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Γράφαμε στο φύλλο μας (αρ. 1179/24.4.21)

ότι «Ενας νέος αέρας φυσάει στο Υπουργείο

Εσωτερικών, όπως φαίνεται, από τις ενέρ-

γειές του. Εκπλαγήκαμε ευχάριστα, με το έγ-

γραφο του Υπ. Εσωτερικών, που απευθύνεται

στο Δήμο και το Δήμαρχο Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης και τον εγκαλεί ως πολιτικό

προϊστάμενο των υπηρεσιών, γιατί δεν απάν-

τησε σε αίτημα δημότη».

Αλλά φαίνεται ότι γελαστήκαμε για τον

“άνεμο”. Ο άνεμος ήταν λίβας και τα ’καψε.

Και το λέμε αυτό γιατί ο Υπουργός ανακά-

λεσε το έγγραφο, δια της διοικητικής υπαλ-

λήλου, με το αιτιολογικό ότι έφυγε προς το

Δήμο ΒΒΒ, “ως εκ παραδρομής” και το παρέ-

πεμψε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση δια τα

περαιτέρω... ή τας καλένδας!

Κύριε Υπουργέ,

Φαίνεται ότι βιαστήκαμε να σας συγχαρούμε,

για την ενέργεια του Υπουργείου σας ν’ απο-

πειραθεί να ελέγξει τις υπηρεσίες των ΟΤΑ για

την τήρηση της νομιμότητας και συγκεκρι-

μένα, εν προκειμένω, τη Δ/νση Διοικητικών

Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης.

Πήραμε μάλιστα το θάρρος, ευελπιστώντας σε

ανάλογη ενέργεια, να  σας  κοινοποιήσουμε

δικές μας  προσφυγές – αναφορές – ενστάσεις  
Συνέχεια στη σελ. 2

«Όταν η επιστήμη δεν
ερευνά την αλήθεια
αλλά γίνεται θεραπαι-
νίδα της πολιτικής κα-

ταντά παραδουλεύτρα!»3

Η Εκκλησία και οι
επιχειρηματικές
ελίτ

Εργο πνοής o Υμηττός  
]12

Αγροτική οδοποιΐα στο 

Δήμο Κρωπίας  ]6

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Η διαχείριση των παραλιών

on line με τον Γ. Σωφρόνη
σελίδα 12

Ανοιχτή Επιστολή
προς τον Υπουργό

Εσωτερικών 
κ. Μάκη Βορίδη

Θεόδωρος Γεωργίου  ] 16

Διεθνής Ημέρα Ασφάλειας στο Νερό

Αρκούν 3μ. από την στεριά
και 20 δευτερόπλεπτα για να πνιγείς!

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

στο μάτι 

του κυκλώνα 

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 

ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ

Στο βωμό τη «ανάπτυξης»

Μητροπολιτικό πάρκο

Πολιτιστική κληρονομιά

Μουσείο Πολιτικής ΑεροπορίαςΟΥΤΕ
] 13

Όταν ο γονιός είναι στο

νερό και απέχει από το

παιδί όσο το άνοιγμα

των χεριών του, έχει

ήδη απομακρυνθεί!

Η Ελλάδα

κατατάσσεται 5η

θέση σε θανατηφό-

ρους πνιγμούς στην

Ε.E. των 28 κρατών-

μελών!

]3
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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.

υπομνήματα, εις μάτην, προς την Αποκεντρωμένη Δι-

οίκηση Αττικής, στα έγγραφα της οποίας ο Δήμαρ-

χος δεν απαντά, πλησιάζοντας να χρονίσει

αναποτελεσματικώς!

Αναφέρομαι σε πρόσφατη δημοσίευση – λίβελο του

Δημάρχου ΒΒΒ, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, μέσω

ενός φερεφώνου του, με πολλαπλασιαστική «ιο-

γενή» δυνατότητα, το οποίον «ανατρέπει» το προ-

γενέστερο «συγχαρητήριο» e-mail μας, και το οποίο

δημοσίευμα αναφέρεται, εκτός των άλλων και στην

από εμάς εκδιδόμενη, επί 24 έτη, εβδομαδιαία περι-

φερειακή – τοπική εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ, την οποίαν

και γνωρίζετε.

Το εν λόγω λοιπόν δημοσίευμα του porte parole,

αφού λιδωρεί, συκοφαντεί και παντοιοτρόπως προ-

σπαθεί να μειώσει τη συνεργάτιδά σας, κρατική λει-

τουργό κυρία Κλαίρη Σαραντάκου – Πρόεδρο της

Δημοτικής Τ.Ο. ΒΒΒ της Νέας Δημοκρατίας και

υποψήφια Ευρωβουλευτή στις τελευταίες εκλογές

του 2019 - και καταφέρεται και κατά του πολίτη – δη-

μότη Βαγγέλη Πανάτου που «φέρεται να κατήγ-
γειλε» ενδεχομένως δηλαδή να κατασκευάστηκε

σύμφωνα με το εν λόγω λίβελο και πανηγυρίζει για

το πόσο «άκυρο» ήταν το «έγγραφο» ώστε «να το
παραδεχθεί η ίδια (η Κλ. Σαραντάκου) 18 ημέρες
μετά την αποστολή του προς το δήμο, με νέο έγ-
γραφο με το οποίο (...) ανακαλείται η υπ’ αριθ.
6294/8.4.21 επιστολή η οποία εστάλη “εκ παραδρο-
μής”», όπως λέει, εκθέτοντας, κατά ήπια έκφραση,

τη σοβαρότητα του Υπουργείου σας.

Ακολούθως ο κ. Κωνσταντέλλος, καταφανώς, δια

του φερεφώνου του, ισχυρίζεται ότι «την αρμοδιό-
τητα διοικητικού ελέγχου στους ΟΤΑ έχουν αποκλει-
στικά οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κάθε
Περιφέρειας και όχι το Υπουργείο Εσωτερικών»!
Και συνεχίζει ειρωνευόμενος την προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του

Υπουργείου σας ότι «...είτε δεν γνώριζε, είτε προ-
σποιήθηκε ότι δεν γνωρίζει τα όρια της δικαιοδοσίας
της», για να καταλήξει κομπορρημονών: «Η ειρωνεία
του θέματος είναι ότι το συγκεκριμένο νομοθετικό
πλαίσιο έχει περάσει προσωπικά (η υπογράμμιση

δική μας) από την επεξεργασία του Γρ. Κωνσταντέλ-
λου, ως εκπροσώπου της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ),
κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία»!
Για να καταλήξει τέλος και κατά της εφημερίδας μας

ισχυριζόμενος ότι «το αρχικό έγγραφο Περιέργως
διέρρευσε προς την τοπική εφημερίδα Εβδόμη, στην
οποία αρθρογραφεί και εμφανίζεται τακτικά (η υπο-
γράμμιση προέρχεται από τον λιβελογράφο) η
Κλαίρη Σαρνατάκου, η οποία το δημοσίευσε αυτού-
σιο(...) με πρωτοσέλιδο τίτλο “Το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών εγκαλεί το Δήμο ΒΒΒ για παράλειψη
καθήκοντος απέναντι σε δημότη”».
Λυπούμεθα, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε ούτε την

πρωτιά, ούτε την αποκλειστικότητα. Κυκλοφορούσε

ήδη στα social media.

Λέει πολλά το λιβελογράφημα της προσωπικής επί-

θεσης κατά της Κλαίρης Σαραντάκου και της Εβδό-

μης, προκαλώντας αίσθηση ναυτίας στον αναγνώστη

για την εμπάθεια, την κακία, την υπεροψία και το

«σύνδρομο του Βοναπαρτισμού από το οποίο πά-
σχει», ο εν λόγω δήμαρχος όπως τον κατήγγειλε

πρόσφατα ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής και Πρό-

εδρος του ΕΣΔΝΑ Βασ. Κόκκαλης (7η, 24.4.21,

σελ7).

Θέλουμε όμως κύριε Υπουργέ, να διατυπώσουμε

κάποια ερωτήματα:

― Ο άτυπος και προσχηματικός αντιπρόσωπος του

Γρ. Κωνσταντέλλου ισχυρίζεται ότι «αρμοδιότητα δι-
οικητικού ελέγχου στους ΟΤΑ έχουν αποκλειστικά
οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...». Εάν όντως αυτό

ισχύει, τι δουλειά έχει η «Διεύθυνση Μονάδας Εσω-

τερικού Ελέγχου» του Υπουργείου σας; Έτσι για να

προσθέσουμε άλλον έναν «διάδρομο» στον λαβύ-

ρινθο της Δημόσιας Διοίκησης;

Διερωτώμεθα».

Και όταν η «Αποκεντρωμένη» δεν ενεργεί ή κωλυ-

σιεργεί ή αγνοείται – περιφρονείται από «πάσχοντες
από Βοναπαρτισμό», ποιός την ελέγχει;

Κι ακόμα, εξ όσων γνωρίζω, και στη διαδικασία της

ιεραρχίας, αυτή ισχύει από τα κατώτερα κλιμάκια

προς τα ανώτερα και μάλιστα με ορισμένη διαδικασία

και προϋποθέσεις, υπερπηδάται.

Δεν γνωρίζω ότι απαγορεύεται στον Υπουργό να

ελέγξει τον ...κλητήρα κι ότι πρέπει ν’ απευθυνθεί

στον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου, αυτός, στον

Γεν. Δ/ντή, εκείνος στο Δ/ντή, στον τμηματάρχη

κ.ο.κ.

Κύριε Υπουργέ, απευθυνόμενοι σε σας πλέον οι πο-

λίτες κι εγώ προσωπικά, διερωτώμεθα, που είναι η

διαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης, που τόσο θερμά

υποστηρίζετε στη Βουλή;

Εάν ένας Δήμαρχος διακατεχόμενος από Ναπολε-

όντειο σύμπλεγμα, που περιφρονεί τους νόμους, και

τους χαρακτηρίζει «απαρχαιωμένους», μπορεί να

σας «πιέσει», όπως διαχέεται στην πολιτική, διοικη-

τική και κομματική ατμόσφαιρα του Δήμου ΒΒΒ, τότε

ειλικρινά λυπούμαι και ανησυχούμε για την πορεία

της πατρίδας μας.

• Ελπίζουμε η κ. Σαραντάκου ν’ αντέξει στην πίεση

και στο λεκτικό και ψυχολογικό μπούλινγκ που υφί-

σταται.

• Ελπίζω ακόμη να σας ωφελήσουν οι καλοπροαίρε-

τες παρατηρήσεις ενός αιθεροβάμονος υπευθύνου

γηραιου πολίτη.

Με τη δέουσα τιμή

Κώστας Βενετσάνος

Sine nobilita

Και για τους “άπιστους Θωμάδες”, ότι γράφουμε

χωρίς στοιχεία, σας παραπέμπουμε δίπλα στη σε-

λίδα να διαβάσετε 3 αναφορές της Αποκεντρωμέ-

νης διοίκησης που απευθύνεται στο Δήμο ΒΒΒ

καλώντας τον να απαντήσει. Κι εκείνος δεν

απαντά για ένα περίπου χρόνο!

Ανοιχτή Επιστολή

προς τον Υπ. Εσωτερικών 
κ. Μάκη Βορίδη

Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών Σελ. 5

Ο Θεόφιλος Καΐρης 
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Ο ευεργέτης των γυναικών!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Πυρκαγιά στην Αγ. Μαρίνα Σελ. 12

Ελληνική γλώσσα: το πολύτιμήτό μας

τζιβαϊρικό Δημήτρης Νατσιός Σελ. 14

Από τους κρατικοδίαιτους στους Δημο-

δίαιτους Β. Σιαμέτη Σελ. 17

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

Αθλητικά Σελ. 22-23

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του ΒΒΒ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ,

μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 17η Μαϊου ημέρα Δευτέρα

και ώρα 17:30 με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 
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Επί των τύπων των ήλων

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΒΒ

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ

Τρεις επιστολές έχει αποστείλει η Αποκεντρωμένη Δι-

οίκηση στο Δήμο ΒΒΒ και στο Δήμαρχο καλώντας τον

να απαντήσει. Τα παρουσιάζουμε αποσπασματικά,

λόγω έκτασης, κυρίως για να δείτε τους αριθμούς πρω-

τοκόλλων, τις ημερομηνίες για του λόγου το αληθές.

Αλλά ο Δήμαρχος ως αλαζόνας περιφρονεί!! 

Οι 20 ημέρες που τον καλεί η Αποκεντρωμένη στην τε-

λευταία της επιστολή να απαντήσει, έχουν γίνει μέχρι

σήμερα 90 ημέρες παρά κάτι.  

Με αφορμή τον εορτασμό της Διε-

θνούς Ημέρας Ασφάλειας στο Νερό

(σήμερα 15.5.21), σημαντικοί οργανι-

σμοί μας θυμίζουν ότι η πανδημία του

πνιγμού είναι διαχρονική και προτεί-

νουν απλές συμβουλές για την προ-

στασία των πολιτών.

Ο πλανήτης προσπαθεί να ξαναβρεί

τον βηματισμό του στην εποχή της

πανδημίας της covid-19, ενώ εισερχό-

μαστε στην θερινή περίοδο. Μια

σειρά οργανισμών που υπηρετούν την

δημόσια υγεία άμεσα ή έμμεσα στην

Ελλάδα και το εξωτερικό, ένωσαν την

φωνή τους για να ευαισθητοποιήσουν

έγκαιρα τους πολίτες και να υπενθυμί-

σουν βασικές συμβουλές που μπορούν

να προστατεύσουν από πνιγμό.

Η Διεθνής Ημέρα Ασφάλειας στο

Νερό (15 Μαΐου) αποτελεί ευκαιρία

για να θυμηθούμε ότι ο πνιγμός απο-

τελεί μια κρυφή και διαχρονικά υποτι-

μημένη αιτία θανάτου. 

Ορισμένα χαρακτηριστικά που πρέ-

πει να γνωρίζουμε είναι:

• Περίπου 1.2 εκατομμύρια θανατη-

φόροι πνιγμοί πραγματοποιούνται

ετησίως στον πλανήτη, δηλαδή ένας

κάθε 30". 

• Η Ελλάδα κατατάσσεται 5η σε θα-

νατηφόρους πνιγμούς στην Ευρω-

παϊκή Ένωση των 28 κρατών-μελών

(Eurostat 2016) και 39η σε σύνολο

119 χωρών.. 

• Σε κάθε θανατηφόρο πνιγμό αντι-

στοιχούν 4-10 μη θανατηφόροι που

δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν δυ-

σμενείς νομικές, κοινωνικές, οικογε-

νειακές, οικονομικές, επαγγελματικές

επιπτώσεις στο άτομο, την οικογέ-

νεια, τις λουτρικές εγκαταστάσεις, το

ναυαγοσώστη και το κράτος.

