβιτς

ενστάσεις ως απολύτως σχετικός, καθ' ότι Πολιτικός Μη-

χανικός, είχε λάβει την απάντηση ότι η διαδικασία βιαίως

θα γίνει αυτόματη!

Υστερα από σειρά διαμαρτυριών των ταλαιπωρούμενων

κατοίκων, η τεχνική υπηρεσία του δήμου μέσω συνεργα-

ζόμενου μελετητικού γραφείου έστειλε την αναθεωρη-

μένη μελέτη, όμως ο Πολιτικός Μηχανικός μας, είχε κάτι

έτι περαιτέρω να συνδράμει ως προς το ορθότερο αυτής,

ας ελπίσουμε ότι θα εισακουστεί.

Ερχόμενοι αμέσως στα της 15ης οικονομικής σταχυολο-

γούμε:

• Η δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού,

συντήρηση κτιρίων, δημοτικού φωτισμού κ.λπ. "κλείδωσε"

(όλες οι ομάδες) στις 296.233€ εκ των οποίων έχουν πι-

στωθεί για το '20, 1.000€ (αλλιώς η δαπάνη δεν θα μπο-

ρούσε να χαρακτηρισθεί πολυετής), ενώ ΟΛΑ τα

υπόλοιπα το '21.

• Λειτουργική αναβάθμιση, ανακαίνιση και διαμόρφωση

σχολικών κτιρίων. Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η δωρήτρια

εταιρεία του οικίσκου (αναφερθήκαμε την προηγούμενη

εβδομάδα), με γενικό σύνολο 538.531,58€ εκ των οποίων

οι 268.396€ θα χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Τα-

μείο. Σε αυτό το θέμα τοποθετηθήκαμε με ΛΕΥΚΟ γιατί

ναι μεν το σκοπούμενο αντικείμενο απολύτως αναγκαίο,

πλην όμως τα κόστη σε ορισμένες κατηγορίες αρκετά

υψηλά π.χ. προμήθεια κουφωμάτων για τις δε προβλεπό-

μενες αποξηλώσεις συνεπακόλουθα και την απομά-

κρυνση των υλικών, δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με

την διαχείρισή τους, αλλά πρέπει να γίνει υποχρεωτικά

βάσει των καθορισμένων.

• Εγκριση ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ συμφωνητικού με τίτλο "Διαχεί-

ριση Αποβλήτων Ενδυμάτων και Υποδημάτων". Εάν δεν

επρόκειτο για το συγκεκριμένο αντικείμενο, θα είχαμε

καταψηφίσει, τοποθετηθήκαμε με ΛΕΥΚΟ....

1) Το συμφωνητικό βρίσκεται σε ισχύ καθώς έχει υπογρα-

φεί, όπως διαβάσαμε σε απόσπασμα του Δ.Σ.,  αλλά και

στα συνημμένα έγγραφα, από 18-6-2018! Επομένως, για

ποιά έγκριση προσχεδίου μιλάμε;

2) Ορισμένα σημεία τοποθέτησης των κάδων βρίσκονται

άσκοπα σε πολύ κοντινές αποστάσεις, έτσι χάνουν την

χρηστικότητά τους και ενδεχομένως λείπουν από άλλα

σημεία, όπως έχουν τοποθετηθεί π.χ. στη Βουλιαγμένη.

3) Τα σημεία απόθεσης ήταν και παραμένουν 30 τον

αριθμό. Αυτό που ΔΕΝ παραμένει ίδιο είναι το ποσό των

δωροεπιταγών που προσφέρει, σύμφωνα με το πλαίσιο

συνεργασίας του Δ.Σ. (23-4-2018), η εταιρεία προς τους

οικονομικά ασθενέστερους του δήμου. Οι δωροεπιταγές

συνολικά ανά έτος ήταν ισάξιες με ποσό 2.300€ ΕΝΩ στο

παρόν αναφέρεται το ποσό των 1.000€ μόλις!

• Εγκριση παράτασης (κι άλλη) για το έργο "Κατασκευή

Πεζοδρομίων 2017". Το υπερψηφίσαμε ως αναγκαίο, άρα

και την παράτασή του, με την ΡΗΤΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ότι αυτή είναι η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ που υπερψηφί-

ζουμε.

• Παραλίγο θα καταψηφίζαμε και το ένταλμα προπληρω-

μής ταχυδρομικών τελών, 15.000€ που αφορούσε την

αποστολή ειδοποιητηρίων σε ιδιοκτήτες οικοπέδων για

αποψίλωση. Δεν το καταψηφίσαμε γιατί δεν θέλουμε να

δημιουργούμε εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία του

δήμου ΑΛΛΑ η δαπάνη των 15.000€ την στιγμή κατά την

οποία, έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό η επαλήθευση στοι-

χείων και δεδομένου ότι, υπάρχει το ηλεκτρονικό ταχυ-

δρομείο ή έστω το τηλέφωνο, καθιστά τη δαπάνη

υπερβολική. Εν τέλει, για πόσους ιδιοκτήτες οικοπέδων

πρόκειται;

• Νομική βοήθεια σε δημοτικό υπάλληλο. Με την εισή-

γηση που μας εστάλη, δεν ήταν αντιληπτό τί αφορά. Και

η αλήθεια είναι ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γε-

νικό γραμματέα διαμαρτυρήθηκα έντονα και γι' αυτό το

θέμα. Στη συνέχεια απέστειλαν το κλητήριο θέσπισμα και

αποσαφηνίστηκε.

• Εγκριση και αποδοχή δωρεάς/χορηγίας οχήματος πολ-

λαπλού ρόλου, βαρέως τύπου, εκτός δρόμου, (4×4) Πο-

λιτικής Προστασίας. Το ότι πρόκειται για δωρεά, δεν

σημαίνει πως αποδεχόμαστε άκριτα ό,τι μας προσφέ-

ρουν... Εν προκειμένω, υπερόχημα αξίας 200.000€, η κα-

τασκευή του οποίου ΘΑ γίνει από εξειδικευμένη εταιρεία

για λογαριασμό δωρητή-δημότη. ΘΑ παραδοθεί σε 8

μήνες και θα χρησιμεύσει στην αναρρόφηση πευκοβελό-

νων, κουκουναριών κ.λπ. Δεν υπερψηφίσαμε γιατί εκτός

του ότι δεν αντιλαμβανόμαστε την χρηστικότητά του,

πρέπει να συνυπολογίσουμε τα έξοδα συντήρησής του.

Σημειωτέον, η συντήρηση των οχημάτων του δήμου έχει

προβλεφθεί σε ύψος 2,5 εκατ. € τα επόμενα έτη, επομέ-

νως γιατί να επιβαρυνθεί επιπλέον αυτός ο κωδικός;

Επιπροσθέτως, περιμένοντας την υπογραφή της συμφω-

νίας-πλαισίου και με την οποία ο δήμος θα εξοπλιστεί με

υπεροχήματα, εξού και η δυσθεώρητη δαπάνη συντήρη-

σης, δεν θεωρούμε σκόπιμο επί του παρόντος ν'αποδε-

χτούμε αυτή τη δωρεά.

Tί γίνεται με τα οικόπεδα “Κόνιαρη”;

Κλείνοντας, αναφερόμαστε στο "κερασάκι" αυτής της οι-

κονομικής, που δεν είναι άλλο από το εκτός ημερησίας

θέμα, που "έφτασε" την προηγουμένη και για το οποίο

επίσης διαμαρτυρήθηκα στον γενικό γραμματέα. Τίτλος:

Υποβολή μήνυσης-Εγκλισης.

Διάβασαν τα έκπληκτα μάτια μας για μια εταιρεία, μετά

και μια δεύτερη, εναντίον των οποίων έχει ήδη καταθέσει

ο δήμος εξώδικες διαμαρτυρίες και δηλώσεις λόγω ανα-

ληθών στοιχείων (κατατέθηκαν εκ μέρους της/των εται-

ρειών) σε σχέση με φάκελο έργου και για την

προτιθέμενη αξιοποίηση οικοδομικών τετραγώνων (ΟΤ)

στην περιοχή Ν.Κάλυμνο - Εξοχή, στη Βούλα (τα γνωστά

οικόπεδα του Μπενακείου ιδρύματος που έχουν πουλη-

θεί). ΑΛΛΑΛΑ ΤΑ ΧΕΙΛΗ... 