• Το θύμα πνιγμού σπανίως φωνάζει

"βοήθεια". Ο εντοπισμός του από τον

δυνητικό διασώστη βασίζεται σε

οπτικά και όχι ηχητικά ερεθίσματα.

• Όταν ο γονέας είναι στο νερό και απέχει

από το παιδί όσο το άνοιγμα των χεριών

του, έχει απομακρυνθεί.

• Η βύθιση διαρκεί περίπου 1' για τους

ενήλικες και 20" για τα παιδιά (Pia

1970), δηλαδή όσο μια τηλεφωνική

κλήση ή η αποστολή SMS. 

• "Εσωτερικοί θόρυβοι" όπως σκέψεις

και συναισθήματα μπορούν να προκα-

λέσουν διάσπαση της προσοχής του

ναυαγοσώστη.

• Tο 74% των πνιγμών πραγματοποι-

ούνται σε τοποθεσίες που δεν υπάρ-

χει δυνατότητα βοήθειας.

Συγκεκριμένα συμβαίνει στις μη ορ-

γανωμένες (65%) και στις παραλίες

που είχε σχολάσει (9%) ο ναυαγοσώ-

στης ("Παρατηρητήριο Πνιγμών", Safe Water

Sports και Υπουργείο Ναυτιλίας, 2017-2019). 

• Το 55% των πνιγμών πραγματοποι-

είται στα πρώτα 3μ, όταν δηλαδή το

βάθος ξεπερνάει το ύψος ενός αν-

θρώπου (Stallman, 2008), το 90% στα

πρώτα 10μ (Orlowski & Szpilman,

2001) και σπάνια από τα 50μ και μα-

κρύτερα από την ακτή.

Η ανάγκη των πολιτών να κολυμπή-

σουν σε μη πολυσύχναστες παραλίες

για την αποφυγή συγχρωτισμού ώστε

να προστατευτούν από τον κορονοϊό,

ελλοχεύει τον κίνδυνο λουτρού σε

ναυαγοσωστικά μη φυλασσόμενες

ακτές ή πέραν του ωραρίου εργασίας

του ναυαγοσώστη. 

Είναι λοιπόν αναγκαίο, κάθε πολίτης

να εφαρμόσει τους παρακάτω ελάχι-

στους κανόνες ασφαλείας:

• Να επιτηρείς πάντα τα παιδιά κοντά

στο νερό

• Κολύμπα παράλληλα με την ακτή

• Κολύμπα 3 ώρες μετά το φαγητό

• Απέφυγε την κατανάλωση αλκοόλ

• Μην υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου

• Ακολούθησε τις συμβουλές του

ναυαγοσώστη

• Μάθε να κολυμπάς  
Πηγή: www.sportlifesaving.blogspot.com

Εκτός από τον πνιγμό, ένα πλήθος

άλλων ατυχημάτων μπορούν να λάβουν

χώρα μέσα και γύρω από το νερό. 

Μια βουτιά με το κεφάλι σε ρηχά νερά,

μπορεί να προκαλέσει μόνιμη παρά-

λυση στην σπονδυλική στήλη. Ένα μη-

χανοκίνητο σκάφος, μπορεί να

προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θά-

νατο αν προσκρουστεί με κάποιο λουό-

μενο. Η κολύμβηση σε κρύο νερό

μπορεί να προκαλέσει υποθερμία. 

Ο κατάλογος των ατυχημάτων δεν πε-

ριορίζεται στα παραπάνω, αλλά είναι

ενδεικτικός της αναγκαιότητας απόκτη-

σης κάποιων βασικών γνώσεων με θεω-

ρητικά και ιδανικά πρακτικό τρόπο,

έπειτα από την παρακολούθηση σχετι-

κών μαθημάτων.

Διεθνής Ημέρα Ασφάλειας στο Νερό

Αρκούν 3μ. από τη στεριά και 20" για να πνιγείς!

ΕΞΩΔΙΚΟ
από ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟ

Βρισκόμαστε στο τυπογρα-

φείο - Παρασκευή 14/5, ώρα

14:10, όταν παραλάβαμε, με δι-

καστική επιμελήτρια εξώδικη

Διαμαρτυρία του Δημάρχου Γρ.

Κωνσταντέλλου, για δημοσί-

ευμα στην στήλη “Επιστολές”

κ.λπ. στο φύλλο της 24ης Απρι-

λίου/21.

Υποσχόμαστε στον κύριο Δή-

μαρχο και στους αναγνώστες ν’

απαντήσει ο Συντάκτης στο

προσεχές φύλλο.
Από τη Διεύθυνση
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Η συνεργασία του Συμβουλίου Τεχνών

Ελλάδας με το Art Unites Us All, δημι-

ουργεί κύκλους κεντρικών και επιμέ-

ρους συνεργασιών αρχικά με τους

συνδεδεμένους φορείς του Συμβου-

λίου Τεχνών και με το σύνολο των καλ-

λιτεχνών και φορέων από τους

ποικίλους κλάδους τεχνών που συμμε-

τέχουν στο «Art Unites Us All».

Το Art Unites Us All, εναγκαλίζει διαφο-

ρετικές ομάδες καλλιτεχνών από δια-

φορετικές χώρες που ενώνουν τις

δυνάμεις τους και παρουσιάζουν ένα

συλλογικό πολυμεσικό έργο που ανα-

δεικνύει πρωτότυπη τέχνη από δημι-

ουργούς παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα στο έργο αυτό συμμετέ-

χουν 210 καλλιτέχνες, 105 μουσικοί,

79 χορευτές και 26 ζωγράφοι και φω-

τογράφοι από Ελλάδα και εξωτερικό,

οι οποίοι έχουν δημιουργήσει οπτικοα-

κουστικό υλικό και δραστηριότητες ορ-

χηστικών τεχνών και κινησιολογίας,

εμπνευσμένες από πρωτότυπη μουσική

σύνθεση της Domina Monriel.

Επίσημη ημέρα παρουσίασης των δρά-

σεων: 16 Μαϊου 2021, Παγκόσμια

Ημέρα Ειρηνικής Συμβίωσης.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Art Unites

Us All:

Επίσημο youtube κανάλι: 

https://m.youtube.com/channel/UCtGS-

XMZZy6R7ibwJ5rtteA

Μπορείτε να συντονιστείτε και να ενη-

μερωθείτε ακολουθώντας μας στο In-

stagram: Art Unites Us All:

@artsunitesusall / #artunitesusall

Domina Monriel: @domina_monriel /

#domina_monriel

Natassa Triantafyllou: @natassat /

#natassat 

«Μνημεία στην ακτή:  αρχαιότητες
στη σύγχρονη Νέα Μάκρη Αττικής»

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

προσκαλούν στη διάλεξη τη Πέλλης Φωτιάδη, αρ-

χαιολόγου, υποψήφιας διδάκτορος του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών με θέμα: «Μνημεία στην ακτή:
αρχαιότητες στην σύγχρονη Νέα Μάκρη Αττικής.»
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με

χρήση του προγράμματος  για τηλεδιασκέψεις

Zoom, την Τρίτη 18-5-2021, ώρα 20:00 στη διεύ-

θυνση 
https://us02web.zoom.us/j/9901950540?pwd=Zm5DamMy-

cGpWc1FFSXBsdG9Qa3BEQT09

MeetingID: 990 195 0540 • Passcode: 5mqKeU

Αυτόματος περιορισμός συμμετοχών τουZoom: 100 άτομα.

Περίληψη διάλεξης: Στην ανατολική ακτή της Αττικής, η

ιωνική Τετράπολις αποτέλεσε κατά την αρχαιότητα τον

συνοικισμό των δήμων του Μαραθώνος, της Οινόης, της

Τρικορύνθου και της Προβαλίνθου, οι οποίοι καταλάμβα-

ναν την περιοχή στις βορειοανατολικές υπώρειες του

Βριλησσού (Πεντελικού όρους) και τις πεδινές εκτάσεις

με άνοιγμα προς τη θάλασσα του νότιου Ευβοϊκού. Από

τους τέσσερις αρχαίους δήμους, η Προβάλινθος (με

όνομα προελληνικής προέλευσης) πιθανότατα εντοπιζό-

ταν στα νότια, ανατολικά από το σημερινό όρος Αγριελίκι,

στην περιοχή του Μικρού Έλους και της σύγχρονης Νέας

Μάκρης. 

Ένας άλλος, αταύτιστος μέχρι σήμερα αρχαίος δήμος,

αυτός της Φηγαίας (ή των Φιγαιέων), ίσως εντοπίζεται

στην περιοχή όπου ευρίσκονται το σύγχρονο Ζούμπερι

και ο Άγιος Ανδρέας.

Με αναφορές στις αρχαίες πηγές και τα επιγραφικά ευ-

ρήματα, επιχειρείται η σύντομη περιήγηση στα μνημεία

τα οποία χρονολογούνται από την Νεολιθική Εποχή έως

την ύστερη αρχαιότητα και έχουν ανακαλυφθεί και διε-

ρευνώνται στη σύγχρονη Νέα Μάκρη Αττικής.

Πέλλη Φωτιάδη, αρχαιολόγος

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, ΥΠ.ΠΟ.Α.

Παγκόσμια Ημέρα Ειρηνικής Συμβίωσης

Ξυπόλυτοι στο Πάρκο
του Nηλ Σάιμον 

σε on demand streaming

Καθώς η χειμερινή θεατρική σεζόν βαί-

νει προς το τέλος της και τα θέατρα

παραμένουν κλειστά λόγω των ανα-

γκαίων για την δημόσια υγεία μέτρων,

ο ψηφιακός χώρος παραμένει ανοι-

χτός και φιλόξενος για το κοινό που

αγαπά τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο

αυτό, το έργο “Ξυπόλυτοι στο Πάρκο”
του Nηλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Ρέινας

Εσκενάζυ, η εξαιρετική παράσταση

που λόγω συνθηκών παίχτηκε για

λίγες μέρες ζωντανά και γνώρισε πολύ

μεγάλη επιτυχία στο online streaming,

συνεχίζεται στην πλατφόρμα της

viva.gr ON DEMAND μέχρι τις 31

Μαΐου.

Οι ΞΥΠΟΛΥΤΟΙ είναι ένα έργο για την

αγάπη και την δύναμη του έρωτα, δο-

σμένο με χιούμορ και ζωντάνια, αλλά

και με τρυφερότητα κι ευαισθησία. 

Τί συμβαίνει όταν ένα νιόπαντρο ζευ-
γάρι διαπιστώνει πως το σπίτι των
ονείρων του είναι μια «τρύπα», μπάζει
νερά, δεν έχει θέρμανση και ο ένοικος
της πάνω σοφίτας περνάει από το δια-
μέρισμά τους για να μπει στο δικό του;
Πόση αγάπη χωράει στο αστεία άβολο
διαμερισματάκι;
Ο Πωλ (Αργύρης Αγγέλου), ένας συν-

τηρητικός δικηγόρος, παντρεύεται την

Κόρι (Βασιλική Τρουφάκου), μια ανέ-

μελη κοπέλα. Η συγκατοίκησή τους

όμως σε ένα σπίτι, το οποίο δεν πληροί

την περιγραφή του συμβολαίου και ο

διαφορετικός τρόπος που οι δυο τους

αντιμετωπίζουν την ζωή, τους φέρνει

αντιμέτωπους με μια σειρά αναπάντε-

χων, τρελών, κωμικών καταστάσεων.

Το σπίτι είναι πολύ μικρότερο σε σχέση

με εκείνο που είχαν αρχικά δει, το δωμά-

τιο τους είναι μια «τρύπα», η τζαμαρία

της οροφής μπάζει νερά, θέρμανση δεν

υπάρχει και το κυριότερο …..ο κύριος

Βελάσκο (Άρης Λεμπεσόπουλος) ένοι-

κος της σοφίτας από πάνω, πρέπει να

περνάει μέσα από το διαμέρισμά τους

για να μπει στο δικό του!

Η μητέρα της Κόρι (Ελένη Κρίτα) που

επισκέπτεται συχνά την κόρη της γκρι-

νιάζει επίμονα, ο μυστηριώδης Κος Βε-

λάσκο φλερτάρει ασύστολα, …. και το

ζευγάρι φτάνει στα όριά του.

Διάρκεια: 1 ώρα και 40 λεπτά

Δημήτρης Μυστακίδης
Lighthouse Sessions 

Τα Lighthouse Sessions, η ενότητα

μουσικών εκδηλώσεων που εγκαινιά-

στηκε στο ΚΠΙΣΝ (Στ. Νιάρχος) τον

Ιανουάριο του 2021, παρουσιάζοντας

μια σειρά από απρόσμενες επί σκη-

νής συμπράξεις, ρίχνει αυλαία με

εκλεκτό καλεσμένο τον Δημήτρη

Μυστακίδη. 

Έχοντας σαν αφετηρία την τζαζ και τε-

λικό προορισμό μια απελευθερωμένη από

κανόνες συνομιλία, τα Lighthouse Ses-

sions περνούν μέσα από την ελληνική πα-

ράδοση, τα ρεμπέτικα και την κλασική

μουσική, σε ένα πρωτότυπο, ανοικτό

στον αυτοσχεδιασμό και την πειραματική

διάθεση αποτέλεσμα. 

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την

Κυριακή 16 Μαΐου, στις 20:30, στον

Φάρο του ΚΠΙΣΝ.
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Με δεδομένο το σοβαρό πλήγμα που έχει

δεχθεί ο Πολιτισμός εξαιτίας των συνε-

πειών της πανδημίας αλλά και την προτε-

ραιότητα που δίνει η διοίκηση της

Περιφέρειας στη στήριξη του πολιτισμού

αυτή τη δύσκολη περίοδο, μετά από πρω-

τοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.

Πατούλη, παρατείνεται και επεκτείνεται

το Πρόγραμμα στήριξης φορέων του Σύγ-

χρονου Πολιτισμού από την Περιφέρεια

Αττικής, που χρηματοδοτείται από το

ΠΕΠ Αττικής για ένα ακόμα έτος.

Το εκτιμώμενο κόστος γι’ αυτή την επέ-

κταση ανέρχεται σε περίπου 3 εκ. € και

θα καλυφθεί από πόρους του Α.Π. 6 του

ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Επισημαίνεται πως μέσω του συγκεκριμέ-

νου προγράμματος της Περιφέρειας στη-

ρίζονται ήδη με χρηματοδότηση από το

ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 13 φορείς σύγ-

χρονου Πολιτισμού με έναν συνολικό π/υ

άνω των 10 εκ .€ 

Με αφορμή τη συγκεκριμένη απόφαση ο

Περιφερειάρχης πριν από λίγες μέρες

πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώ-

πους, ενδεικτικά, από τους φορείς που

στηρίζονται από την Περιφέρεια και τη

συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Πολι-

τισμού Μ. Βιδάλη.  

Κατά τη συζήτηση ο Γ. Πατούλης υπο-

γράμμισε τη σημασία που αποδίδει στην

ύπαρξη των ετήσιων θεσμών Σύγχρονου

Πολιτισμού για την Αττική, τόσο για την

ποιότητα  ζωής όσο και για τον τουρισμό

και την εν γένει οικονομική ανάπτυξη της

Περιφέρειας και τους διαβεβαίωσε πως

βούληση της διοίκησης είναι η έμπρακτη

στήριξη του πολιτισμού, αυτή τη δύσκολη

περίοδο. 

«Ο πολιτισμός για εμάς είναι προτεραι-

ότητα και πιστεύουμε πως αυτή τη δύ-

σκολη περίοδο πρέπει να στηριχθεί και να

αναδειχθεί ως φάρος ελπίδας, αναγέννη-

σης και αισιοδοξίας. Έχοντας πλήρη

γνώση, τόσο των ιδιαίτερων συνθηκών

που έχει δημιουργήσει η πανδημία, όσο

και της ανάγκης να στηριχθούν οι άνθρω-

ποι του Πολιτισμού, θέλω να σας διαβε-

βαιώσω ότι θα είμαστε δίπλα τους. Με

πράξεις και όχι με λόγια. Βούλησή μας

είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτό-

τητας της Αττικής, η στήριξη των καλλι-

τεχνών και των εργαζομένων στο χώρο

του πολιτισμού, που δοκιμάζονται εξαι-

τίας της πανδημίας, καθώς και η προ-

σφορά πολιτιστικών αγαθών, υψηλής

ποιότητας στους πολίτες και προς αυτή

την κατεύθυνση υλοποιούμε στοχευμέ-

νες δράσεις». 

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Πρόεδρος

της Ταινιοθήκης της Ελλάδος Μαρία Κο-

μνηνού, η Γενική Διευθύντρια της Κινημα-

τογραφικής Εταιρείας Αθηνών Τατιάνα

Παππά, η Πρόεδρος ΔΣ και Γενική Διευ-

θύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακο-

γιάννης Ξένια Καλδάρα, ο Καλλιτεχνικός

Διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πει-

ραιά Λευτέρης Γιοβανίδης, ο Πρόεδρος

του Ωδείου Αθηνών Νίκος Τσούχλος και

σύμβουλοι των παραπάνω φορέων.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν οι δράσεις

και τα μελλοντικά σχέδια των φορέων.

Παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο το Πρόγραμμα στήριξης 

φορέων του Σύγχρονου  Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής

Παρουσιάστηκε χτες το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Αθηνών και Επιδαύρου 2021 από την καλλιτεχνική

του διευθύντρια Κατερίνα Ευαγγελάτου, την Τετάρτη

12.5.21, σε συνέντευξη Τύπου.

Μετά από μία μακρά περίοδο απουσίας πολιτιστικών

εκδηλώσεων, λόγω της πανδημίας, έρχεται το Φεστι-

βάλ Αθηνών με το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει

φέτος το καλοκαίρι, σαν μία ανάσα, αύρα, αεράκι πο-

λιτισμού.

Ανακοινώθηκαν από 80 παραγωγές, και 2.000 περίπου

συμμετοχές καλλιτεχνών. Παρουσιάστηκε αναλυτικά

το πρόγραμμα κάθε χώρου, Πειραιώς 260, Αρχαίο Θέ-

ατρο Επιδαύρου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

και Ηρώδειο. 

Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου το Εθνικό Θέατρο θα

παρουσιάσει τους «Ιππείς» του Αριστοφάνη σε σκη-

νοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου και τις «Φοίνισσες»

του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα παρουσιάσει

την «Ελένη» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του Βασίλη

Παπαβασιλείου,

το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων τις «Βάκχες» του Ευριπίδη σε

σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη

το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης μαζί με το Θέατρο «Πορεία» τον

«Προμηθέα Δεσμώτη» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία

Αρη Μπινιάρη.

Ο θίασος της Σάουμπυνε σε σκηνοθεσία Τόμας

Οστερμάιερ θα παρουσιάσει μια παράσταση βασι-

σμένη στον μύθο του Οιδίποδα Τύραννου. 

Επίσης, θα ανέβουν οι παραστάσεις: «Ιφιγένεια η εν

Ταύροις» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Γιώργου Να-

νούρη, «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία

Αργυρούς Χιώτη, «Ορέστης» του Ευριπίδη σε σκηνο-

θεσία Γιάννη Κακλέα και «Ιχνευταί» του Σοφοκλή σε

σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Το πρόγραμμα του Μικρού Θεάτρου Αρχαίας Επιδαύ-

ρου θα εξελιχθεί έως τα τέλη Αυγούστου και θα φι-

λοξενήσει το ερευνητικό πρόγραμμα «Πάροδος»,

συναυλίες, χορό, εικαστικά, καθώς και παραστάσεις

πάνω σε νέα έργα εμπνευσμένα από το αρχαίο

δράμα.

Το πρόγραμμα της Πειραιώς 260 θα επεκταθεί μέχρι

τον Οκτώβριο, για να μπορέσουν να χωρέσουν όλες

οι παραγωγές, νέες και περσινές που δεν έγινε κατά-

φεραν να παρουσιαστούν. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο

θα δούμε ελληνικές δημιουργίες, ενώ το Φθινόπωρο

κυρίως διεθνείς. Θέατρο, Χορός, Μουσική, Όπερα και

Εκθέσεις συνθέτουν ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα.

Σημαντικοί καλλιτέχνες από την ελληνική και την

παγκόσμια σκηνή θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν

στο Ηρώδειο. Η μουσική θα έχει τον πρώτο ρόλο, με

συναυλίες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής

Ορχήστρας Αθηνών, της Συμφωνικής Ορχήστρας της

ΕΡΤ, της Φιλαρμόνια και πολλές ακόμα.

Η πώληση των εισιτηρίων  ξεκίνησε 14 Μαΐου

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου βρίσκεται

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του οργανισμού, aefestival.gr. 

Οι παραστάσεις ξεκινούν την 1η Ιουνίου στην Πειραιώς 260,

που επαναλειτουργεί μετά από έναν χρόνο απουσίας εξαι-

τίας της πανδημίας. Φέτος, η Πειραιώς θα είναι πιο "καλο-

καιρινή" από ποτέ, καθώς οι αίθουσες θα μας υποδεχθούν

με ανοιχτές οροφές, ώστε να τηρηθούν τα απαραίτητα υγει-

ονομικά πρωτόκολλα για την ασφάλεια όλων. Θα ακολου-

θήσουν μέσα στον Ιούνιο οι παραστάσεις στους ανοιχτούς

μας χώρους, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Αρχαίο Θέατρο

Επιδαύρου και τη Μικρή Επίδαυρο. 

Η πώληση των εισιτηρίων για όλους τους χώρους ξεκίνησε

ηλεκτρονικά από Παρασκευή 14 Μαΐου, στις 13:00 το μεση-

μέρι, για τις παραστάσεις Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου.

Ο μέγιστος αριθμός εισιτηρίων για κάθε συναλλαγή είναι

τέσσερα (4). Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας στα: 

aefestival.gr • tickets.aefestival.gr • www.ticketservices.gr

και στα καταστήματα Public.

Η πώληση στα εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

(Πανεπιστημιου 39, Στοά Πεσμαζόγλου) θα ξεκινήσει τη

Δευτέρα 17 Μαΐου, στις 10:00 π.μ.

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021

Μία ...νέα αρχή στον πολιτισμό
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Σε πλήρη εξέλιξη το σημαντικό

έργο αγροτικής οδοποιίας

Δήμου Κρωπίας στην περιοχή

Κοκκιναράς Κορωπίου στην πα-

ραγωγική πεδιάδα των Μεσο-

γείων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το

σημαντικό έργο αγροτικής οδο-

ποιίας τού Δήμου Κρωπίας, συ-

νολικού μήκους 4 χιλιομέτρων

στην περιοχή Κοκκιναράς Κορω-

πίου σε κομβικό σημείο της πα-

ραγωγικής πεδιάδας των

Μεσογείων (Θέση «Πάτημα-

Koκκιναράς-Καμηλάφι). 

Το έργο αυτό αφορά αποκλει-

στικά την εξυπηρέτηση αγροτι-

κών επιχειρήσεων.

Εγκρίθηκε - εντάχθηκε αρχικά

στο «Φιλόδημος Ι», αλλά μετα-

φέρθηκε στο πρόγραμμα ενίσχυ-

σης Δήμων «Αντώνης Τρίτσης»,

με προϋπολογισμό 602.500 χιλ.

ευρώ. 

Ένα μεγάλο τμήμα του νότιου

τομέα του έργου έχει ήδη

ασφαλτοστρωθεί. Αυτή την πε-

ρίοδο εκτελούνται έργα διαμόρ-

φωσης, διάστρωσης στην «Λ.

Κοκκιναρά». 

Οπως ενημερώνει ο Δήμος Κρω-

πίας, ακολουθούν και άλλοι

αγροτικοί οδοί σε πρόταση που

υπέβαλλε ο Δήμος σε όλη την

επικράτειά του, που εξυπηρε-

τούν αγροτικές καλλιέργειες-

επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις

υποδείξεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για

την έγκρισή τους. 

Θετικό κρούσμα κορωνοϊού

στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

Βούλας ενώ ήταν αρνητικό

στο self test!

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και έγκαιρης ενημέρω-

σης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πανδημία,

o Δήμος ΒΒΒ, ενημερώνει για ένα θετικό κρούσμα κορω-

νοϊού που εντοπίστηκε σε μαθητή του Στ2 Τμήματος του

2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας. 

Ο μαθητής προσήλθε κανονικά το πρωί με αρνητικό self-

test όπως προβλέπουν οι οδηγίες του Υπουργείου Παι-

δείας, ωστόσο το βράδυ της ίδιας ημέρας βγήκε θετικός

σε μοριακό τεστ κορωνοϊού που είχε κάνει νωρίτερα,

επειδή δεν αισθανόταν καλά. Η Διεύθυνση του Σχολείου

σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης,

προχώρησε στο κλείσιμο του τμήματος για 14 ημέρες. 

Ακολούθησαν και τα τμήματα Ε1, Ε,2, Ε3 του ίδιου σχο-

λείου. Επίσης νέα κρούσματα στα σχολεία:

2ο Γυμνάσιο Βούλας στο Τμήμα Γ4, μαθητής εντοπίστηκε

(13..5.21)  θετικός στον κορωνοϊό και το τμήμα θα παρα-

μείνει κλειστό για 14 ημέρες. 

Το Τμήμα Β1 του 2ου Λύκειου Βούλας, θα παραμένει κλει-

στό εν αναμονή αποτελέσματος μοριακού τεστ, έπειτα

από θετικό αποτέλεσμα μαθητή σε self test. 

Τέλος, τα τμήματα  Α1 και Δ2 του 1ου Δημοτικού Σχο-

λείου Βάρης, τίθενται σε αναστολή από 13/05/21 έως και

26/05/21, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος .

Η Δημοτική Αρχή ακολουθεί άμεσα όλα τα προβλεπό-

μενα μέτρα, όπως αυτά ορίζονται από τον ΕΟΔΥ και απο-

λύμανε σχολαστικά όλους τους χώρους του σχολείων. 

Σ.Σ. Τα σελφ τεστ δεν εξασφαλίζουν και τα μοριακά δεν

τα προτείνουν. Απλά περιμένουν το 14ήμερο εκτός και

πληρώσει ο γονιός ή ο πολίτης γενικότερα;

Παράδειγμα που βίωσα τις ημέρες των εορτών και από τις

δύο πλευρές· να βγει δύο φορές θετικό τα σελφ τεστ στο

ίδιο άτομο και να είναι στο μοριακό αρνητικό ή να έχει

κάνει σελφ τεστ με συμπτώματα και να βγει αρνητικό, ενώ

το μοριακό βγήκε θετικό. Γι’ αυτό τονίζω ότι η φράση

“φτου ξελευτερία” (το ορθόν “ενέργεια ελευθερίας”) είναι

λάθος, γιατί με το αρνητικό τεστ στο χέρι κινείται ελεύ-

θερος στις επαφές του και τελικά μεταδίδει τον ιό γιατί

είναι θετικός. Ούτε έχει λογική να κλείνει η τάξη για 14

ημέρες, χωρίς να εξακριβωθεί ότι νοσεί. Γι’ αυτό, γράφω

και ξαναγράφω, ότι θα πρέπει να κινούμαστε - όσο του-

λάχιστον διαρκεί η έξαρση του ιού - ωσάν να είμαστε όλοι

υποψήφιοι θετικοί. Με αποστάσεις, και όλα τα απαραί-

τητα μέτρα και κοινωνική συνείδηση!  Αννα Μπουζιάνη

Σε εξέλιξη Aγροτική Οδοποιΐα στο Δήμο Κρωπίας

Η Βουλιαγμένη, έχει γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο,

αφού περνούν στους οδούς δίκτυο ομβρίων υδάτων.

Καλό το έργο και ιδιαίτερα χρήσιμο, αλλά όπως κα-

ταγγέλουν οι κάτοικοι, «ήρθαν, έσκαψαν πέρασαν

τις σωλήνες και έφυγαν αφήνοντας μπάζα, ξύλα,
πέτρες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Δεν

μπορούμε να βγούμε να περπατήσουμε. Δεν μπο-
ρούμε να βγούμε από την πόρτα μας».
Μας παρακάλεσαν να το επισημάνουμε και το πράτ-

τουμε, γιατί αυτά τα έργα δεν πρέπει να “λυμνά-

ζουν”. Πρέπει να ολοκληρώνονται στο σύνολό τους

για να μη δημιουργούντα τα προβλήματα που βιώνει

σήμερα η Βουλιαγμένη.

Και τα δύσκολα έρχονται...

Βέβαια, τα δύσκολα έρχονται, πρέπει να πούμε στους

Βουλιαγμενιώτες, γιατί σε λίγο όλος ο κόλπος και όλα τα

πράσινα πάνω από τη μαρίνα θα γίνουν ένα απέραντο ερ-

γοτάξιο, από τους “μεγάλους” επενδυτές, που θα κατα-

στήσουν τη Βουλιαγμένη ένα νέο ...Ντουμπάι. Μόνο που

το Ντουμπάι, είναι ένας τεχνητός τόπος, και όχι αυτή η

φυσική ομορφιά της Βουλιαγμένης που πάνε να την αφα-

νίσουν, σιγοντάροντας και η εκκλησία της Ελλάδος, με τη

“φερόμενη” περιουσία της, που καλεί επενδυτές να την

αγοράσουν!!

Το αποδίδει πολύ ωραία η ενεργός πολίτης Κατερίνα Τσα-

τσαρώνη: «με επενδυτικά funds αραβικών κεφαλαίων και

του τουρκικού ομίλου της Dogus, ξεκίνησε η πορεία ανά-

πτυξης στη Βουλιαγμένη.