Ακολουθούν αποσπάσματα της εισήγησης:
― "Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν καλύπτει την υποχρέ-

ωση ουσιαστικής πληροφόρησης του κοινού για σχέδια

και έργα που ενδέχεται να έχουν συνέπειες σημαντικές

για μια ολόκληρη δημοτική ενότητα..."

― "Αναφέρεται αναληθώς ότι οι όροι και οι περιορισμοί

δόμησης για τα συγκεκριμένα ΟΤ καθορίζονται... ΔΕΝ

αφορά την Δ.Ε. (τέως Δήμος) Βούλας (ιδετε 2η σελίδα

του κειμένου διαβούλευσης)".

*"Υπ' αυτά τα δεδομένα είναι προφανές ότι το υπό αξιο-

λόγηση σχέδιο περιλαμβάνει αναληθή-ανακριβή πολεο-

δομικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα ακίνητα του

έργου κατά παράβαση του άρθρου 16 του Ν.4608/2019"

―"Παρακαλούμε, να αποφασίσετε αρμοδίως...την υπο-

βολή εκ μέρους του Δήμου ΒΒΒ Μήνυσης-Εγκλισης κατά

του Προέδρου κ Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας..."

Οι δικές μας απορίες είναι:

– Ποιό θέμα τέθηκε σε διαβούλευση, πότε και σε τί συ-

νίσταται αυτό;

– Ποιός ανέθεσε τί στην εταιρεία, με ποιό τρόπο και για

να κάνει ποιό πραγμα;

– Τί είναι το project Voula;

– Πώς εμπλέκεται ο δήμος και γιατί δεν ενημερώθηκε

για όποιες ενέργειες από πριν το Δ.Σ. ή/και η Oικονομική

Eπιτροπή;

– Ο δήμος τί σχέση έχει με τις διατάξεις του Ν. 4608 του

2019;

– Στα πλαίσια ποιάς διαγωνιστικής διαδικασίας εμφανί-

στηκε δεύτερη εταιρεία και ο δήμος τί γνωρίζει σχετικά;

– Ποιός είναι ο "φάκελος του έργου";

– Ο δήμος πώς γνώριζε το οτιδήποτε για να στείλει εξώ-

δικο και γιατί έδρασε ερήμην των θεσμικών οργάνων;

– Στα πλαίσια ποιών διαδικασιών και πάντως σ' εμάς

άγνωστες, ασχολούνται οι εν λόγω εταιρείες με το πο-

λεοδομικό σχέδιο της Βούλας;

– Εν τέλει, γιατί έρχεται στην παρούσα φάση η νομική

υπηρεσία να ζητήσει την συνδρομή της Οικ. Επιτροπής,

αφού ήδη έχει ήδη προβεί σε προδικαστικές ενέργειες;

Η υποχρέωση εξάλλου, ως αναφέρεται, για ουσιαστική πλη-

ροφόρηση φαντάζει εμπαιγμός για εμάς που αναζητούμε

επισταμένως ενημέρωση αλλά... Σας θυμίζουμε τη δωρεά

του Αστέρα 550.000€ για την ανάπλαση της πλατείας Νυμ-

φών, Βουλιαγμένη. Μήπως λόγω του ενδεχόμενου αποκλει-

σμού του δήμου εκ των πληροφοριών, έγινε επιτέλους

αντιληπτό το πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση; 

Σε αυτό το σημείο θέλουμε να παρακαλέσουμε τους πε-

ριοίκους της εν λόγω περιοχής να έχουν τεταμένη την

προσοχή τους και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το πολυανα-

μενόμενο Δ.Σ. και θ' αρχίσει στις 5 το απόγευμα.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ζήτω το Εθνος!
Ι.Δόγκα

Δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης
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Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του  ν. 3548/2007 (Α’68) 

για τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου. 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/

Aνακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών,  μετά

την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευ-

σης για την «Εκλογή Δημοτικών και Περιφε-

ρειακών Αρχών», ότι στη Διαβούλευση

κατατέθηκαν πάνω από 1.000 παρατηρήσεις,

«οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρ-

φωση του τελικού κειμένου που θα εισέλθει

στη Βουλή για ψήφιση το προσεχές χρονικό

διάστημα».

Να θυμίσουμε ότι οι βασικές αλλαγές που

επιφέρει το Σχέδιο Νόμου και στους δύο

βαθμούς της Τ.Α. αφορούν μεταξύ άλλων:  

• 5ετής θητεία δημάρχων και περιφερειαρ-

χών. Που σημαίνει ότι οι δήμαρχοι και οι πε-

ριφερειάρχες που θα εκλεγούν τον

Οκτώβριο του 2023, θα έχουν θητεία πέντε

χρόνων.

• Μείωση του αριθμού μελών των δημοτικών

συμβουλίων, των συμβουλίων δημοτικής κοι-

νότητας και των περιφερειακών συμβουλίων.

• Οριο εκλογής από τον πρώτο γύρο 43%

συν μία ψήφο.

• Όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής δημοτι-

κού ή περιφερειακού συμβούλου.

• Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των

μελών του συμβουλίου στον νικητή των

εκλογών.

• Καταληκτική ημερομηνία για κατάρτιση και

δήλωση συνδυασμών είναι η η 31η Αυγού-

στου, περίπου δύο μήνες προ των εκλογών.

Οπως σημειώνει το Υπουργείο, «η συγκεκρι-

μένη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουρ-

γού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και του

Αναπληρωτή Υπουργού Στέλιου Πέτσα έχει

στόχο την επαναφορά της κυβερνησιμότητας

στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας

μέσω της κατάργησης της λεγόμενης “απλής

αναλογικής”, που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η

οποία απεδείχθη καταστροφική για την εύ-

ρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και κατά συνέπεια στην καθη-

μερινότητα των τοπικών κοινωνιών».

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 23/03/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Κ.Γ./Δ11/Ε 8619
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ταχ /κή Διεύθυνση: Τ.Θ. 70 360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρο-
νικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την ανά-
δειξη αναδόχου για τον «Καθαρισμό
χώρων και επιφανειών των Κρατι-
κών Αερολιμένων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ (ΚΑΑΛΔ), ΚΑΡΠΑΘΟΥ
(ΚΑΚΠ), ΣYΡΟΥ (ΚΑΣΟΒ), ΛΗΜΝΟΥ
(ΚΑΛΜΗ), Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΚΑΝΑ), για
το χρονικό διάστημα από 01-01-2021
έως 30-06-2022, με πραγματική ημε-
ρομηνία έναρξης από την εγκατά-
σταση του αναδόχου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος.
Συστημικοί Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ:
――――――――――――――――
Αερολιμένας α/α ΕΣΗΔΗΣ
――――――――――――――――
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 102140
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 102152
ΛΗΜΝΟΣ 102150
ΣYΡΟΣ 102154
Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΣ 102153
―――――――――――――――― 
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής
υποβολής προσφορών : 23-03-2021
και ώρα 17:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 20-04-2021 και ώρα
17:00
Χρονική διάρκεια ισχύος προσφο-
ρών: Δώδεκα μήνες από την επο-
μένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών.
Προϋπολογισμός: € 754.122,06

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Γλώσσα: Ελληνική
Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ποσού ίσο με το 2%
της προϋπολογισθείσας δαπάνης
χωρίς ΦΠΑ (ανά αερολιμένα).
Με την υπογραφή της Σύμβασης θα
κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλε-
σης, ποσού ίσο με το 5% του συμ-
βατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό έχουν:
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε
περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών,
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμ-
φωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Τρόπος Πληρωμής : Η πληρωμή του
αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με
τον πιο κάτω τρόπο:
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται
κάθε μήνα με έκδοση χρηματικού εν-
τάλματος πληρωμής σε βάρος των πι-
στώσεων ΥΠΑ (Ε.Φ.
1039-401-0000000), επί
ΑΛΕ2420204001, βάσει των κάτωθι
δικαιολογητικών:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλα-
βής του τμήματος που αφορά η πλη-
ρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 219
του Ν. 4412/2016.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και
Ασφαλιστικής Ενημερότητας για

χρέη προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΙΚΑ-
ΕΤΕΑΜ (όπου είναι υποχρεωτικά
ασφαλισμένο το προσωπικό του
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι
δεν υπάρχει καμία οφειλή από φό-
ρους μισθωτών υπηρεσιών ή εισφο-
ρές σε ασφάλιστρα εργαζομένων
αντιστοίχως, προσκομίζοντας και
ονομαστική κατάσταση του απα-
σχολούμενου προσωπικού).
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρί-
των κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στην πα-
ρούσα. Ιδίως βαρύνεται με τις ακό-
λουθες κρατήσεις:
Σημείωση: Κάθε μήνας θα πληρώνεται
για τις ημέρες του (28 ή 29 ή 30 ή 31).
Οι εργασίες καθαρισμού υπόκεινται
στις νόμιμες κρατήσεις πλέον πο-
σοστού (8%) επί του καθαρού
ποσού απαλλαγμένου κρατήσεων
για φόρο εισοδήματος (άρθρο 24
του Ν. 2198/94 ΦΕΚ 43/Α/22-3-
1994).
Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθε-
ται μέσα από την ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ) στις δι-
ευθύνσεις www.ypa.gr ή
www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και
τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποι-
ήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής
του Διαγωνισμού, στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονι-
κοί Διαγωνισμοί», ενώ δημοσιεύεται
και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ
http://diavgeia.gov.gr.
Πληροφορίες θα δίνονται από την
Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού,
Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και
ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 8916264
(Κ.Ανέστου).

Η Αν/τρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Οικονομικού & Εφοδιασμού

Χ. Χορταριά

5ετής θητεία και με 43% επικράτηση στην Εκλογή

Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κλεισθένους 403, 15344 Γέρακας
Πληροφορίες: X. Kύρκου
Τηλ. 2106135010, 
Fax: 210 6137920
Γέρακας 2-11-2020
Αρ. Πρωτ. οικ. 4103/93054

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Aνακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθ. 14 Ν. 998/79
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα, εκδόθηκε κατόπιν αιτή-
σεως των Μιχαήλ & Ιπποκράτη -

Ιωάννη Στασινόπουλου Μιχαήλ Στα-
σινόπουλου, η αρ. 4073/92436/02-
11-2020 Πράξη Χαρακτηρισμού της
υπηρεσίας μας που έλαβε ΑΔΑ: 9ΕΙ-
ΤΟΠΙΚ-ΟΕ5 και ΚΑΔΑ: 78195, για
έκταση εμβαδού [4,060] στρ. που βρί-
σκεται στη θέση “Περατή”, περιφέ-
ρειας Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, Αττικής.
Με την πράξη αυτή, η ως άνω
έκταση που απεικονίζεται επί του
φύλλου χάρτου ΓΥΣ 6468/1 κλίμα-
κας 1:5000 καθώς και στον Ο/Φ Κτη-
ματολογίου Α.Ε. έτους λήψης 2010,
με μπλε περίγραμμα και στοιχεία
(0,1,2,3,...,11,1), με ενσωματωμένο
πίνακα συντεταγμένων κορυφών
ΕΓΣΑ 87, χαρακτηρίζεται ως έκταση
της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν.
998/79, μη υπαγόμενη στις διατά-

ξεις της δασικής νομοθεσίας, χωρίς
κατηγοριοποίηση, σύμφωνα με την
με αρ. 118790/7487/22-10-2014
Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού
Π.Ε.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3262/Β/2014).
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αν-
τιρρήσεις, εντός προθεσμίας
εξήντα (60) ημερών από της επιδό-
σεως ή κοινοποιήσεως, ή σε κάθε
άλλη περίπτωση από την ανάρτηση
στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν
καταβολής παραβόλου ενώπιον της
Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αν-
τιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.) Αγίου Ιωάννου
65, Αγία Παρασκευή, από κάθε φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έν-
νομο συμφέρον.

Ο Δασάρχης Πεντέλης α/α/
Αθανάσιος Ρέππας

Δασολόγος

ΑΔΑ: ΨΔ7ΝΩΛ6-Θ3Υ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί : 24-03-2021
Αρ. Πρωτ. : 4994
Βασ. Κων/νου 47 : 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 2132000779
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει:
Τη διενέργεια ανοικτού ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανά-
θεση της δημόσιας σύμβασης έργου
με τίτλο: «Προσθήκη κατ’ επέκταση
κτιρίου Ι και ανέγερση νέου κτιρίου
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγω-
γείο Δ. Κρωπίας» με αριθμό αναφο-
ράς τη σχετική μελέτη ΤΥ/11/2019.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, απο-
κλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής,
με συμπλήρωση του έντυπου της οικονο-
μικής προσφοράς. 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού
είναι η κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου
του Κλειστού Γυμναστηρίου και η ανέ-
γερση νέου διώροφου κτιρίου με αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων στο
ισόγειο και αίθουσες διδασκαλίας, αί-
θουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών και
βιβλιοθήκη στον όροφο. Επίσης η προ-
σθήκη στο υπάρχον βορινό κτίριο ενός
νέου κτιρίου προς την ανατολή.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό (CPV):
45214210-5
Προσφορές υποβάλλονται για το σύ-
νολο του έργου. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές.

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των
πεντακοσίων σαράντα (540) ημερών
από την επομένη της υπογραφής της
σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρι-
νίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
και απαντώνται αντίστοιχα μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 7 Απριλίου
2021, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πα-
ρασκευή 9 Απριλίου 2021.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 & ώρα
15:30 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τρίτη 13/04/2021 και ώρα 23:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού (γραπτή και προφορική)
ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυτι-
κούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία
διατίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα
& δωρεάν όλα τα έγγραφα της σύμ-
βασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 3.200.000,00 €  και αναλύε-
ται σε:
Δαπάνη Εργασιών 1.854.750,06 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 333.855,01 Ευρώ 
Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 328.290,76 €, που αναλώ-
νονται σύμφωνα με τους όρους του άρ-

θρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 
Απολογιστικές εργασίες 50.000,00 € 
Όφελος Απολογιστικών εργασιών
9.000,00 Ευρώ
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται ανα-
θεώρηση στις τιμές ποσού 4.749,33€
σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.
4412/2016
Φ.Π.Α 24% 619.354,84€
Η χρηματοδότηση του έργου του τίτ-
λου θα γίνει από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝ-
ΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγ-
γεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 3ης τάξης
και άνω, ή  αναβαθμισμένη κοινοπρα-
ξία 2ης για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΙΚΑ και στην 1η τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού, ήτοι πενήντα μία
χιλιάδες πεντακόσια δέκα επτά ευρώ
και ενενήντα δύο λεπτά (51.517,92€),
πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ
ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων ή εγγυητικής επιστολής ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με το τύπο που
ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 12 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντί-
στοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Η ανεξάρτητη φωνή της Κοινότητας Κερατέας σβήνει

με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείο Εσωτερικών 

και τη σιωπή του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

Τις τελευταίες εβδομάδες δίνεται ένας αγώνας από την Κοινότητα Κερατέας αλλά

και από όλες τις Κοινότητες της Ελλάδας, ενάντια στο σχέδιο Νόμου του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, με το οποίο καταργούνται όλες οι Κοινότητες της Αττικής (εκτός

ελαχίστων εξαιρέσεων) αλλά και η ξεχωριστή κάλπη εκλογής των Κοινοτήτων. Πα-

ράλληλα, σε όσες Κοινότητες διατηρούνται, δεν θα επιτρέπεται σε ανεξάρτητους

συνδυασμούς να τις διεκδικήσουν, δίνοντας στον Δήμαρχο και όχι στους πολίτες

της Κοινότητας, την επιλογή των αντιπροσώπων τους.

Στο προσεχές φύλλο θα δημοσιευθεί όλη η ανακοίνωσή τους.
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Πάνω από 200 χιλιάδες σε

αναστολή επιχειρήσεις 
Σε 219.283 επιχειρήσεις ανήλθαν οι επιχειρήσεις που βρί-

σκονται σε αναστολή λειτουργίας από τον Μάρτιο του

2020, που αντιστοιχεί στο 15,1% του συνόλου των επιχει-

ρήσεων της ελληνικής οικονομίας, ενώ ο τζίρος τους πε-

ριορίστηκε κατά 629,4 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο εφέτος.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μεγαλύτερο ποσοστό επιχει-

ρήσεων σε αναστολή λειτουργίας καταγράφηκε στον

τομέα της Εκπαίδευσης (89,9%) και στον τομέα Δραστη-

ριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρε-

σιών Εστίασης (84,4%). Τα μικρότερα ποσοστά

καταγράφηκαν στον τομέα Επαγγελματικές, Επιστημονι-

κές και Τεχνικές Δραστηριότητες (0,2%) και στον τομέα

Ενημέρωση και Επικοινωνία (1,1%).