Σήμερα είναι μόνο η πλωτή πλατφόρμα, αύριο θα είναι

σκάφη μεγαθήρια που θα μπαινοβγαίνουν στον μικρό

όρμο, θα είναι τα jet ski που θα ξεφορτώνουν για να δια-

σκεδάσουν οι γόνοι τους, θα είναι τα βοηθητικά 7-8 μέ-

τρων ταχύπλοα που θα ξεφορτώνουν για να τους

πηγαίνουν βόλτες,  θα είναι τα ελικόπτερα τα οποία θα

προσεγγίζουν από θαλασσής και θα δημιουργούν ριπές

ανέμου και κυματισμό. Ούτε στην ξηρά ούτε στην Θά-

λασσα θα είμαστε ασφαλείς και ήρεμοι πια. 

Αυτή την ανάπτυξη φέρνουν οι μεγιστάνες της μέσης

Ανατολής όπου και αν πάνε και άλλα πολλά που δεν γρά-

φονται κομψά. Δεν πειράζει όμως οι «άρχοντες» του

τόπου μας θα συντρώγουν μαζί τους στα χλιδάτα εστια-

τόρια, θα τους κάνουν ρουσφέτια και θα κλείνουν δου-

λειές μέσω της 7Δημης Αναπτυξιακής Εταιρείας Α.Ε,

όπως ο «Σωκράτης» και άλλες που είναι ήδη έτοιμες για

να μη φαίνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς! Όσο για τις δω-

ρεές οπως αυτές της πλατείας Βουλιαγμένης και των παι-

δικών χαρών......το κόστος τους μπροστά στο κέρδος που

θα βγάλουν οι δωρητές από τις business που γίνονται ήδη

είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ευχαριστούμε για τις φιλαν-

θρωπίες από καρδιάς αλλά αν το τίμημα είναι η κατα-

στροφή αυτού του υπέροχου, ανεκτίμητου όρμου....άραγε

αξίζει?»

Ενα εργοτάξιο όλη η Βουλιαγμένη

“Δεν μπορούμε να βγούμε απ’ τα σπίτια μας”

Κλειστή η Οδός Ερμού στη

Βουλιαγμένη λόγω εργασιών

Κλειστή θα παραμείνει η Οδός Ερμού στη Δ.Ε. Βου-

λιαγμένης από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος (Παραλιακή

Λεωφόρο) έως την Οδό Ιάσωνος λόγω ανακατασκευής

του οδοστρώματος. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από το

πρωί της Τετάρτης 12 Μαΐου στις 07:00 και θα διαρκέ-

σουν τέσσερις μέρες, έως την Κυριακή 16 Μαΐου. 

Κατά συνέπεια, η Οδός Ερμού θα παραμείνει κλειστή

στο συγκεκριμένο τμήμα της, από το πρωί της Τετάρ-

της και θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το πρωί της

Δευτέρας, 17 Μαΐου.
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Με σκοπό την εύρυθμη λει-

τουργία της πόλης της Ρα-

φήνας και της αγοράς, εν

όψει της θερινής περιόδου,

ο Δήμος Ραφήνας - Πικερ-

μίου ανακοινώνει ότι από

την Παρασκευή 21 Μαΐου,

αρχίζει να εφαρμόζεται το

σύστημα ελεγχόμενης

στάθμευσης. 

Παράλληλα από την Πέμπτη

12 Μαΐου αρχίζει η διαδικα-

σία έκδοσης των καρτών

στάθμευσης για μόνιμους

κατοίκους και εργαζόμε-

νους εντός των διοικητικών

ορίων του Δήμου. 

Φέτος, στο σύστημα ελεγ-

χόμενης στάθμευσης εν-

τάσσεται και ο χώρος

στάθμευσης στο πάρκο Κα-

ραμανλή, ο οποίος θα χρησι-

μοποιείται με μέγιστη

διάρκεια 12 ωρών, ώστε να

εξυπηρετούνται μόνιμοι κά-

τοικοι και επισκέπτες. 

Οι αιτήσεις για την έκδοση

κάρτας ελεγχόμενης στάθ-

μευσης θα υποβάλλονται με

δύο τρόπους:

1. Ηλεκτρονικά από τις 12

Μαΐου, μέσω της επίσημης

ιστοσελίδας του Δήμου

www.rafina-pikermi.gr. (θα

εκδοθεί νεότερη αναλυτική

ενημέρωση για τη διαδικα-

σία),

2. Με αυτοπρόσωπη παρου-

σία στο Δήμο Ραφήνας 

Η ημέρα και ώρα προσέλευ-

σης για την υποβολή της αί-

τησης στο Δήμο Ραφήνας

Πικερμίου, στο πλαίσιο της

διαρκούς βελτίωσης εξυπη-

ρέτησης των πολιτών, θα

πρέπει να οριστεί με e -

ραντεβού  μέσω της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας στη

διεύθυνση https://rafinapik-

ermi.irantevou.gr. 

Τα Μεσόγεια οχυρώνονται. Σχεδόν όλη η

περιοχή έχει ξεκινήσει να οχυρώνεται με

έργα συλλογής επεξεργασίας λυμάτων,

κάτι που πριν 20 χρόνια δεν ήθελαν να

ακούσουν και ...έπεφταν δήμαρχοι.

Τώρα, μετά το Κορωπί, Πικέρμι, Μαρκό-

πουλο, έρχεται η Παλλήνη, τα Σπάτα και

έτσι σιγά - σιγά όλη η περιοχή των Μεσο-

γείων θα οχυρωθεί από την ανεξέλεγκτη

καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα, από

τους βόθρους, και τις δυσοσμίες, με τα νερά

στους δρόμους τους καλοκαιρινούς μήνες.

Έτσι δυναμικά και με γρήγορους ρυθμούς

προχωρούν οι διαδικασίες υλοποίησης του

έργου για την κατασκευή δικτύου αποχέ-

τευσης ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνα,

με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-

2020 και συγκεκριμένα του Ταμείου Συνο-

χής. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

προχώρησε στην έγκριση της χρηματοδοτι-

κής συνεισφοράς για το έργο «Συλλογή,

επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μα-

ραθώνα και διάθεση – επαναχρησιμοποίηση

επεξεργασμένων εκροών», συνολικού επι-

λέξιμου  προϋπολογισμού 98,9 εκ. € (από-

φαση C(2021) 3150 final / 3.5.2021).

Το έργο της κατασκευής δικτύου αποχέτευ-

σης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμά-

των Μαραθώνα και Νέας Μάκρης, τελεί υπό

τη διαχείριση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ατ-

τικής, ενώ δικαιούχος, αλλά και φορέας δη-

μοπράτησης & ανάθεσης του έργου είναι η

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και οι Υπηρεσίες της.

Σταματούν τα πρόστιμα από Ε.Ε.

Το έργο αυτό έχει τεράστια περιβαλλοντική

σημασία για την Ανατολική Αττική, ενώ αξί-

ζει να σημειωθεί ότι η υλοποίησή του θα

οδηγήσει και στη σταδιακή εξάλειψη των

προστίμων που έχουν επιβληθεί στη χώρα

από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινο-

τήτων λόγω της καθυστέρησης στην κατα-

σκευή κατάλληλων συστημάτων

αποχέτευσης στους οικισμούς Β’ Προτεραι-

ότητας (οικισμούς με πληθυσμό άνω των

15.000 κατοίκων).

Με αφορμή αυτή την ιδιαίτερα θετική εξέ-

λιξη για το έργο αλλά και για την Χώρα εν

γένει, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-

λης συναντήθηκε στα γραφεία της Περιφέ-

ρειας με τον Δήμαρχο Μαραθώνα Σ. Τσίρκα,

τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο

της ΕΥΔΑΠ ΑΕ Α. Τόσιο, τη Γενική Διευθύν-

τρια έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ

Γ. Στεφανάκου και τον Προϊστάμενο της

Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ.

Δρόση.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Σ. Τσίρκας ευχα-

ρίστησε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους,

για τη σπουδή που επέδειξαν προκειμένου

να κλείσουν άμεσα οι χρηματοδοτικές εκ-

κρεμότητες και να προχωρήσουν γρήγορα

οι σχετικές διαδικασίες, εξαίροντας την

ευαισθησία που επιδεικνύει ο Περιφερειάρ-

χης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της πε-

ριοχής. Παράλληλα επεσήμανε ότι

πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο για την

Ανατολική Αττική, με ισχυρό περιβαλλον-

τικό αποτύπωμα.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της

ΕΥΔΑΠ ΑΕ Α. Τόσιος, χαιρέτισε την εποικο-

δομητική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί

τόσο με τον  Περιφερειάρχη όσο και με τον

Δήμαρχο Μαραθώνα τονίζοντας: «εργαζό-
μαστε στενά με όλους τους εμπλεκόμενους
Φορείς συμπεριλαμβανομένων της Περιφέ-

ρειας και των Δήμων, προκειμένου όλοι μαζί
να αναμορφώσουμε την Αν. Αττική. Πρόκει-
ται για ένα έργο πνοής, το οποίο, με βάση
το στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ, έχει
τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα, εντασσό-
μενο σ’ ένα ευρύτερο σχεδιασμό που θα
συμβάλει στη βέλτιστη διαχείριση των
πόρων και την κυκλική οικονομία, ενισχύον-
τας τον πρωτογενή τομέα και αναβαθμίζον-
τας συνολικά την ποιότητα ζωής των
κατοίκων».
Ο Γ. Πατούλης μετά τις ευχαριστίες σημεί-

ωσε. «Αυτή η θετική εξέλιξη αποδεικνύει
πως όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας τα
αποτελέσματα είναι μόνο θετικά με πολλα-
πλασιαστικά οφέλη για τους πολίτες».
Τόνισε δε χαρακτηριστικά: «Η κατασκευή
δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξερ-
γασίας λυμάτων στον Μαραθώνα και στη
Νέα Μάκρη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό
έργο για τη σημερινή διοίκηση της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Το μεγάλο αυτό έργο θα συμ-
βάλει καθοριστικά στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην προστασία της δη-
μόσιας υγείας, ενώ παράλληλα θα μας επι-
τρέψει να εξαλειφθούν τα πρόστιμα που
έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα από το Δικα-
στήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και να
εξοικονομήσουμε πόρους, ώστε να τους
επενδύσουμε σε νέες δράσεις και έργα που
θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην Ατ-
τική για όλους τους πολίτες».   

Kατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνα
Με χρηματοδότηση ύψους 98,9 εκ. ευρώ από την Ε.Ε. 

Το εμβληματικό έργο της Δημιουργίας του

Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφή-

νας Πικερμίου, προϋπολογισμού 36,17 εκ.

ευρώ, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημο-

σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 και προχω-

ρούν οι διαδικασίες για την άμεση

υλοποίησή του (ΑΔΑ: ΨΞΗ746ΜΤΛΡ-ΜΝΣ).

Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττι-

κής Γ. Πατούλης στη συνεδρίαση του Π.Σ.

(12.5.21) με τη συνεργασία του αρμόδιου

Υφυπουργού Ιωάννη Τσακίρη το έργο, εν-

τάσσεται στο ΠΔΕ 2021 της Περιφέρειας,

προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες

δημοπράτησής του και να ενταχθεί ώριμο

και με σύμβαση στο υπό κατάρτιση νέο ΠΕΠ

Αττικής 2021-2027, το οποίο αναμένεται να

εγκριθεί από την Ε.Ε. στο τέλος του έτους.

Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι με στα-

θερά βήματα, η Περιφέρεια Αττικής και τα

στελέχη της, έχοντας όλο το προηγούμενο

διάστημα συνεργαστεί στενά με τον Υφυ-

πουργό Ι. Τσακίρη και με τον αρμόδιο υφυ-

πουργό Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη, τον

Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου Ε. Μπουρ-

νούς και παράγοντες του Αθλητισμού κατά-

φεραν να συντονίσουν τις διαδικασίες και

να μπουν οι βάσεις για την υλοποίησή του.

«Στόχος, να γίνει η Αττική μία  Περιφέρεια
πρότυπο με ανθρώπινο πρόσωπο και
απολύτως λειτουργική για τους πολίτες της. 
Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και θα
εντάξει την Αττική στο χάρτη των περιοχών
που στηρίζουν στην πράξη τους συμπολίτες
μας με Αναπηρία.
Το Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Ραφή-
νας, αποτελεί μια σύγχρονη αθλητική υπο-
δομή, προσβάσιμη σε όλους, για μια
ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Δήμου, που επλήγη
κατά το πρόσφατο παρελθόν, έτσι ώστε να
τεθούν οι βάσεις ανάκαμψης και αναγέννη-
σης», τονίζει ο Γ. Πατούλης.

Η δημιουργία του Αθλητικού Παραολυμπια-

κού Κέντρου Ραφήνας Πικερμίου θα φιλο-

ξενεί ένα ικανό αριθμό διαφορετικών

αθλημάτων. Θα περιλαμβάνει υπαίθριο στά-

διο, υπαίθρια βοηθητικά γήπεδα, κλειστό γυ-

μναστήριο, κλειστό κολυμβητήριο και

ξενώνα για αθλητές. 

Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης 

στο Δήμο Ραφήνας
Η διαδικασία ηλεκτρονικής Έκδοσης καρτών

Δημιουργία Παραολυμπιακού Αθλητικού

Κέντρου στη Ραφήνα
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«Η κοινή γνώμη της Ευρώπης, υπέρ τον στρατόν και υπέρ τας
στρατιωτικάς υστερίας ζητεί να μάθει εάν επιτέλους  το μι-
κρόν αυτό έθνος είναι ή όχι ελεύθερον να σκέπτεται» 

Ζαχ. Παπαντωνίου, ποιητής. 

Ο Θεόφιλος Καϊρης και κατά κόσμον Θωμάς, έζησε στα χρό-
νια 1784-1853. 
Από  το  λήμμα στο  λεξικό  Πάπυρος Λαρούς, Μπριτάνικα  μα-
θαίνομε, πως  ο Καϊρης ήταν  ιερωμένος –  κληρικός, και λό-
γιος διδάσκαλος σε φιλοσοφία,  λογοτεχνία, μαθηματικά,
φυσική.  
Προσέτι δε από τον Παλαμά, ότι ήταν ένας από τους μάλλον
γραμματισμένους και μάλλον ενάρετους δασκάλους του
Αγώνα. Άνθρωπος αγαθός  σπεύδει και  συμπληρώνει ο ποι-
ητής Παύλος Νιρβάνας, σοφός και φιλάνθρωπος που προίκισε
την ιδιαιτέρα του πατρίδα  με φιλανθρωπικά καταστήματα και
άφησε πίσω του σημάδια της αγάπης. Μια μεγάλη πνευματική
και τραγική φυσιογνωμία του 19ου  αιώνα, επιβεβαιώνει  ο
ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς.