Παρατείνεται το μειωμένο ΦΠΑ

σε αγαθά και υπηρεσίες
Παρατείνεται, με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο

Οικονομικών στη Βουλή, το μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ (6%)

έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, σε «ευαίσθητα» αγαθά

και υπηρεσίες [είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ια-

τρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική

αλκοόλη)] του Κώδικα ΦΠΑ. 

Επίσης έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021, παρατείνει ο

μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% για πρόσωπα και επι-

χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της πα-

ροχής υπηρεσιών που αφορούν σε εισιτήρια

κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυ-

λιών, μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, εκ-

μετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων,

εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών

συναφών προς αυτές επιχειρήσεων και κατ' επέκταση

τους τελικούς καταναλωτές/λήπτες των υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ VISIT GREECE APP

Ανοιχτή πρόσκληση για δωρεάν προβολή στο VisitGreece

App,  το επίσημο ‘’destination app" της χώρας μας, απευ-

θύνει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προς όλες τις

ελληνικές επιχειρήσεις. Το VisitGreece App αποτελεί ένα

χρηστικό εργαλείο για τους επισκέπτες της Ελλάδας, στο

οποίο μπορούν να βρουν γρήγορα και εύκολα ταξιδιωτικές

πληροφορίες, καθώς και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

για τουριστικά θέματα. 

Προκειμένου να επωφεληθούν από την ευκαιρία προβο-

λής στην εφαρμογή, οι επιχειρήσεις καλούνται να εγγρα-

φούν στους ισοτόπους:   www.visitgreece.gr  και

www.visitgreeceapp.com επιλέγοντας το πεδίο «Εγγραφή

επιχειρήσεων». Η εφαρμογή παρέχει επίσης τη δυνατό-

τητα επικαιροποίησης των πληροφοριών για την επιχεί-

ρησή, ανανέωσης του φωτογραφικού υλικού, ενώ οι

επιχειρήσεις μπορούν να δημοσιεύουν ειδικές προσφορές

και εμπειρίες για τους χρήστες της εφαρμογής. Όλη η

υπηρεσία προσφέρεται εντελώς δωρεάν.

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

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,  πε-

ριλαμβάνεται στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες

που πληρούν τις προϋποθέσεις να δημοσιεύουν περι-

λήψεις, διαγωνισμούς, προμήθειες, και γενικά τις κατά

νόμον καταχωρήσεις των φορέων του δημοσίο.

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 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.ΣΠΥ-

ΡΙΔΩΝΑ), 4ος   Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ—

Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση, Ηλεκτρικος Θερμοσιφω-

νας, Πλυντ. Ρουχων 7  κιλ., ΤΕΝΤΕΣ  ΒΕΡΑΝΤΑΣ,  ΘΕΑ ΘΑ-

ΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING  (Περιφραγμενο / Φυλασομενο)

κος  ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-25-44

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ή ισόγειο με κήπο στο

Χέρωμα Βάρης & Bάρκιζα με τιμή μέχρι 400

ευρώ, από ζευγάρι συνταξιούχων με κατοικίδια.

Τηλ. 6907102078, 6940338610.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 12, ΒΟΥΛΑ

ΤΗΛ. 210 8991.193, 8991.189

FAX: 210 8991.193

NAUTICAL CLUB OF VOULA

12, K. KARAMANLI STR. - GR VOULA TEL; + 210 8991.193,

8991.189 - FAX: 210 8991.193

www.naov.gr • info@naov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΒΟΥΛΑΣ, να συμμετέχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση του

Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού. Η Γ.Σ.

φέτος θα διεξαχθεί δια περιφοράς (τηλεδιάσκεψη με το προσφο-

ρότερο τεχνικά ψηφιακό μέσο απομακρυσμένης συμμετοχής

των μελών/διαδικτυακή πλατφόρμα), στα πλαίσια λήψης μέτρων

αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με το εξής θέμα:

Εναρμόνιση και τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το

νέο Αθλητικό Νόμο 4726/2020.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνo τα οι-

κονομικώς τακτοποιημένα μέλη για το 2020 και παρελθόντων

ετών.

18/04/2021, ώρα έναρξης 12:00 έως 18:00

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την επο-

μένη 19/04/2021 και ώρα έναρξης 16:00 έως 20:00

Σχετικά θα κοινοποιηθούν αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρο-

νική συμμετοχή των Μελών στην Γ.Σ. μέσω της διαδικτυακής

πλατφόρμας καθώς και οι κωδικοί σύνδεσης σ’ αυτή.

Βούλα, 22/3/2021

Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Β.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

meil: nsg@otenet.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

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

πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

Iατρικό Διαγνωστικό

Κέντρο Βούλας
Λειτουργούν: • Ακτινοδιαγνωστικό

* Πανοραμικό οδόντων

* Υπερηχογραφήματα

Αμεση Εξυπηρέτηση

Βασ. Παύλου 84 Βούλα (κεντρική πλατεία)

Τηλ. 210 8952.932, κιν. 6973291246

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

) 1110
24ωρη γραμμή ενημέρωσης 

και υποστήριξης για τον κορωνοϊό

• Στήριξη ευπαθών και μοναχικών 

συμπολιτών μας

• Καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας

• Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια 

για τον κορωνοϊό

ΚΑΛΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

• Γραμμή Βοήθειας για Άνοια 

1102
Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-19:00 (εκτός αργιών)

Live Διαδικτυακό σεμινά-

ριο oργανώνει η Ελληνική

Εταιρεία Αντιρευματικού

Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ), με

θέμα:  Ρευματικά νοσή-
ματα  & συμβουλές για κα-
λύτερη ποιότητα ζωής
στην καθημερινότητα, την

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

και ώρες 18:00-19:00

μέσω της σελίδας της στο

facebook http://www.face-

book.com/eleanarheuma-

tism.  

Τα θέματα του σεμιναρίου

είναι: 

• «Ρευματικές παθήσεις. Ο

ρόλος της άσκησης», με

ομιλητή τον  κο Αναστάσιο

Φιλίππου, Αναπλ. Καθηγητή

Πειραματικής Φυσιολογίας-

Φυσιολογίας της Άσκησης,

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ.

• «Ψυχοσωματική προσέγ-
γιση των ασθενών με χρό-
νια νοσήματα» με

ομιλήτρια την 

κα Στέλλα Αργυριάδου,

MD, PhD, τέως Διευθύν-

τρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α ΚΑΒΑΛΑΣ.

Το διαδικτυακό σεμινάριο

είναι μια προσπάθεια της

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α  για να έχουν

όλοι οι ασθενείς στην Ελ-

λάδα έγκαιρη και έγκυρη

ενημέρωση. Η παρακολού-

θηση είναι δωρεάν ενώ

όσοι επιθυμούν, αφού πα-

ρακολουθήσουν το webi-

nar μπορεί να θέσουν τα

ερωτήματά τους γραπτά

στο fb ή στο 

mail info@arthritis.org.gr

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευ-

ματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)

είναι ένας κοινωφελής, μη

κερδοσκοπικός, οργανισμός

αναγνωρισμένος από το κρά-

τος.  Ιδρύθηκε το 1978 στην

Αθήνα  και αριθμεί περισσό-

τερα από 5500 μέλη, τα

οποία  είναι κυρίως άτομα

που νοσούν  από  Ρευματικά

Αυτοάνοσα  Νοσήματα, Ρευ-

ματολόγοι και ιατροί που εν-

διαφέρονται για τις

ρευματικές παθήσεις.

Ρευματικά νοσήματα  & συμβουλές 

για καλύτερη ποιότητα ζωής 

στην καθημερινότητα

ANASTASIA PALATIANOU, MSc
PSYCHOLOGIST

16 GR. LAMPRAKI, 2ND FLOOR, GLYFADA 166-74
www.onthecouchtherapy.com • Email:  info@onthecouchtherapy.com

211-411-6600 • 6944 709 483
Master of Science in Mental Health Studies, King’s College London

Bachelor of Science in Psychology with Sociology, Kingston University London
Licensed Mental Health Counselor in Miami, Florida

Member of the Association of Greek Psychologists
Scholar of the Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation
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. . . γ ια την υγειά μας

Το ιώδιο είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την

φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία του οργανι-

σμού. Προσλαμβάνεται από την τροφή και ο ρόλος

του είναι πολύ σημαντικός, αφού αποθηκεύεται στο

θυροειδή αδένα κι εκεί χρησιμοποιείται για την πα-

ραγωγή των θυροειδικών ορμονών τριδοθυρονίνη

(Τ3) και θυροξίνη (Τ4). Έτσι αποτελεί μέρος των ορ-

μονών αυτών, οι οποίες ρυθμίζουν τον τρόπο με τον

οποίο ο οργανισμός χρησιμοποιεί και αποταμιεύει

ενέργεια, δηλαδή τη διαδικασία του μεταβολισμού.