Γεννημένος στην Άνδρο, ορφανός από πατέρα, με κηδεμόνα
τον αρχιμανδρίτη θείο του, μετά τις εγκύκλιες σπουδές του
στην  Κυδωνία  ή  και Κυδωνίες όπως τότε τις λέγανε και σή-
μερα Αϊβαλί  της Μικράς Ασίας, στα δεκαοκτώ του χρόνια  χά-
ραξε τον δρόμο  για  να χειροτονηθεί στην Πάτμο μοναχός.
Από εδώ και πέρα το βιογραφικό του σε δράση  πολυποίκιλη
και πολύμορφη, τρέχει ασταμάτητα.
Το 1803 φεύγει για την Ιταλία.  Μαθητεύει  στο Πανεπιστήμιο
της Πίζας  φυσική και μαθηματικά. Το 1810 στο Παρίσι  σπου-
δάζει φιλοσοφία και φιλολογία. 
Όλες αυτές οι σπουδές και οι βιωματικές διαμονές του στην
Ευρώπη που τότε αποκαλούσαμε «Εσπερία»,  τον φέρνουν
κοντά στη Δυτική ιδέα της φιλοσοφικής αναζήτησης,  στη Δια-
φώτιση  και στις αρχές της Αναγέννησης.  
Αλλά και τον διαποτίζουν  με τα νάματα της Γαλλικής  Επα-
νάστασης  που τώρα προσανατολίζει  το δικό του θρησκευτικό
όραμα  σε   ροβεσπιερικό στοχασμό.    
Έτσι ο Καΐρης μιλάει για το «Υπέρτατο» ’Ον,  που είναι ο
Θεός. Καινοτομεί θεσπίζοντας  δικό του καινούργιο  χρονο-
λόγιο  και  ονοματολόγιο ημερών και τον μήνα τον θέλει  χω-
ρισμένο σε τρία δεκαήμερα. 
Οι θεωρητικές του θέσεις  υλοποιούνται σε πράξη χωρίς
φραγμούς και οι νεωτερισμοί του προκαλούν. Αλλά εκείνος
επιμένει: «Σιχάθηκα τα νεύματα τυφλής υποταγής, /τα πνεύ-
ματα της θλίψεως, / του μακιγιάζ τους πόνους», (Χάρης Μελι-

τάς. Από την ποιητική  Συλλογή «Παράσταση Ήττας»,  2012).

Με θάρρος και τόλμη  μιλάει για το ιδεολογικό του γέννημα,
τη «Θεοσέβεια». Κατά το λεξικό “Ηλιος” στον τόμο “Ελλάς”
και σελίδα 725 διαβάζω πως κατά τον Καϊρη «Θεοσέβεια»
είναι  η  έμφυτη τάση του ανθρώπου να αποδέχεται τη δύναμη
του Θεού εξ ού και να γίνεται  θεοσεβής.  Αλλού πάλι μας μι-
λάει για καινούργια θρησκεία που γεννιέται κόκκου  σπόρος
λιγοστός, πέφτει στην σχισμή  του βράχου και  υπομονετικά
βλαστάνοντας  θεριεύει, συμπιέζει  και διαρρηγνύει μα και
ανατρέπει τις από αιώνων  όποιες εκκλησιαστικά γρανιτένιες
αγκυλώσεις. 
Ο Καϊρης   με την προβολή των απόψεών του και όπως ήδη
ειπώθηκε πίστευε στη ύπαρξη του Θεού και εκήρυττε τον σε-
βασμό του προς Αυτόν, αλλά δεν δεχότανε την ύπαρξη της
Αγίας Τριάδος, ούτε την θεότητα του Χριστού, ούτε το θεό-
πνευστο των Γραφών, ούτε τα Μυστήρια, ούτε τις εικόνες,
ούτε τις νηστείες. Δεν  ήταν κατά του χριστιανισμού και της

ηθικής του διδασκαλίας, αλλά κατά του Δόγματος και της Εκ-
κλησίας. Και δεν έτρεφε επιθετική στάση, απλά δεν παραδε-
χότανε «Ψυχολογική καύχηση, και όνειρο σπαρμένο σε αγρό
ουτοπίας, θάλεγε κανείς». (Σπύρος Μελάς).

Αλλά «σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν». Η συντηρητική κοι-
νωνία ξεσηκώθηκε  εναντίον του και τον πολέμησε, τον κα-
ταδίωξε  και  με μια ανίερη καταδίκη τον αποκαθήλωσε.  
Δεν τον κράτησε  όρθιο  στα ίσια του,  ούτε η προσφορά του
στη μόρφωσή, ούτε το παρελθόν του στον Αγώνα. 
Από το 1819  είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρία. Με την έκρηξη

της μεγάλης Επανάστασης περιόδευε Άνδρο, Ψαρά,   Ύδρα,
Αίγινα, Ναύπλιο αφυπνίζοντας  και προτρέποντας  με πύρι-
νους λόγους το λαό να αγωνιστεί.  
Τον Μάρτιο του 1822  είχε οργανώσει ομάδα από Κυδωνιάτες
μαχητές και σαν απλός στρατιώτης συμμετείχε στην ατυχή
εκστρατεία του Ολύμπου. Στη μάχη τραυματίστηκε άσχημα
στο πόδι. Το τραύμα  του κακοφόρμισε, μολύνθηκε.  Πυορρο-
ούσε και τον πήρε στο θάνατο μαζί με τις κακουχίες της φυ-
λακής. 
Ο Σπύρος Μελάς γράφει για τη δράση του Καϊρη ότι σαν πλη-
ρεξούσιος του Έθνους  συμμετείχε στην επαναστατική Συνέ-
λευση του Άστρους.  Ακόμη  ότι ήταν  ο πρόεδρος του
Βουλευτικού  (= της κυβέρνησης)  στο Ναύπλιο.  Ότι σαν αν-
τιπρόσωπος της ελευθερωμένης Ελλάδας  είχε προσφωνήσει
προφητικά με βαρυσήμαντο λόγο τον πρώτο κυβερνήτη, τον
Καποδίστρια.
«Μη λησμονήσεις ποτέ, (του έλεγε)  ότι το ψεύδος, η δια-

βολή, η ύπουλος και ραδιουργός αντενέργεια, αι κατά χάριν
και κατά βίαν γενόμεναι εκλογαί, και η παράβασις αυτού του
Συντάγματος, μάς έκαναν να θρηνήσομεν Εθνικάς συμφο-
ράς.»
Για τον Καΐρη αυτό το Σύνταγμα  του 1828 ήταν  μια «παρά-
βαση»  γιατί δεν μπορούσε  να δώσει ισχυρή Κυβέρνηση, να
χτίσει από το χάος κόσμο.
Αλλά για  τον Καποδίστρια  το φλέγον  πρόβλημα εκείνη τη
στιγμή ήταν η ομόνοια και η ενότητα του λαού. Τα τοπικά συμ-
φέροντα και οι ατομικές διεκδικήσεις που σε έξαρση διατά-
ρασσαν την Εθνική ισορροπία. 
Μα  κατά τον  Άριστο Καμπάνη  «ο Καϊρης όπως και ο Κοραής
δεν έπαψαν από το να είναι  θύματα  των βιβλίων και των κη-
ρυγμάτων  της  γαλλικής Επανάστασης. Και ο Καϊρης  πρω-
τοστατούσε,  όταν επιζητούσε  η θεωρία  και τα  λεκτικά
κελεύσματα, στα χέρια του να γίνονται  πράξη». 
Ο  Όθωνας διόρισε τον Καϊρη καθηγητή του Πανεπιστημίου,
αυτός  όμως  το  αρνήθηκε.  Πιό μπροστά είχε απορρίψει  και
το παράσημο  του Χρυσού Σταυρού  του Τάγματος του Σωτή-
ρος, δοσμένο πάλι από τον Οθωνα …..Μα ο Όθων ήταν ο βα-
σιλιάς και δυο αρνήσεις προς την Αυλή, ήταν  δυό
καταγραφές στο μαύρο της κατάστιχο.
Ο Οθων στην αρχή  ήθελε τον Καΐρη.  Ο  Όθων είχε καταλάβει
ότι ο Καΐρης ήταν απαραίτητος για τη παιδεία.  Με σπάνια
μόρφωση και παιδαγωγική δεινότητα είχε διατελέσει διευθυν-
τής  στην ονομαστή Ευαγγελική σχολή της Σμύρνης και κα-
θηγητής στην περίφημη Σχολή των Κυδωνιών με αντίχτυπο
και στη Δυτική  Ευρώπη. 

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας  ο Καϊρης είχε ιδρύσει
στην Άνδρο Σχολή  με το όνομα το ‘’Ορφανοτροφείο’’, το
οποίο εκτός της στέγης των ορφανών παιδιών, συμπεριελάμ-
βανε και  εκπαιδευτήριο με  Ελληνικό, Γυμνάσιο και Πανεπι-
στήμιο. Αυτό το «Ορφανοτροφείο» το έχει φτιάξει και
οργανώσει προσωπικά  ο ίδιος  με  εράνους Ελλήνων από το
εσωτερικό και Ελλήνων των παροικιών, αλλά  και  από  προ-
σφορές ξένων. Για να μαζέψει αυτά τα χρήματα  περιόδευε
σε  Ανατολή και Δύση. 
Από τα «Απομνημονεύματα» του Ανδρέα Συγγρού, που
υπήρξε μαθητής στη Σχολή του μαθαίνομε τις λεπτομέρειες
για τα εντός του “Ορφανοτροφείο” τεκταινόμενα.
Σε αυτό το διδακτήριο  οι μαθητές ήταν εσωτερικοί και εξω-
τερικοί. Είχαν ηλικία  από 9  και μέχρι  30 ετών, συνέρρεαν δε
στην Άνδρο από όλες τις ελληνικές παροικίες της Ευρώπης
και της Μικράς Ασίας, αλλά και από διάφορες περιοχές της
ελευθερωμένης  Ελλάδας.
Στο νησί  όμως τα υπάρχοντα καταλύματα δεν επαρκούσαν

και οι ιδιοκτήτες κερδοσκοπικά σκεπτόμενοι, αναγκάζονταν
να περιοριστούν  στα υπόγεια τους, για να νοικιάζουν τα “υπε-
ρώα”. 
Οι μαθητές κοινοβιακά τρώγανε όλοι  μαζί  εντός της Σχολής.
Εναλλάξ άπαντες υποχρεωτικά βοηθούσαν  στο μαγείρεμα.
Αλλά κάποιοι εύρωστοι οικονομικά ξεχώριζαν και  σιτίζονταν
απ’ έξω στα μικροεστιατόρια που  όλο και πλήθαιναν.  

Στο πρόγραμμα μαθημάτων διδασκαλίας  που σε πλούτο και
σήμερα εντυπωσιάζει, πρώτευαν  τα ανώτερα μαθηματικά,
φυσική, χημεία,  ακολουθούσαν δε χωρίς να υστερούν, κοσμο-
γραφία, υδροστατική, αστρονομία, ορυκτολογία, φυσιολογία,
ιστορία της φιλοσοφίας, ψυχολογία, λογική, αρχαίοι συγγρα-
φείς, ρητορική, ποιητική, θρησκειολογία, αλλά και  η διδασκα-
λία της νέας θρησκείας  με τον προσηλυτισμό  έντονα και σε
καθημερινά σε  πρώτο πλάνο.  
Και οι θρησκευτικές τελετουργίες εντός της σχολής συχνές,
αλλά πάντοτε προσαρμοσμένες στο καϊρικό του Ντεϊσμού
πνεύμα. 
Το σκάνδαλο έγινε μεγάλο όταν ολόκληρη  η Άνδρος είχε αρ-
χίσει ασφυκτικά και προκλητικά να προσανατολίζεται «προς
τα καινά δαιμόνια» και εν τη αμαθεία αυτών να ασπασθώσι το
νέον δόγμα  το απαλλάσσον αυτούς της τελέσεως των χρι-
στιανικών χρεών, εξομολογήσεων, λοιπών μυστηρίων, νη-
στειών  και λοιπά. τα οποία πλέον εθεώρουν  ως τύπους
οχληρούς». (Ανδρέας Συγγρός) 
«Ο Καϊρης, όντας ιερωμένος απετόλμησε και επροτίμησεν
την ολέθρια περιπέτεια όταν  έπαυσεν να ιερουργεί    κατά τα
καθιερωμένα και οι νέες του δοξασίες  διετάραξαν την ενό-
τητα της πίστεως και του κύρος της Εκκλησίας». (Στέλιος
Σπεράντζας)                    
Και γενικότερα  τότε στο νησί, οι εκκλησίες έπαψαν να λει-

τουργούν και ήταν κλειστές. 
Οι εμμονές του σε  ριζοσπαστικά θρησκευτικές αλλαγές  μοι-
ραία τον έφεραν αντιμέτωπο με την συντηρητική κοινωνία του
τόπου και ιδιαίτερα  με το εκκλησιαστικό κατεστημένο που διέ-
βλεπε τα συμφέροντά του να να αντικαθίστανται  με τις θρη-
σκευτικές τελετές  που λάβαιναν χώρα  εντός της Σχολής  και
να  πλήττονται. 
Αλλά και με το επίσημο κράτος, που  όπως ελέχθη στο πρό-
γραμμά του είχε τη συνοχή των πολιτών  κρατημένη σε μια
ηρεμία.   
Έτσι οι θέσεις οι ιδεολογικές του Καΐρη χαρακτηρίστηκαν αι-
ρετικές και μπήκαν στο στόχαστρο των περισσοτέρων.. Του
έγιναν  κατ’ επανάληψη υποδείξεις για μετάνοια,  Αυτός αρ-
νήθηκε.  
Εκείνοι τον καταδίωξαν, τον συνέλαβαν, τον έσυραν στη Σύρο
και την 21η   Δεκεμβρίου του 1852 τον καταδικάσανε σε φυ-
λάκιση 2 ετών και δέκα ημερών και σε  αστυνομική επιτήρηση
7 χρόνων. Τον έκλεισαν στις ανήλιες υγρές φυλακές της
Σύρου, με το πόδι του να πυορροεί από τα  κακοφορμισμένα
τραύματα της μάχης. Τον φυλάκισαν και  μέσα στη φυλακή
σε ηλικία 68 ετών την 19η του Ιανουαρίου του 1853 από τις
κακουχίες αποδήμησε.  
Πέθανε και του αρνήθηκαν τη χριστιανική ή και όποια ταφή.
Κάποιοι κατάφεραν και πήραν μυστικά το πτώμα του  και
κρυφά το έθαψαν. Οι φανατικοί  του εχθροί όμως  βρήκαν τον
τάφο του, τον ξέθαψαν, ξέσκισαν τα σωθικά του και τα γέμι-
σαν  με ασβέστη για “βουντού” απολύμανση.  
Οκτώ ημέρες μετά το θάνατο του, ο Άρειος Πάγος  αναίρεσε
την απόφαση  καταδίκης  του από το Πλημμελιοδικείο της
Σύρου και  νεκρό τον αθώωσε αθωώνοντας μαζί και τους ήδη
φυλακισμένους συνεργάτες  του.
Μεταφέρθηκε το λείψανό του στην Άνδρο  με απαγορευμένη
τη συνοδεία συγγενών ακόμα και την παρουσία του αδελφού
του.  Οι ντόπιοι της Άνδρου οπαδοί του, έκαναν έρανο και
έστησαν στο νησί  την προτομή του. Οι φανατισμένοι θερμο-
κέφαλοι αντέδρασαν και το κράτος το επίσημο για να ηρεμή-
σουν υποχώρησε, ξεθεμέλιωσε τον  μαρμάρινο ανδριάντα  και
να τον παρέδωσε  βορρά  στη μανία του όχλου  που τον κα-
ταθρυμμάτισε. 
«Οι κανδηλανάπται οι προκαλέσαντες πλησίον της αρχιεπι-
σκοπής Σύρου και της Ιεράς Συνόδου την αφάνταστον εκ-
στρατείαν κατά μιάς σκιάς,… οι προσπαθούντες να φορέσουν
καλιμαύχιον εις τον καθηγητήν  της φιλοσοφίας εν τω Πανε-
πιστημίω, οι φέροντες δυσκολίαν εις το αναμορφωτικόν
έργον της Κυβερνήσεως και οι τρικλοποδίζοντες την Ελευθε-
ρίαν, δεν γνωρίζουν ποία είναι τα φαινόμενα εις τα οποία προ-
σέχει η κοινή γνώμη της Ευρώπης. Ζητεί να μάθει αν  το μικρό
αυτό Έθνος είναι ή  όχι ελεύθερον να σκέπτεται. 
Αλλά  αν η Ελλάς τουφεκίζει ένα ανδριάντα και μιαν σκιάν,

ερωτώ τί θα έζήτει  η Ιερά Σύνοδος  αν επροκειτο περί ζων-
τανού όντος; Μιαν πυράν βέβαια». (Ζαχ. Παπαντωνίου)  
Εστω όμως ότι η Εκκλησία  δικαιολογημένα  έπρεπε να αμυν-
θεί όπως είχε μάθει να αμύνεται, το Κράτος όμως και  η Δι-
καιοσύνη, που  ήτανε  και τι κάνανε;

Βοηθήματα
1) ‘’Αφιέρωμα στον Θεόφιλο Καϊρη’’ περιοδικό  Ελληνική Δημιουρ-

γία  τευχ. 129 / 1953.                             

γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

Ο Θεόφιλος Καϊρης, 

μια ιδιαίτερα εμβληματική

προσωπικότητα 
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Οταν η δημόσια διοίκηση ποδηγετείται

Mπορεί ένας δήμαρχος να πιέσει έναν υπουργό, έτσι

που να αναγκαστεί να τσαλακωθεί απέναντι στους πο-

λίτες;

Μπορεί, ένας υπουργός, να αψηφίσει την αρνητική ει-

κόνα που θα βγάλει προς τα έξω μειώνοντας, αφενός

το ρόλο της κυβέρνησης και αφετέρου, τη σχέση του

τόσο καίριου για τον πολίτη υπουργείο, προκειμένου να

ικανοποιήσει έναν δήμαρχο;

Μπορεί ένας υπηρεσιακός υπάλληλος να ενεργήσει αφ’

εαυτού χωρίς συνέπειες;

Είναι ερωτήματα που με βασανίζουν, γιατί τελευταία

κάποιοι εδώ στη χώρα των Βουλού, όπως την έλεγε ο

αείμνηστος Δημήτρης Ράπτης, που σατίριζε συχνά τα

τεκταινόμενα στη Βούλα, δεν βλέπουν το δάσος, αλλά

μόνο το δέντρο και μάλιστα ένα δέντρο νάρκισσο που

καμαρώνει ότι αυτό είναι ένα και το πρώτο, το μοναδικό!

Φοβούμαι ότι οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε

μία μεγάλη πλειοψηφία, έχουν αποκτήσει αυτό τον

καρπό του νάρκισσου, τον ναρκισισμό και συμπεριφέ-

ρονται υπέρμετρα εγωκεντρικά. Βέβαια, σ’ αυτό βοηθάει

και ο μη ενημερωμένος πολίτης που πάει και ψηφίζει

...ποδοσφαιρικά, χωρίς γνώση και απ’ την άλλη οι υπε-

ραιεξουσίες που τους έδωσαν οι διάφορες κυβερνήσεις.

Εξουσίες που είναι εις βάρος του πολίτη.

Η
Βούλα χάνει σιγά - σιγά τις παραλίες της, τις

ακτές της, την ανάσα της. Απ’ τη μια οι “επενδύ-

σεις” που έρχονται και φέρνουν ουρανοξύστες

και ξενοδοχεία και απ’ την άλλη οι διεκδικήσεις και οι

χαμένες δίκες, για το καλύτερο κομμάτι της ελεύθερης

Ακτής της, όπου και το καφέ Νότος. Και όλοι το περνάνε

στο ...ντούκου.

Η Βουλιαγμένη στο μάτι του κυκλώνα! «Μπήκαν στην
πόλη οι οχτροί, τις πόρτες σπάσαν οι οχτροί, κι εμείς
γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη ημέρα»! λέει τόσο

εύστοχα ο αείμνηστος Ξυλούρης. Στο τέλος να δούμε

ποιοι θα γελάσουμε...

“Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία τώρα καμιόνια
κουβαλάν στα ναυπηγεία”, μας λέει ο Ν. Γκάτσος.

Η φύση χάνεται κι εμείς κουβαλάμε μπετονιέρες...

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ένας σπουδαίος Έλληνας επιστήμονας, ο Γεώργιος Παπα-
νικολάου, γεννημένος στις 13  Μαϊου του 1883 στη Κύμη
Ευβοίας, είναι ο γιατρός που εφηύρε το σωτήριο τεστ ΠΑΠ,
που ανιχνεύει σε πρώιμο στάδιο τον καρκίνο του τραχήλου
της μήτρας των  γυναικών και χάρη στην εφεύρεσή του
έχουν σωθεί και σώζονται καθημερινά, χιλιάδες γυναίκες
σε όλο τον κόσμο!  
Με το τεστ ΠΑΠ ανιχνεύονται επίσης και ορισμένα σεξουα-
λικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως τα κονδυλώματα, που
οφείλονται σε συγκεκριμένα στελέχη του ιού HPV, αλλά
και λοιμώξεις, κολπίτιδες, τραχηλίτιδες και μολύνσεις!!
Παρεξηγημένος και εξοστρακισμένος από την ίδια την επι-
στημονική ιατρική κοινότητα της Ελλάδας, ο Γ. Παπανικο-
λάου, εγκατέλειψε την Ελλάδα και εργάστηκε στο
εξωτερικό προσφέροντας τις επιστημονικές υπηρεσίες του
για το καλό της ανθρωπότητας, όπως ακριβώς πριν πολ-
λούς αιώνες, ένας άλλος μεγάλος Έλληνας, ο φιλόσοφος
Πυθαγόρας, όταν ήρθε από την Σάμο με την υπέργηρη μη-
τέρα του, για να ιδρύσει σχολή στους Δελφούς μορφώνον-
τας τους Έλληνες, διώχθηκε από τους  ιερείς του Ναού του
Απόλλωνα, ίσως επειδή φοβήθηκαν μην τους επισκιάσει και
τους αφαιρέσει δόξα και πλούτο, οπότε απογοητευμένος
πήγε στη Κάτω Ιταλία, όπου ίδρυσε την Πυθαγόρειο σχολή,
γιατί αν επέμενε να μείνει στους Δελφούς ίσως βρισκόταν
γκρεμισμένος από τις Φαιδριάδες Πέτρες των Δελφών,
όπως συνήθιζαν να κάνουν στους αντιφρονούντες οι υπεύ-
θυνοι του μοναδικού σε φήμη αλλά και σε πλούτο Δελφικού
Μαντείου! 
Σε μια στιγμή αυτοκριτικής είχε πει ο Παπανικολάου: «δεν
φιλοδοξώ να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχισμένος,  αλλά
φιλοδοξώ να εργαστώ και να δημιουργήσω κάτι αντάξιο
ενός ανθρώπου που διέπεται από ηθικές αρχές και δύ-
ναμη»!

Το πατρικό του σπίτι στην Κύμη το έχει μετατρέψει σε μου-
σείο, αλλά  ο κόσμος δεν το γνωρίζει για να το επισκεφθεί,
γιατί  στις 6 από τις 7 ημέρες της εβδομάδας παραμένει
κλειστό!!!
Ο πατέρας του Νικόλαος Παπανικολάου ήταν γιατρός και
πολιτευτής και προσέφερε πολλά στην ιδιαίτερη πατρίδα
του σαν Βουλευτής Καρυστίας, αλλά και σαν Δήμαρχος
Κύμης, ενώ οι πολιτικές του απόψεις συμβάδιζαν με του
Χαρίλαου Τρικούπη, του οποίου υπήρξε θαυμαστής και οπα-
δός.
Ο Γιώργος πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε ένα άριστο οι-
κογενειακό περιβάλλον και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο και
στην μετέπειτα ζωή του.  Τελείωσε το Δημοτικό σχολείο
στην Κύμη και το Γυμνάσιο στην Αθήνα, αφού είχε αποδεί-
ξει το μεγάλο του ταλέντο για μια πολύπλευρη μάθηση, με
τον άψογο χαρακτήρα του και την ιδιαίτερη εξυπνάδα, φι-
λομάθεια και δυναμικότητά του!

Σπούδασε την γαλλική γλώσσα και ασχολήθηκε με την λο-
γοτεχνία, την ποίηση, την φιλοσοφία και την μουσική, όπου
παρακολούθησε για οκτώ χρόνια μαθήματα βιολιού στο
Ωδείο Λότνερ!   
Όταν τελείωσε τις σπουδές του στην ιατρική σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και την στρατιωτική του θητεία και
ήρθε ή ώρα της καριέρας του, ο πατέρας του τον συμβού-
λεψε να γίνει στρατιωτικός γιατρός, για καλύτερη σιγου-
ριά, αλλά εκείνος από τη φύση του ανήσυχο πνεύμα,
προτίμησε την ελευθερία της δράσης και της σκέψης και
σε ένα γράμμα που απευθυνόταν στον πατέρα του έγραψε
τα εξής λόγια: «Όχι δεν θέλω να γίνω στρατιωτικός για-
τρός. Θέλω να μείνω ελεύθερος, να αισθανθώ τη χαρά που
δίνει ο αγών της ζωής.  Εμένα δεν με τρομάζει το πέλα-
γος. Θέλω την ελευθερία μου, τη γλυκιά μου ελευθερία»!!

Τελικά ακολούθησε ευρύτερες σπουδές στη Γερμανία, ενώ
είχε επηρεαστεί από τη σκέψη των μεγάλων Γερμανών
συγγραφέων και φιλοσόφων όπως του Γκαίτε, του Καντ,
του Σοπενχάουερ και του Νίτσε και είχε γράψει ότι ήθελε
να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή και ή να πέσει με τιμή ή
να φέρει τη σημαία της προόδου στο δρόμο του μέλλοντος
και έφερε το δεύτερο!!!
Σπούδασε στο Μόναχο Βιολογία και Ζωολογία και απέ-
κτησε πλούσια εργαστηριακή πείρα, ενώ δημοσίευσε δύο
εργασίες στα γερμανικά και πήρε το διδακτορικό του δί-
πλωμα από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου!
Γνώρισε την Μάχη Μαυρογένη, που παραθέριζε στην Κύμη.
Ήταν πολύ όμορφη, μορφωμένη και γόνος ονομαστής οι-
κογένειας της Αθήνας και μετά την ανάπτυξη αμοιβαίου αι-
σθήματος μεταξύ τους και αμοιβαίας αποδοχής ότι δεν θα
έκαναν παιδιά για να είναι ο Γεώργιος αφοσιωμένος στις
μελέτες του,  ο γάμος έγινε στην Αθήνα στο σπίτι της κο-
πέλας, το Σεπτέμβριο του 1910 και αμέσως έφυγαν για τη
Γαλλία.
Εργάστηκε ο Γιώργος στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο του
Μονακό, με την επιστημονική ομάδα του φυσιοδίφη Πρίγ-
κιπα του Μονακό Αλβέρτου Α΄.   Το 1912 – 13 επιστρατεύ-
τηκε σαν έφεδρος ανθυπίατρος και πολέμησε στους
Βαλκανικούς πολέμους και με το τέλος τους πήγε στην
Νέα Υόρκη με τη γυναίκα του, γιατί πίστευε ότι μόνο εκεί
θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις γνώσεις του όπως εκείνος
ήθελε.  Μετά σκληρό αγώνα στην αρχή για την επιβίωση
και κατόπιν για τηνδημιουργία κατάλληλων συνθηκών για
τις επιστημονικές του επιδώσεις, κατάφερε να αναγνωρι-
στούν τα προσόντα του, να συνεργαστεί με μεγάλους επι-
στήμονες και να ολοκληρώσει τα επιστημονικά του
πειράματα, μέχρι που έφτασε στο επιθυμητό γι’ αυτόν ση-
μείο της δικαίωσης!   
Από την μελέτη που έκανε στα κολπικά επιχρίσματα των
ινδικών χοιριδίων, παρατήρησε την διαφορετική μορφολο-

γία των κυττάρων ανάλογα με την φάση του ωοθηκικού κύ-
κλου και διαπίστωσε ότι μεταξύ των κυττάρων υπήρχαν
κύτταρα ανώμαλα, που είχαν σχέση με τον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας!!!

Την δεκαετία του 1920 ολοκλήρωσε τις επιστημονικές του
έρευνες και ακολούθησαν τα πρώτα κλινικά ευρήματα σε
καρκινοπαθείς γυναίκες της Νέας Υόρκης το 1925!
Πολύτιμος συμπαραστάτης σε όλη τη δύσκολη και σύνθετη
έρευνά του ήταν πάντα η γυναίκα του Μάχη, και πέρασαν
πολλές πίκρες από τους ιατρικούς κύκλους με τους οποί-
ους συνεργάζονταν, αλλά ποτέ δεν απελπίστηκαν μέχρι το
1943 που παρουσίασε την διάσημη πλέον εργασία του σχε-
τικά με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και από το
1960 τα προγράμματα αυτά επεκτάθηκαν και στην Ευρώπη
με τα ελπιδοφόρα αποτελέσματά τους!!