Η έλλειψη ιωδίου αποτελεί παγκοσμίως ένα πολύ ση-

μαντικό πρόβλημα υγείας. Η έλλειψη ιωδίου συνεχίζει

να εμφανίζεται ακόμα στις ημέρες μας, τόσο στην Ευ-

ρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια μετά

τις κινητοποιήσεις και τις προσπάθειες που κατέλα-

βαν τα Ευρωπαικά και Ηνωμένα Έθνη το φαινόμενο

έχει μειωθεί αρκετά, αλλά το γεγονός ότι δεν έχει

εξαληφθεί ακόμα είναι ανησυχητικό. Η έλλειψη ιω-

δίου ενός ατόμου μπορεί να το επηρεάσει τόσο σω-

ματικά όσο και νοητικά. Μετά από πολλούς μήνες

ανεπάρκειας είναι δυνατό να αναπτυχθεί υποθυροει-

δισμός, βρογχοκήλη και μειωμένη διανοητική λειτουρ-

γία. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά;

Υποθυρεοειδισμός

Η έλλειψη ιωδίου είναι παγκοσμίως η πιθανότερη

αιτία για την εμφάνιση υποθυροειδισμού, αφού το

ιώδιο είναι απαραίτητο για την παραγωγή των θυρο-

ειδικών ορμονών.

Βρογχοκήλη

Βρογχοκήλη είναι η διόγκωση του θυρειδούς αδένα.

Η διεύρυνση αυτή προκαλείται από την ανεπάρκεια

του ιωδίου, λόγο της μειωμένης πρόσληψής του από

τη διατροφή, αφού καταβάλλεται προσπάθεια για την

παραγωγή θυροειδικών ορμονών. Σύμφωνα με την

Αμερικανική Ένωδη του Θυροειδούς (American Thy-

roid Association) η έλληψη ιωδίου είναι η πιο συχνή

αιτία διόγκωσης του θυροειδούς αδένα και της εμφά-

νισης βρογχοκήλης παγκοσμίως.

Μειωμένη διανοητική λειτουργία

Γυναίκες με ανεπάρκεια ιωδίου κατά την περίοδο της

εγκυμοσύνης υπάρχει περίπτωση να γεννήσουν παι-

διά με σοβαρή διανοητική και νευρολογική βλάβη,

προβλήματα στην ανάπτυξη, στην ομιλία και την

όραση, ενώ σε πιο σοβαρή μορφή η υπολειτουργία

του θυροειδούς μπορεί να οδηγήσει σε κρετινισμό

(ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από μόνιμη εγκε-

φαλική βλάβη, σπαστικότητα κ.ά.). Τέλος αυξάνεται ο

κίνδυνος θνησιγένειας και νεογνικής θνησιμότητας.

Πηγές ιωδίου

Το ιώδιο δεν βρίσκεται σε όλα τα τρόφιμα, αλλά πολύ

καλές πηγές ιωδίου είναι τα φύκη, τα θαλασσινά, τα

ψάρια (π.χ. μύδια, στρείδια, σαρδέλες, αστακός, μπα-

καλιάρος κ.ά.) και τα γαλακτοκομικά προιόντα. Βέβαια

η πρόσληψη ιωδίου διαφέρει ανάλογα με τη γεωγρα-

φική θέση της κάθε περιοχής. Δηλαδή περιοχές που

βρίσκονται κοντά σε θάλασσα παράγουν προιόντα

που περιέχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε ιώδιο

σε σχέση με άλλες περιοχές που δεν είναι κοντά σε

θαλασσινό νερό. Μια άλλη πηγή ιωδίου είναι έτοιμα

φαγητά, στα οποία έχει γίνει νωρίτερα προσθήκη ιω-

διούχου αλατιού, καθώς κaι η χρήση επιτραπέζιου ιω-

διούχου αλατιού. Η χρήση του στις Ηνωμένες

Πολιτείες είναι αρκετά συχνή, ενώ στην Ευρώπη ποι-

κίλει στις διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με έρευνες στις Η.Π.Α. συχνά γίνεται χρήση

κι ενός πολυβιταμινούχου σκευάσματος που περιέχει

ιώδιο για την αποφυγή ανεπάρκειας, ενώ τόσο στην

Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. χορηγούνται συμπληρώ-

ματα ιωδίου σε άτομα υψηλού κινδύνου, όπως οι έγ-

κυες. Ακόμα, σύμφωνα με έρευνα το 2009,

αξιολογήθηκε ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων ιωδίου

σε παιδιά, με ήπια ανεπάρκεια σε ιώδιο, συμβάλλει

στη βελτίωση της αντιληπτικής τους ικανότητας. Στην

Ιταλία (Σικελία) καταναλώνουν ιωδιούχο νερό, ενώ σε

άλλες χώρες όπως η Κίνα, γίνεται προσθήκη ιωδίου

στο τσάι. Στο Σουδάν και στη Γουατεμάλα έχουν γίνει

δοκιμές για την προσθήκη ιωδίου στη ζάχαρη. Είναι

πολύ σημαντικό να γίνει γνωστός ο εμπλουτισμός

των ζωοτροφών σε ιώδιο, στη Βόρεια Ευρώπη και το

Ηνωμένο Βασίλειο, κι αυτό γιατί το γάλα των ζώων

που κατανάλωσαν τη συγκεκριμένη τροφή, και κατά

συνέπεια τα γαλακτοκομικά προϊόντα, έχουν αυξη-

μένη περιεκτικότητα σε ιώδιο.

Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (RDA) 

Βρέφη 40-50μg 

Παιδιά

1-3 έτη 70μg

4-6 έτη 90μg

7-10 έτη 120μg

11 έτη + 150μg

Eγκυμοσύνη 175μg 

Θηλασμός 200μg 

Ενήλικες άνδρες και γυναίκες  150μg 

Μέγιστη ημερήσια πρόσληψη:     600μg

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)

εκτιμάται ότι περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια άν-

θρωποι σε όλο τον κόσμο μπορεί να έχουν έλλειψη

ιωδίου με έως και 50 εκατομμύρια από αυτούς να πά-

σχουν από τα πιο σοβαρά συμπτώματα της ανεπάρ-

κειας, όπως η εγκεφαλική βλάβη.

Σε μια μελέτη του ΠΟΥ το 2007 παρατηρήθηκε ότι,

από τις 40 Ευρωπαϊκές χώρες που έλαβαν μέρος, οι

13 είχαν ανεπαρκή πρόσληψη ιωδίου. Μεγάλη προ-

σοχή θα πρέπει να δίνεται σε βρέφη, νήπια και μικρά

παιδιά, τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, αφού

μέσα από έρευνα του ΠΟΥ το 2004 εκτιμήθηκε ότι το

43% των παιδιών της Ευρώπης, ηλικίας 6-12 ετών

είχαν ανεπαρκή πρόσληψη ιωδίου, ενώ το ίδιο προ-

έκυψε κι από μελέτη το 2010 στη Μ.Βρετανία για το

51% των κοριτσιών σχολικής ηλικίας. Στις ευπαθείς

ομάδες ανήκουν κι οι φυτοφάγοι (λόγω της μη κατα-

νάλωσης ψαριών κι γαλακτοκομικών προϊόντων),

άτομα που καταναλώνουν μειωμένες ποσότητες αλα-

τιού λόγω κάποιας πάθησης (π.χ. υπέρταση, καρδιαγ-

γειακά νοσήματα), καθώς κι άτομα που παρουσιάζουν

αλλεργία σε τρόφιμα πλούσια σε ιώδιο (π.χ. ψάρι, γα-

λακτοκομικά προιόντα).

Η ανεπάρκεια ιωδίου εξακολουθεί να προκαλεί ανη-

συχία για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Η σωστή

ενημέρωση των καταναλωτών, από τη μία, κι η εντα-

τική προσπάθεια και συνεργασία των κυβερνήσεων

και της βιομηχανίας, από την άλλη, για τον εμπλουτι-

σμό σε ιώδιο και την κατανάλωση ιωδιούχου αλατιού,

θα μπορούσαν να βελτίωσουν κατά πολύ την κατά-

σταση.

Πέγκυ Κόλλια - www.mednutrition.gr

Έλλειψη ιωδίου. Τι κινδύνους κρύβει;
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Ο Γ.Σ. Γλυφάδας στη

Δρέσδη

Ο Ημιμαραθώνιος δρόμος της Δρέσδης (στη Γερμανία),

πραγματοποιήθηκε στις 21.3.21.

Από την Ελλάδα συμμετείχαν πέντε αθλητές - δρομείς:

Λεοντιάδου, Γκελαούζος, Γκούρλιας Τάσσης, Αναγνώ-

στου.

Ο Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΣΤΙΒΟΣ συμμετείχε με τον αθλητή του

Μάρκο Γκούρλια.   

Ο Μάρκος Γκούρλιας ήρθε 15ος και στο Νο 2 ολων  των

εποχων στην Ελλαδα, με το νέο ατομικό ρεκόρ 1.04.42

που πέτυχε.

Το τοπ 5 του ημιμαραθωνίου  στην Ελλάδα

1- Σπύρος Ανδριόπουλος  1.03.04

2- Μάρκος Γκούρλιας      1.04.42                          

3- Νίκος Πόλιας               1.04.44                                       

4- Γιώργος Κραγιάννης   1.04/50   

5- Κων/νος Γκελαούζος   1.05.09       

Μια σωτήρια οικονομική «ανάσα», σε

μια χρονική περίοδο κατά την οποία ο

ελληνικός αθλητισμός ασφυκτιά εν

μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού,

αποτελεί η προ ημερών έκδοση ΦΕΚ,

που αλλάζει τον τρόπο φορολόγησης

των τυχερών παιχνιδιών, δίνοντας τη

δυνατότητα χρηματοδότησης των

επαγγελματικών και ερασιτεχνικών

σωματείων.

Ειδικά το πάγιο αίτημα του ποδοσφαί-

ρου για έσοδα των ομάδων από το

στοίχημα παίρνει άμεσα σάρκα και

οστά, καθώς η προκαταβολή όλων των

ποσών για τη Σούπερ Λιγκ 1 θα γίνει

στις 29/3!

Είναι χαρακτηριστικό πως οι 14 ΠΑΕ,

μαζί με τη διοργανώτρια αρχή, θα μοι-

ραστούν ισόποσα συνολικά 22.000.000

ευρώ που αντιστοιχούν περίπου σε

1,47 εκατ. ευρώ σε κάθε ομάδα.

Αμεσα, επίσης, η Σούπερ Λιγκ 2 θα

λάβει 3 εκατ. ευρώ, που θα φτάσουν τα

7,5 εκατ. όταν ξεκινήσει και η Φού-

τμπολ Λιγκ, η Basket League 3 εκατ.

ευρώ και η Volley League 1,2 εκατ.

ευρώ, δηλαδή ένα συνολικό ποσό 29,2

εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο επαγγελματικός αθλη-

τισμός θα λάβει το 50% της συνολικής

χρηματοδότησης, με το ποσό να αγγί-

ζει περίπου τα 50 εκατ. ευρώ και το

άλλο 50% θα το λάβει ο ερασιτεχνικός

αθλητισμός.

Στον επαγγελματικό αθλητισμό κατα-

νέμεται ισόποσα ως εξής: Σούπερ Λιγκ

1, 22 εκατ., Σούπερ Λιγκ 2 7,5 εκατ.,

Basket League 7,5 εκατ., Volley League

4 εκατ., Ευρωπαϊκά Κύπελλα 8,5

εκατ.€.

Στον ερασιτεχνικό αθλητισμό κατανέ-

μεται ως εξής: Α΄ Εθνική ποδόσφαιρο

γυναικών 3% (1,5 εκατ.), Α1 μπάσκετ

γυναικών 3% (1,5 εκατ.), Α1 βόλεϊ γυ-

ναικών 3% (1,5 εκατ.), Α1 πόλο ανδρών

3,5% (1,7 εκατ.), Α1 πόλο γυναικών 3%

(1,5 εκατ.), Α1 χάντμπολ ανδρών 3,5%

(1,7 εκατ.), Α1 χάντμπολ γυναικών 3%

(1,5 εκατ.), λοιπά ερασιτεχνικά σωμα-

τεία 39% (19,5 εκατ.), ευρωπαϊκά κύ-

πελλα 9% (4,5 εκατ.), εθνικές ομάδες

30% (15 εκατ.).

Επιπλέον, το 7% του ποσού που θα

λαμβάνει εκάστη αθλητική ομάδα, θα

καταβάλλεται στη διοργανώτρια αρχή

του πρωταθλήματός της, ενώ θα πρέ-

πει να φροντίζουν για τον εκσυγχρονι-

σμό των υποδομών και εγκαταστάσεών

τους. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εν

λόγω καταβολές βαραίνουν τον προ-

ϋπολογισμό της ΓΓΑ και για τα ερασι-

τεχνικά σωματεία δικαιούχοι είναι όσα

έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό

μητρώο.  

Αλήθεια, με βάση  ποιας   λογικής  θα

πρέπει  ΕΓΩ  ο  Συνταξιούχος των  750

ευρώ  το  Μήνα,   να  ενισχύσω  οικονο-

μικά  το  Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο;

Ποια  είναι  η  προσφορά  του,  στον Ερ-

γάτη  στον Αγρότη στον απλό εργαζό-

μενο, στον  άνεργο χωρίς  σπίτι  στο

Συνταξιούχο. Φτάνουν τα  ψέματα  ο

εξευτελισμός,  οι   κλοπές  Αθλητικών

Χώρων  για  τα  συμφέροντα των  ΠΑΕ.

Νίκος Γεωργόπουλος

Ανάσα και στον εργασιτεχνικό αθλητισμό

Πρόκριση στα ημιτελικά του Euro Cup πόλο ανδρών

πήρε η Βουλιαγμένη που επιβλήθηκε με 20-18 της

Μλάντοστ στα πέναλτι στον επαναληπτικό των δύο

ομάδων. Η ομάδα της Βουλιαγμένης είχε εξαιρετική

εικόνα σε όλη τη διάρκεια του ματς και θα μπορούσε

να είχε καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση από την κα-

νονική διάρκεια. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν ακόμη

και με 10-7 με γκολ του Βρλιτς να διαμορφώνει το 11-

10 που ήταν και το σκορ του πρώτου αγώνα.

Οι δύο ομάδες πήγαν στη διαδικασία των πέναλτι με

τους παίκτες του Κόλιανιν να είναι πιο ψύχραιμοι και

να σφραγίζουν μία σπουδαία πρόκριση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρόκριση αποκτά ακόμη με-

γαλύτερη σημασία, αφού οι πολίστες της Βουλιαγμέ-

νης δεν έχουν επίσημα ματς στα χέρια τους αφού

είχαν προλάβει να δώσουν μόλις ένα ματς μετά την

επανεκκίνηση του πρωταθλήματος της Α1 πόλο αν-

δρών στις αρχές Μαρτίου. 

Αντίπαλος της Βουλιαγμένης στα ημιτελικά η Όρβοσι.

Εκλογές στον ΣΕΓΑΣ!

Στις  31/3/2021  θα  γίνουν  οι  πολύ  συζητημένες  εκλογές

του  ΣΕΓΑΣ Γιατί  τόση  φασαρία;; Τι  περιμένουν  από τη

μία  η  την  άλλη Παράταξη,  οι  Προπονητές,  οι  Αθλητές

και  τα  Αθλητικά  Σωματεία;

Όταν,  όλα  ρυθμίζονται,  από  το  Υφυπουργείο  Αθλητισμού

της  εκάστοτε Κυβέρνησης,  και  την  ΓΓΑ; Όλες  οι  μέχρι

σήμερα  Αστικές  Κυβερνήσεις την  ίδια  Πολιτική  εξυπηρε-

τούν   το  ίδιο  και o ΣΕΓΑΣ.  Οι  διαφορές που  είχαν  οι  λε-

γόμενοι   Παράγοντες,  μετάξι  τους  ήταν  πάντα  σε

προσωπικό  επίπεδο  και  ποτέ  ΠΟΛΙΤΙΚΟ  αφού  όλα  τα

ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ  μία  Πολιτική  Γραμμή έχουν. Ο  ΣΕΓΑΣ

λοιπόν  ακολουθεί  την Πολιτική  των Κυβερνήσεων  και

σχεδόν  ΠΑΝΤΑ  βαδίζουν  Χέρι  Χέρι. ΑΠΟ  το  1950  μέχρι

ΣΗΜΕΡΑ  τα  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  είναι  ΙΔΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ

– ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ   Ο  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΞΑΚΟ-

ΛΟΥΘΕΙ  και  είναι ΣΥΜΠΩΜΑΤΙΚΟΣ… ΛΟΙΠΟΝ; Προς  τι

τόση  ΦΑΣΑΡΙΑ….οταν  ο  ΕΧΘΡΟΣ  είναι  ΓΝΩΣΤΟΣ;

Νίκος Γεωργόπουλος

Προκρίθηκαν oι πολίστες της Βουλιαγμένης

στα ημιτελικά του Euro Cup

Βασίλης Ντούνης
Χάλκινο μετάλλειο στη σπάθη

Ο Βασίλης Ντούνης κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο για λο-

γαριασμό των ελληνικών σπαθιών, σε ατομικό αγώνισμα

επιπέδου παγκοσμίου πρωταθλήματος σο Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα της Ρώμης.