Κυτταρικές αλλοιώσεις σε εκκρίματα της θηλής του μαστού
και υγρά του γαστρεντερολογικού συστήματος περιλαμβά-
νονταν σε έναν «’Ατλαντα» που είχε εκδώσει σχετικά με
την Κυτταρολογία και ευχαριστούσε τον Θεό που του χά-
ρισε μακροζωία, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει το θαυ-
μάσιο έργο του, ενώ εργάστηκε και στο Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο MEMORIAL .  Το 1947 του απονεμήθηκε ο τίτ-
λος του Τακτικού Καθηγητή της Κλινικής Ανατομικής, ενώ
κατά την διάρκεια της επιστημονικής του σταδιοδρομίας
κατέκτησε όλους τους τίτλους της ιεραρχίας του Πανεπι-
στημίου Cornell, αλλά  οι θέσεις αυτές ήταν στην ουσία τι-
μητικές γιατί ποτέ δεν δίδαξε, αφού ήθελε να μείνει
προσηλωμένος στο ερευνητικό του έργο!!

Την Ελλάδα την επισκέφθηκε μετά από 44 χρόνια, δηλαδή
το 1957 και έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές και ιδίως η επί-
σκεψη που έκανε  στην γενέτειρα πατρίδα του, την Κύμη
ήταν θριαμβευτική και την δέχτηκε με μεγάλη συγκίνηση!!
Το 1961 εγκαταστάθηκε με την γυναίκα του στο Μαϊάμι της
Φλόριντα και ανέλαβε την διεύθυνση ενός Ινστιτούτου,
αλλά η υπερκόπωση και η προχωρημένη ηλικία του,  έγιναν
οι αιτίες για μια καρδιακή προσβολή και στις 19 Φεβρουα-
ρίου του 1962, ο θάνατος τον πήρε ανώδυνα στην αιώνια
αγκαλιά του, ενώ τα επιστημονικά του επιτεύγματα, του
προσέφεραν την πνευματική αθανασία και τον έστεψαν
ευεργέτη και σωτήρα των γυναικών του πλανήτη!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

O ευεργέτης των γυναικών
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Τα λύματα της Αττικής 

ο δείκτης της ζωής μας!

O καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικε-

φαλής της ερευνητικής ομάδας στο Εργαστήριο

Αναλυτικής Χημείας, Νικόλαος Θωμαΐδης, σε ομιλία

του σχετικά με τα ευρήματα, που εντοπίζουν οι επι-

στήμονες στα λύματα της Αττικής, κατά την περίοδο

της πανδημίας παρουσίασε κάποια πολύ ενδιαφέ-

ροντα στοιχεία

Παρακολουθεί μέσα από την ερευνητική ομάδα, τα

λύματα της Αττικής είκοσι χρόνια, αλλά συστηματικά

από το 2010.

Η πρώτη μεγάλη αύξηση, σε κάποιες δραστικές ου-

σίες, κορυφώθηκε το 2014 (σ.σ. όταν άρχισαν να είναι

έντονα ορατά τα αποτελέσματα των μνημονίων). Στα-

διακά από το 2010 έως το 2014 σημειώθηκε  τρομα-

κτική αύξηση σε κάποια ψυχοφάρμακα  πάνω από

1.000%! Κάποια αντικαταθλιπτικά και κάποια αγχολυ-

τικά.

Μετά το 2014 και έως το 2019 υπήρχε κάποια ύφεση

στην κατανάλωση ψυχοφαρμάκων της τάξεως του

30%. Το 2020 παρατηρείται έντονη αύξηση πάλι σε

κάποιες δραστικές ουσίες, αύξηση 60% σε σχέση με

το 2019! (σ.σ. είχε ήδη έρθει ο κορωνοϊός!).

Αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά βρέθηκαν στην

πρώτη γραμμή.  Ο κόσμος σε συνθήκες καραντίνας

και εγκλεισμού άρχισε να παρουσιάζει πάλι αγχώ-

δεις και καταθλιπτικές διαταραχές, είτε λόγω μονα-

ξιάς είτε λόγω οικονομικών προβλημάτων είτε λόγω

φόβου για τον κορονοϊό είτε όλα μαζί.

Παράλληλα αυξάνεται και η χρήση κοκαΐνης  στην

Ελλάδα από το 2010 και μετά σε σύγκριση με το πα-

ρελθόν που ήταν χαμηλή η χρήση. Όμως φέτος είναι

η μεγαλύτερη αύξηση που έχει παρατηρηθεί ποτέ

στην Ελλάδα, αύξηση κοντά 60% σε σχέση με το

2019! 

Ακόμη και τα άγχη ανιχνεύονται στα λύματα! Γράφει

ο καθηγητής ότι η αδρεναλίνη αυξάνει από Δευτέρα

έως Τετάρτη και Πέμπτη, και πέφτει το Σαββατοκύ-

ριακο. Και η ντοπαμίνη αυξάνει την Παρασκευή, το

Σάββατο και την Κυριακή!

Τα δείγματα συλλέγονται σε καθημερινή βάση από

την προβλήτα της ΕΥΔΑΠ. Εκεί κάνουμε τη χημική

ανάλυση. Το δείγμα είναι αξιόπιστο, δεν είναι φωτο-

γραφία της στιγμής, είναι αντιπροσωπευτικό του

προηγούμενου 24ώρου.

* Ο Δρ Νικόλαος Θωμαΐδης είναιΧημικός, με διδακτορικό στην

Αναλυτική Χημεία στο Ε.Κ.Π., μετεκπαίδευση στο Παν/μιο Αμβέρ-

σας και στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Υδάτων Ελβετίας.

 1.000.0000+ δ/νσεις URL με περιεχόμενο παιδικής σε-
ξουαλικής κακοποίησης

 93% των θυμάτων είναι κορίτσια
 50% ταχύτερη απομάκρυνση του παράνομου υλικού από

το διαδίκτυο σε σχέση με το 2019
 Καθοριστική η συμβολή της SafeLine.gr σε επίπεδο

χώρας

Περισσότερες από ένα εκατομμύριο διευθύνσεις URL, κα-

θεμία από τις οποίες μπορεί να περιέχει πολλές εικόνες

ή/και βίντεο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, εισήχθη-

σαν στην πλατφόρμα ICCAM του Διεθνούς οργανισμού IN-

HOPE το 2020 κάτω από την «ομπρέλα» του οποίου

λειτουργούν 47 γραμμές καταγγελιών ανά τον κόσμο, ανα-

μεσά τους και η SafeLine.gr, μέλος του Ελληνικού Κέντρου

Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.

76% των θυμάτων που εμφανίζονται στο υλικό που κρί-

θηκε ως παράνομο, ήταν ηλικίας μεταξύ 3 και 13 ετών και

ηλικίας 14 έως 17 ετών ήταν το 22% των θυμάτων. Τα κο-

ρίτσια είναι εκείνα που σύμφωνα με τα στοιχεία διατρέχουν

το μεγαλύτερο κίνδυνο: το 93% των θυμάτων το 2020 ήταν

κορίτσια, ενώ ήταν 91% το 2019.

Η SafeLine.gr, η μοναδική Ανοικτή Γραμμή για το παράνομο

περιεχόμενο στο Διαδικτύο στην Ελλάδα, έχει την τύχη να

είναι - από το 2005 - ένα από τα πρώτα μέλη της συντονι-

σμένης αυτής προσπάθειας για την εξάλειψη περιεχομένου

παιδικής κακοποίησης στο διαδίκτυο.

Σε επίπεδο χώρας, όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά

στοιχεία της SafeLine.gr, o αριθμός των καταγγελιών για

υλικό παιδικής κακοποίησης το 2020, παρουσιάζεται ελα-

φρά αυξημένος κατά 2% σε σχέση με το 2019 αγγίζοντας

το 47%.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι εν λόγω καταγγε-

λίες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο στην Ελλάδα επιβεβαι-

ώνοντας την αύξηση των περιστατικών που παρατηρείται

σε όλο τον κόσμο, μέσα από τα στατιστικά στοιχεία του IN-

HOPE. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι όσο μικραίνει ο μέσος

όρος ηλικίας των παιδιών που έχουν πρόσβαση στις νέες

τεχνολογίες, τόσο το πρόβλημα γιγαντώνεται γεγονός που

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη καθώς τα δεδομένα κυ-

ρίως μετά τα lockdown δείχνουν ότι τα παιδιά αρχίζουν την

ενασχόλησή τους με τον ψηφιακό κόσμο σε όλο και μικρό-

τερη ηλικία.

Καθοριστικής σημασίας είναι το επίτευγμα των 47 ανοικτών

γραμμών καταγγελίας του δικτύου INHOPE για το 2020

που κατάφεραν να αφαιρέσουν το παράνομο καταγγελθέν

υλικό παιδικής κακοποίησης στο διαδίκτυο κατά 50% ταχύ-

τερα σε σχέση με το 2019. Το 74% του περιεχομένου παγ-

κοσμίως αφαιρέθηκε εντός 3 ημερών το 2020 σε σύγκριση

με το 50% το 2019, γεγονός που έχει τεράστιο αντίκτυπο

στη μείωση της διάδοσης του παράνομου υλικού και στον

αριθμό των ατόμων που εν τέλει θα έχουν πρόσβαση σε

αυτό.

Αυτό το επίτευγμα οφείλεται στην τεχνολογία και στους

ανθρώπους, αναλυτές παράνομου περιεχομένου στο δια-

δίκτυο, που στελεχώνουν τις ανοικτές γραμμές καταγγε-

λίας. 

Η ασφαλής πλατφόρμα του INHOPE (ICCAM), η οποία χρη-

σιμοποιείται από τις ανοιχτές γραμμές – μέλη για την ταξι-

νόμηση, τη συλλογή και την ανταλλαγή αναφορών του

CSAM με το δίκτυο και την Interpol, έπαιξε καθοριστικό

ρόλο σε συνδυασμό με τη διαρκή επιμόρφωση του προσω-

πικού των ανοικτών γραμμών.

―――――

*Ο INHOPE είναι μία παγκοσμίου εμβέλειας συντονισμένη

προσπάθεια για την πάταξη του φαινομένου ανάρτησης

υλικού παιδικής κακοποίησης στο διαδίκτυο και έχει συμ-

βάλει δυναμικά στην εξιχνίαση μεγάλων κυκλωμάτων διε-

θνώς. Συνεργάζεται στενά με διεθνείς οργανισμούς

πρόληψης και καταστολής εγκλημάτων όπως την ΙNTER-

POL και την EUROPOL καθώς και με οργανισμούς-κλειδιά

της βιομηχανίας του Ίντερνετ, όπως το Facebook, το Twitter

και τη Microsoft.

Ετήσιος Απολογισμός παιδικής κακοποίησης

στο διαδίκτυο
 1.000.0000+ δ/νσεις URL με περιεχόμενο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

 93% των θυμάτων είναι κορίτσια

3 Ήθελα να της σκουπίσω τα δάκρυα και κατά

λάθος της έσβησα τα φρύδια...

3 Σηκώνω το κεφάλι μου από το κινητό και τι

να δω; Είμαι έξω για μπύρες...

3 Θα έκοβα το τσιγάρο, αλλά η φράση “ένα

ακόμα και φεύγω” είναι η αγαπημένη μου!

Αποστάγματα...
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Προς

1. κ. Δήμαρχο και ΔΣ 3Β

2. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΕΝΤΑΥΘΑ

Αξιότιμοι,

Η πρόταση του ΔΣ για  την οδό Β. Παύλου χειροτερεύει

δραματικά τη ζωή των κατοίκων διότι:

1. μεταφέρει το γνωστό κομφούζιο των πάρκινγκ της Πλα-

τείας μπροστά στα σπίτια τους.

2. τους στερεί από τα πάρκινγκ των ιδιοκτησιών τους, δη-

μιουργώντας τεράστιο πρόβλημα για τους ίδιους και τους

επισκέπτες τους, βασιζόμενη σε ένα ρυμοτομικό ανεφάρ-

μοστο επί 60ετία, διότι εξέλιπαν οι λόγοι που το υπαγόρευ-

σαν τότε, λόγω της δημιουργίας των τεράστιων λεωφόρων

Καραμανλή και Βουλιαγμένης. 

3. ουδόλως ωφελεί τα καταστήματα της Πλατείας, λόγω

της απόστασης από τις προτεινόμενες θέσεις πάρκινγκ.

4. καθιστά παράνομη τη λειτουργία των καταστημάτων

(σουπερ μάρκετς κ.λπ.) της Β. Παύλου ακόμη και των λει-

τουργούντων με νόμιμη άδεια

5. οδηγεί σε κοπή αιωνόβιων δένδρων εντός και εκτός ιδιο-

κτησιών και αντικατάστασή τους με γκαζόν και θάμνους

6. δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα κυκλοφορίας και πάρ-

κινγκ σε όλες τις καθέτους και παραλλήλους της Β. Παύ-

λου, διότι ο αναζητών πάρκινγκ, θα τις διατρέχει σε όλο το

τεράστιο μήκος τους λόγω των μεγάλων τετραγώνων.

7. ωθεί σε νέα έξαρση, παράνομων και μη, εμπορικών χρή-

σεων

8. η Β. Παύλου, ως διχοτόμος της γωνίας των τεραστίου εύ-

ρους λεωφόρων Καραμανλή και Βουλιαγμένης, καθίσταται

έτσι ο καταλύτης της μετατροπής σε όλα τα ενδιάμεσα τε-

τράγωνα της χρήσης αποκλειστικής κατοικίας σε χρήση αμι-

γούς είτε, ακόμα χειρότερα, γενικής κατοικίας, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ

ή ΟΧΙ.

9. είναι γι' αυτό αντισυνταγματική, ως ρύθμιση που χειρο-

τερεύει τη ζωή των πολιτών, αντίκειται σε όλες τις σχετικές

αποφάσεις του ΣτΕ περί Βούλας και αφανίζει το σπάνιο

προνόμιο της Κηπούπολης (πρβλ. Ψυχικό, Φιλοθέη, Παπά-

γου) βαδίζοντας στα χνάρια της κεντρικής Γλυφάδας, που

δεν θα τη φτάσει όμως ποτέ, πολλώ μάλλον που η αρχό-

μενη αξιοποίηση του Ελληνικού θα ανατρέψει συντριπτικά

όλες τις μεγάλου βεληνεκούς εμπορικές χρήσεις σε γιγάν-

τια ακτίνα.

Υπάρχει απλούστατη και ταχύτατη λύση μικρού κόστους,

που βελτιώνει ριζικά την πρόταση του Δ.Σ., ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΛ-

ΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΤΗΣ,  επ' ωφελεία των κατοίκων, των

καταστημάτων Πλατείας, των καταστημάτων Β. Παύλου.

Δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις Πολεοδομίας, αλλά κοινή

λογική και το κυριότερο αγάπη προς τον άνθρωπο - οικο-

γενειάρχη και όχι τα νομιζόμενα μεγαλοσυμφέροντα. Νο-

μιζόμενα, γιατί η απώλεια του χαρακτηρισμού της

κηπούπολης θα βλάψει όλους τους ιδιοκτήτες της, ενώ

τώρα είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας που ανέβασε στα

ύψη τις τιμές ακινήτων. Θα εδραιώσει δε την Ειρήνη γιατί

προφανώς, σε ενάντια περίπτωση, οι κάτοικοι θα πολεμή-

σουν με νύχια και με δόντια.