Συγκεκριμένα ο οπλομάχος του ΑΣ «Σπάρτακος» πανηγύ-

ρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στη σπάθη κα-

τηγορίας Α', την ίδια στιγμή που ο Γεράσιμος Πυλαρινός

Μαρκαντωνάτος ήταν 8ος στο ίδιο αγώνισμα της ίδιας κα-

τηγορίας. Ακόμη από ελληνικής πλευράς η Έφη Βλάμη

ήταν 10η στο ξίφος ασκήσεως Α' κατηγορίας, ενώ χθες,

πρώτη ημέρα των αγώνων, η Κέλλυ Λουφάκη κατετάγη 11η

στη σπάθη κατηγορίας Β'.

Στο δρόμο για το πόντιουμ των νικητών, ο Ντούνης σημεί-

ωσε τέσσερις νίκες (σε πέντε αγώνες) στη φάση των ομί-

λων.  ο Ντούνης νίκησε 15-10 τον Πυλαρινό, όμως στα

ημιτελικά ηττήθηκε 15-11 από τον Ούγγρο κάτοχο τριών με-

ταλλίων σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, Ρίτσαρντ Όσβατ.

Το χάλκινο μετάλλιο συνιστά τη μεγαλύτερη επιτυχία σε

ατομικό επίπεδο για τα ελληνικά σπαθιά, μετά φυσικά από

το ασημένιο μετάλλιο του Πάνου

Νίκος Γεωργόπουλος
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Super League 1 - ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

“Aνάσανε” η ΑΕΛ
Παράλληλα με τα πλέι οφ ξεκίνησε και η διαδικασία των

πλέι άουτ της Super League 1, η οποία αφορά κυρίως τις

ομάδες που παλεύουν να αποφύγουν την τελευταία θέση

και τον απευθείας υποβιβασμό - και ει δυνατόν την προτε-

λευταία θέση και τα μπαράζ υποβιβασμού.

Ηδη με το «καλημέρα» των πλέι άουτ λοιπόν η μάχη αυτή

απέκτησε νέο ενδιαφέρον, χάρη στην εντυπωσιακή νίκη της

ΑΕΛ με 2-0 (67' Ντουρμισάι, 90' Νούνιτς) επί του Απόλλωνα

Σμύρνης στη Ριζούπολη. Με τη νίκη αυτή οι ουραγοί «βυσ-

σινί» απέχουν πλέον μόλις ένα βαθμό από τον ΟΦΗ, ο

οποίος ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ με τον Βόλο εκτός

έδρας, αλλά και από τον Παναιτωλικό, ο οποίος υπέστη

οδυνηρή εντός έδρας ήττα από τη Λαμία με 3-0 (24' Βασι-

λακάκης, 27' Ντέλετιτς, 43' Ρόμανιτς) και «έμπλεξε» για τα

καλά, ενώ αντίθετα οι Φθιώτες έκαναν αποφασιστικό βήμα

εξασφάλισης της παραμονής τους στην πρώτη κατηγορία

για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν.

Οπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, τρεις ομάδες αναμέ-

νεται να διεκδικήσουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό (Πα-

ναιτωλικός, ΟΦΗ, ΑΕΛ) και εκτιμάται ότι η μεταξύ τους

μάχη θα κορυφωθεί στις επόμενες αγωνιστικές.

Το ματς της 1ης αγωνιστικής που συγκέντρωσε το λιγότερο

ενδιαφέρον ήταν αυτό ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον

Ατρόμητο, δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται αρκετά πάνω

από την επικίνδυνη ζώνη και έτσι - προς το παρόν τουλάχι-

στον - είναι πρακτικά αδιάφορες. Τη νίκη πήρε ο ΠΑΣ με

γκολ του Εραμούσπε στο 32'.

Η βαθμολογία των πλέι άουτ:

Βόλος 34, ΠΑΣ Γιάννινα 34, Απόλλων Σμύρνης 28, Ατρόμη-

τος 28, Λαμία 26, Παναιτωλικός 20, ΟΦΗ 20, ΑΕΛ 19.

Ξαναρχίζουν πρωταθλήματα μικρότερων κατηγοριών

Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, η οποία συντέλεσε στην επι-

δείνωση της όλης κατάστασης για αθλητές, προπονητές,

σωματεία και εργαζόμενους σε αυτά, η κυβέρνηση αποφά-

σισε να επιτρέψει την επανεκκίνηση της αθλητικής δραστη-

ριότητας για μια σειρά μικρότερων κατηγοριών.

Το «πράσινο φως» δόθηκε το Σάββατο 20/3 από την επι-

τροπή των λοιμωξιολόγων, η οποία εισηγήθηκε την επανεκ-

κίνηση εννέα πρωταθλημάτων με το σκεπτικό ότι «οι
διοργανώσεις αυτές αποτελούν ουσιαστικά επαγγελματική
απασχόληση για τους συμμετέχοντες αθλητές», «δεν απο-
τελούν επιβαρυντικό παράγοντα στη μετάδοση της νόσου
στην κοινότητα», «ήδη διεξάγονται στις περισσότερες
χώρες με δυσμενέστερο της χώρας μας επιδημιολογικό
προφίλ», ενώ ταυτόχρονα «βοηθούν στην ψυχαγωγία του
γενικού πληθυσμού, ειδικά όταν μεταδίδονται από ΜΜΕ,
κατά τα πρότυπα των ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκ-
πομπών που ήδη προβάλλονται, και οι συμμετέχοντες σε
αυτές ακολουθούν επίσης αυστηρά υγειονομικά πρωτό-
κολλα».
Τα πρωταθλήματα που ξαναρχίζουν είναι τα εξής: Αμεσα η

Α1 πόλο ανδρών, η Α1 χάντμπολ ανδρών και η Α1 μπάσκετ

γυναικών. Από το Σαββατοκύριακο 27-28/3 η Α1 χάντμπολ

γυναικών, η Α1 πόλο γυναικών, η Football League και η Α'

Εθνική ποδοσφαίρου σάλας. Και, τέλος, από το Σαββατοκύ-

ριακο 3-4/4 η Α1 μπάσκετ ανδρών, η Γ' Εθνική ποδοσφαίρου

ανδρών και η Α' Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών.

Επιπλέον, επιτρέπονται οι προπονήσεις στο μπιτς βόλεϊ, με

το σκεπτικό ότι η κάθε ομάδα αποτελείται από δύο άτομα

και η δραστηριότητα διεξάγεται σε ανοιχτό χώρο.

Οπως γίνεται φανερό, η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί παρά σε

ελάχιστο βαθμό το πάνδημο αίτημα του αθλητικού κόσμου

για επιστροφή στη δράση, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των

πρωταθλημάτων και λοιπών τουρνουά σε όλα τα ομαδικά

αθλήματα παραμένουν σε αναστολή, στερώντας από τη νε-

ολαία των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων το δικαίωμα στην

άθληση και στη φυσική αγωγή, ενώ παράλληλα οι εργαζό-

μενοι στον ερασιτεχνικό αθλητισμό οδηγούνται όλο και πιο

βαθιά στην ανέχεια.

Super League 1 - ΠΛΕΪ ΟΦ
ΠΑΟΚ ο κερδισμένος της πρεμιέρας

Σημαντική νίκη 3-1 πήρε ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

στην Τούμπα, για την 1η αγωνιστική των πλέι οφ, και μπήκε

δυνατά στη διεκδίκηση της 2ης θέσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του «Δικεφάλου του Βορρά» ήταν

ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ. Με το πρώτο άνοιξε

το σκορ μόλις στο 3', ενώ με το δεύτερο, στο 89', σφράγισε

τη νίκη για την ομάδα του. Η ΑΕΚ είχε ισοφαρίσει στο τέλος

του ημιχρόνου (45') με γκολ του Ολιβέιρα, αλλά η χαρά των

παικτών της δεν κράτησε πολύ, καθώς στα πρώτα δευτερό-

λεπτα της επανάληψης (46') ο ΠΑΟΚ πήρε ξανά το προβά-

δισμα με σκόρερ τον Σβιντέρσκι και αυτή τη φορά το

υπερασπίστηκε αποτελεσματικά, παίρνοντας τη νίκη. Ετσι

προσπέρασε στη βαθμολογία την ΑΕΚ, αφήνοντάς την 4η,

και απέχει μόλις ένα βαθμό από τη 2η θέση.

Εκεί βρίσκεται ακόμα ο Αρης, σε επισφαλή θέση πια όμως

μετά την ήττα του από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με 1-0.

Για τους «ερυθρόλευκους» η κατάκτηση και του φετινού

πρωταθλήματος είναι τυπική διαδικασία και έτσι δεν είχαν

το ίδιο ισχυρό κίνητρο, και πάλι όμως έφτασαν στη νίκη με

σκόρερ τον Μασούρα στο 38'. Ακόμα χειρότερη κάνει την

κατάσταση για τον Αρη το γεγονός ότι είχε την ευκαιρία να

κυνηγήσει ένα θετικό αποτέλεσμα με ευνοϊκούς όρους για

πάνω από ένα ημίχρονο, καθώς στο 41' ο Ολυμπιακός

έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Λαλά, τίποτα δεν

άλλαξε όμως στο υπόλοιπο του αγώνα. 

Στους χαμένους της πρεμιέρας των πλέι οφ συγκαταλέγε-

ται και ο Παναθηναϊκός, που είχε την ευκαιρία να πιάσει στη

βαθμολογία την ΑΕΚ και να μπει κι αυτός γερά στη διεκδί-

κηση της 2ης θέσης, αντ' αυτού όμως «αυτοκτόνησε» στην

Τρίπολη, μένοντας στο 2-2 με αντίπαλο τον Αστέρα, παρότι

βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 2-0 μέχρι το 84'! 

Η βαθμολογία των πλέι οφ:

Ολυμπιακός 70, Αρης 51, ΠΑΟΚ 50, ΑΕΚ 48, Παναθηναϊκός

46, Αστέρας Τρίπολης 43.

Οι απουσίες λύγισαν την ΑΕΚ στη Γαλλία

Την ήττα με 91-73 γνώρισε η ΑΕΚ στη Γαλλία από την Στρα-

σμπούρ, μια ήττα που ήταν και η πρώτη της στο Basket

Champions League. Η Ενωση αντιμετωπίζοντας πολλά προ-

βλήματα τραυματισμών (Μορέιρα, Σλότερ, Γόντικας, Ζήσης,

Γιάνκοβιτς, Μαυροειδής), άντεξε μόνο στο πρώτο ημίχρονο

αλλά μετά κατέρρευσε. Με πολλά λάθη στην τρίτη περίοδο

αλλά και την διαιτησία εις βάρος τους, οι «κιτρινόμαυροι»

έδωσαν την δυνατότητα στους Γάλλους, να μείνουν ζωντα-

νοί στο κυνήγι της πρόκρισης και να μεγεθύνουν την δια-

φορά στην τελευταία περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 31-22, 52-45, 73-58, 91-73

ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ: Τζέφερσον 18 (2), Καβαλιέρ, Ουντανό 2,

Λάνσνταουν 7, Μιγιέμ, Μπόχατσικ 7, Φρις 12, Μεγιέ 5,

Ουέινραϊτ 10, Μορέν 12, Κόλσον 18 (1)

ΑΕΚ: Μέικον, Λάνγκφορντ 20, Κατσίβελης, Μόουζες 15, Γκί-

κας, Μωραίτης 4 (1), Ματσιούλις 7, Χρυσικόπουλος 9 (2),

Λοτζέσκι 7 (1), Ρογκαβόπουλος 3 (1)

Η ΑΕΚ την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Νίζνι στην Ρωσία

που παρέμεινε αήττητη (3-0) στον όμιλο, επικρατώντας της

Τουρκ Τέλεκομ (1-3) με 96-82. Κορυφαία εμφάνιση έκανε ο

Κέισι Σέπαρντ με 32 πόντους και 8/9 τρίποντα.

Euroleague: 

Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός 85-65

Δίχως αμυντική ταυτότητα και ευστοχία από τα 6.75, ο Πα-

ναθηναϊκός δεν είχε καμία τύχη στην Πόλη, απέναντι στην

πανίσχυρη Αναντολού Εφές, με τους «πράσινους» να «πέ-

φτουν» με το τελικό 85-65, για την 31η αγωνιστική της Eu-

roleague.

Aυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα για το «τριφύλλι», το

οποίο με ρεκόρ 10-19 παραμένει σταθερά στη 16η θέση της

κατάταξης.

Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα επέστρεψε στα θετικά

αποτελέσματα, «αναρριχήθηκε» -προσωρινά- μόνη στη δεύ-

τερη θέση (20-11) της κατάταξης και πλέον ευελπιστεί σε

ήττες των Βαλένθια και Μπασκόνια σε αυτή την αγωνιστική,

προκειμένου να πανηγυρίσει πρόωρα την πρόκρισή της στα

πλέι οφ.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 43-33, 60-49, 85-65.

ΩΡΑΙΟ  ξεκίνημα για την Ελλάδα

Καλύτερη αρχή δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Η Εθνική

ομάδα διέψευσε όλα τα σε βάρος της προγνωστικά και απέ-

σπασε ισοπαλία 1-1 από την Ισπανία στην Γρανάδα, κάνο-

ντας ένα ονειρεμένο ξεκίνημα στην προσπάθειά της στα

προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Απέναντι στο απόλυτο φαβορί του ομίλου, η Εθνική ομάδα

τήρησε πιστά το αγωνιστικό πλάνο του Φαν΄τ Σχιπ, δεν πα-

νικοβλήθηκε όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, ενώ όταν –απρό-

σμενα είναι η αλήθεια- ισοφάρισε, κατάφερε να

προφυλάξει, παρά την πίεση που δέχτηκε, αυτόν τον βαθμό

μέχρι το τέλος.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Αβέβαιη ξανά η διεξαγωγή των Ολυμπιακών στο Τόκιο

Εκ νέου αβέβαιη καθίσταται η διεξαγωγή των Ολυμπιακών

Αγώνων το καλοκαίρι στο Τόκιο, καθώς η πρωτεύουσα της

Ιαπωνίας μπήκε την Παρασκευή ξανά σε καθεστώς έκτακτων

μέτρων και το πλέον έμπειρο μέλος της Διεθνούς Ολυμπια-

κής Επιτροπής θεωρεί άγνωστο εάν είναι εφικτό να γίνουν

οι Αγώνες που αναβλήθηκαν πέρσι το καλοκαίρι.

Την Πέμπτη ο Ντικ Πάουντ, το αρχαιότερο μέλος των πάλαι

ποτέ «αθανάτων», δήλωσε ξεκάθαρα στο BBC ότι κάθε άλλο

παρά βέβαιη θεωρεί τη διεξαγωγή των Θερινών Αγώνων του

2020 στο φετινό καλοκαίρι, με βάση όσα συμβαίνουν με τον

κορωνοϊό.

«Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος λόγω της περιοδικής αύξησης
των κρουσμάτων, δε γίνεται να το αγνοήσει κανείς,» είπε ο

πολύπειρος Καναδός παράγοντας, την ώρα που το Τόκιο και

οι γύρω περιφέρειες μπαίνουν ξανά σε καθεστώς λόκνταουν,

με 2.447 νέα κρούσματα την σε μια ημέρα, μόνο στην ιαπω-

νική πρωτεύουσα.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Γιοσιχίντε Σούγκα διαβεβαί-

ωσε ότι η Ιαπωνία σκοπεύει να φιλοξενήσει κανονικά τους

Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Πηγή: Reuters, BBC
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και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία

Παγκόσμια ημέρα ποίησηςΠαγκόσμια ημέρα ποίησης

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

Χαμογελάτε

Ανέξοδη η παραγωγή του και
όσο περισσότερο ξοδεύεται,
τόσο αυξάνεται η παρακατα-
θήκη του. Η φύση το προσφέ-
ρει απλόχερα

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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