Η ΛΥΣΗ

1. Το προβλεπόμενο πάρκινγκ, έναντι Αγ. Ιωάννου εκατέ-

ρωθεν Ζεφύρου, γίνεται σε δύο επίπεδα, ισόγειο και ένα

υπόγειο, ή ακόμα καλύτερα ισόγειο με φυτευση και δυό

υπόγεια παρκινγκ, οπότε άπορροφώνται εκεί ισάριθμες ή

και περισσότερες δημόσιες θέσεις, δίπλα στα καταστήματα,

απαλειφόμενες από τη Β. Παύλου όπου προβλέπονται με

την πρόταση ΔΣ οι καταστρεπτικές για την ζωή των κατοί-

κων . 

2. Υλοποιείται η ήπια κυκλοφορία με κυβόλιθους, ποδηλά-

τες, τυφλούς κ.λπ. 

3. Οι θέσεις πάρκινγκ των κατοίκων παραμένουν ως έχουν

προσαρμοζόμενες στην αισθητική της πρότασης Δ.Σ.

Με εκτίμηση,

Κώστας Δούκας
Πρόεδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ (συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ)

Πρόεδρος ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ (Ομότιμων Μελών ΤΕΕ)

π. Δ. Σύμβουλος Βούλας

Η πρόταση της “ρύθμισης” της Β. Παύλου Βούλας θα είναι καταστροφική 
για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής

Καλησπέρα σας,

1. ο κ. Γεωργίου αναφέρει ,

στο άρθρο του, που δημοσι-

εύθηκε στην ΕΒΔΟΜΗ

(1.8.21 σελ. 14) τα συμπερά-

σματα του από παρατηρή-

σεις, προφανώς, και

αναλύσεις για την περίοδο

πριν το 1989. Εξάλλου αυτή

είναι η πρόταση του για την

κρατική ισχύ. Συμφωνώ, ότι

η ισχύ σήμερα απορρέει από

την οικονομική δυνατότητα,

ή οικονομική εμπορευματική

συναλλαγή

2. Στις μέρες μας διαπιστώ-

νουμε ότι έχουν συντελε-

στεί ριζικές αλλαγές σε τρια

επίπεδα της παγκόσμιας

σφαίρας επιρροής. Συμ-

φωνώ και συμπληρώνω : αν

αναρωτηθεί κανείς γιατί πα-

ραιτήθηκε η κυβέρνηση πριν

το "δυστυχώς επτωχεύσα-

μεν" και ανέλαβε ο Χαρ. Τρι-

κούπης και πόσο διήρκησε ο

ΔΟΕ (μέχρι το 1977) ή το

σύγχρονο ΔΝΤ. Αργότερα

με την επανάσταση του

1917 η Ρωσία, αν και η επα-

νάσταση, δημιουργεί δίκαιο

πλήρωσε μέχρι το τελευταίο

ρούβλι το εξωτερικό χρέος

της. Ή τον αποκλεισμό του

Πειραιά από τους Γάλλους ή

την δολοφονία του Γρηγόρη

Λαμπράκη. (ο διευθυντής

της Καθημερινής σε κάποιο

από τα βιβλία του, την απο-

δίδει ακριβώς σε οικονομικό

εμπορευματικό ανταγωνι-

σμό ΗΠΑ - Μεγάλης Βρετα-

νίας.) Να μη μιλήσουμε για

την επέμβαση του Γαλλικού

στρατού το 1821.

3. Ακριβώς παράγοντας

προς αυτή την μεταβολή

είναι το υπερβολικό πνεύμα-

όσον αφορά την καλλιέρ-

γεια της εθνικής

συνείδησης. (έχω ακούσει

συνάδελφο σας θετικών επι-

στημών να λέει ότι για μένα

καλός Τούρκος είναι ο νε-

κρός Τούρκος). Αλλά σαν

δάσκαλος που είστε πρέπει

να διασαφηνίσετε τις έν-

νοιες έθνος, κράτος, λαός,

πολιτική, ιδέα και τα παρά-

γωγα τους και λοιπά.

Έννοιες που χρησιμοποι-

ούμε χωρίς να έχουμε σαφή

γνώση για το σημαινόμενο.

Γιατί εγώ σας διαβάζω

χωρίς να καταλαβαίνω όλα

όσα γράφετε, μπορεί να μου

"κόβει" μέχρι εκεί ή να έχω

χαμηλή εκπαίδευση.

4. Και ένα ερώτημα "η κότα

έκανε το αυγό ή το αυγό την

κότα". Ποιά είναι η αιτία των

πολέμων. Ο οικονομικό εμπο-

ρευματικός ανταγωνισμός, ή

οι πόλεμοι δια αντιπροσώ-

πων που έχουν συντελέσει

στην προαγωγή των οικονο-

μικο εμπορευματικών σχέ-

σεων, των κρατών αφεντικών

και των εταιριών. Είδατε τι

έγινε μετά τον πόλεμο της

Κύπρου το 74.(όλοι τρέχανε

να εξοπλιστούνε)

Φαντάζεστε τις συνέπειες

ενός πολέμου ή μη. Οι ΗΠΑ

το φαντάστηκαν γι’ αυτό και

έχουν να κάνουν πόλεμο

από το Βιετναμ και το Ιρακ,

οι Γάλλοι τι φαντάστηκαν

άραγε μετά το φιάσκο του

Ντιεν-Μπιεν-Φου. Ο Σοφο-

κλής έγραψε κάτι για το

χρήμα.

Κοροντάνης Γεώργιος

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

“Oι Ελληνοτουρκικές σχέσεις στη νέα διεθνή πραγματικότητα”
Ο Γιάννης Σγουρός* απευ-

θυνόμενος στον Πρωθυ-

πουργό της χώρας κ.

Μητσοτάκη και στον

Υπουργό Προστασίας του

Πολίτη κ. Χρυσοχοϊδη,

τους καλεί να επιδιώξουν

τη συνεννόηση με όλα τα

κόμματα, ώστε να επι-

τευχθεί η μέγιστη δυνατή

συναίνεση για τη λήψη

αποτελεσματικών μέτρων

προστασίας των πολιτών.

Ο Γ. Σγουρός δήλωσε: «Το
ειδεχθές έγκλημα στα
Γλυκά Νερά που μας έχει
σοκάρει όλους, αλλά και η
ολοένα αυξανόμενη εγ-
κληματικότητα και παρα-
βατικότητα που
παρατηρείται ιδιαίτερα την
τελευταία περίοδο, απαι-
τεί την ανάληψη σοβαρών
πρωτοβουλιών από την
Πολιτεία, για την ουσια-
στική αντιμετώπιση του
φαινομένου.

Χρειάζεται ένας νέος εθνι-

κός σχεδιασμός που θα
έχει ως στρατηγικό στόχο
την ασφάλεια των πολι-
τών και την κοινωνική ομα-
λότητα, σε μια περίοδο
που η πανδημική κρίση
επιβαρύνει ακόμα περισ-
σότερο την χρόνια οικονο-
μική κρίση και
επιπρόσθετα έχει πλήξει
σοβαρά τον κοινωνικό
ιστό. Δεδομένου αυτών
των συνθηκών το φαινό-
μενο της εγκληματικότη-
τας θα εντατικοποιηθεί και
πολύ φοβάμαι με απρό-
βλεπτες εξελίξεις.
Η Πολιτεία οφείλει να ενι-
σχύσει τους μηχανισμούς
καταπολέμησης των σοβα-

ρών εγκλημάτων κατά της
ζωής και της περιουσίας
των πολιτών και να μει-
ώσει δραστικά την απα-
σχόληση του προσωπικού
της αστυνομίας αφενός
σε γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες, οι οποίες θα μπο-
ρούσαν σε ένα βαθμό να
μεταφερθούν στην τοπική
αυτοδιοίκηση και αφετέ-
ρου στη φύλαξη «επωνύ-
μων» οι οποίοι
απολαμβάνουν ειδικής με-
ταχείρισης στα ζητήματα
της ασφάλειας τους λόγω
των προσβάσεων που δια-
θέτουν στην εκάστοτε
εξουσία.
Εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια στην οικο-
γένεια της άτυχης μητέ-
ρας με την ελπίδα ότι
σύντομα οι δράστες θα
συλληφθούν και θα οδηγη-
θούν στη Δικαιοσύνη».

* Ο Γιάννης Σγουρός είναι επι-

κεφαλής παράταξης στο Περι-

φερειακό Συμβούλιο Αττικής

Γιάννης Σγουρός: να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή
συναίνεση για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων
προστασίας των πολιτών
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά τις 5 το από-

γευμα της Δευτέρας 10 Μαΐου, όπως ενη-

μέρωσε ο Δήμος Κρωπίας, στην ορεινή

θέση «Βορός» στη συμβολή των οδών

Ελευθερίου Βενιζέλου και Πευκών στην

Αγία Μαρίνα Κορωπίου.Σύμφωνα, με την

Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκαν

46 άνδρες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμη-

μάτων, 14 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ, 2 Α/Φ εθε-

λοντές πυροσβέστες Δήμου Κρωπίας

(ΕΟΔΚ) αλλά και άλλων Δήμων Σαρωνικού

& Λαυρεωτικής. Στο σημείο από την έναρξη

της πυρκαγιάς ήταν ο αντιδήμαρχος πολιτι-

κής προστασίας Θεόδωρος Γρίβας και όλα

τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου ενώ

μετέβη και ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος

Κιούσης καθώς και ο αντιδήμαρχος πολιτι-

κής προστασίας του Δήμου Σαρωνικού.

Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, καίει σε δύ-

σβατη περιοχή και γίνεται κατάσβεση στις

διάσπαρτες εστίες. Δεν κινδυνεύουν κατοι-

κήσιμες περιοχές. Οι πολύ ισχυροί βόρειοι

άνεμοι που έπνεαν- και συνεχίζουν να πνέ-

ουν-δυσχέραναν το έργο των πυροσβεστι-

κών δυνάμεων και έθεσαν σε συναγερμό το

Πυροσβεστικό Σώμα που είχε ήδη κινητο-

ποιηθεί το μεσημέρι σε άλλη επικίνδυνη

πυρκαγιά στην Αργυρούπολη.

Με εντολή Αρχηγού Π.Σ. Αντιστράτηγου

Στέφανου Κολοκούρη κλιμάκιο της ΔΑΕΕ

(Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμ-

πρησμού) μετέβη στην πυρκαγιά που εκδη-

λώθηκε στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου

(Βορός-Αλθέα).

Στη φωτιά, μετέβη άμεσα με εντολή του Πε-

ριφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης

Αυγερινός. 

Οπως σημειώνει ο Αντιπεριφερειάρχης:

Πρόκειται για μια κατάφυτη περιοχή από

πεύκα, με πολλές διάσπαρτες κατοικίες εν-

διάμεσα αλλά και δίπλα σε κατοικημένες

περιοχές και συνεπώς ο κίνδυνος να επε-

κταθεί γρήγορα η φωτιά ήταν μεγάλος. Ευ-

τυχώς όμως, χάρη στην εξαιρετική

συνεργασία και την κινητοποίηση της Πυρο-

σβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προ-

στασίας της Περιφέρειας Αττικής, της

Αστυνομίας, των Δήμων Κορωπίου και Σα-

ρωνικού καθώς και των εθελοντικών ομά-

δων, η πυρκαγιά τέθηκε σύντομα υπό

έλεγχο. Αξιοσημείωτη ήταν η προσπάθεια

των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, οι

οποίες παρέμειναν στο σημείο ελέγχοντας

για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης

ευχαριστεί τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής

Προστασίας και την ηγεσία του Π.Σ για την

άμεση αποστολή των πυροσβεστικών αερο-

σκαφών (το αίτημα κατατέθηκε άμεσα από

τον Δήμαρχο Κρωπίας πρόεδρο του Σ.Τ.Ο

Κρωπίας) και την μεγάλη κινητοποίηση

όλων των δυνάμεων.

Πυρκαγιά στην ορεινή θέση «Βορός»

στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου

Ένα σπουδαίο έργο πνοής -η αναβάθμιση και αξιοποί-

ηση του Υμηττού -έχει δρομολογηθεί για να γίνει

πραγματικότητα, γράφει σε ανάρτησή του ο πρ. Υπ.

Εσωτερικών και νυν βουλευτής Επικρατείας, Τάκης

Θεοδωρικάκος. 

Επί πολλούς μήνες είχα και συνεχίζω να έχω στενή

και δημιουργική συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προ-

στασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), με όλους

τους δημάρχους της περιοχής και με όλους τους εκ-

προσώπους εθελοντικών οργανώσεων. 

Όπως είχα δεσμευθεί και αυτή τη δέσμευση τηρεί

πλήρως ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέ-

λιος Πέτσας, το έργο αυτό, εντάσσεται στο πρό-

γραμμα Αντώνης Τρίτσης. 

Έχω προτείνει να χαρακτηριστεί ως εμβληματικό, ώστε

οι δήμοι της περιοχής να έχουν πρόσθετες δυνατότη-

τες για ακόμη περισσότερα έργα και παρεμβάσεις

μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. 

Προχωράμε μπροστά. Οι δεσμεύσεις μας γίνονται

πραγματικότητα. Οι πολίτες αποκτούν δυνατότητα για

καλύτερες συνθήκες στη ζωή τους, με περισσότερο

πράσινο και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Οι πολίτες των δήμων Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Ελλη-

νικού- Αργυρούπολης, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύ-

ρωνα, Παιανίας, Κορωπίου, Αγίας Παρασκευής,

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Παπάγου-Χολαργού,

αλλά και όλοι οι πολίτες του λεκανοπεδίου της Αττικής,

θα απολαμβάνουν τις ομορφιές του Υμηττού με μεγα-

λύτερη ασφάλεια, άνεση και ελευθερία.

Με την ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ, τις εθελοντικές

οργανώσεις πυροπροστασίας του Υμηττού και την πυ-

ροσβεστική υπηρεσία, οι οποίοι πριν από λίγες ημέ-

ρες, έσωσαν άλλη μια φορά το δάσος, από την φωτιά.

Έργο πνοής η αναβάθμιση και αξιοποίηση του Υμηττού

O πρ. ΥΠ.ΕΣ. και Βουλευτή Επικρατείας Τάκη Θεοδωρικάκος με
τον αν. ΥΠ.ΕΣ. Στέλιο Πέτσα, συνεργασία για τον ΣΠΑΥ.
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Το μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού αεροδρομίου Ελ-

ληνικού θα γίνει «Μητροπολιτικό Πάρκο», έλεγε ένα

από τα ακροτελεύτια άρθρα του κυρωτικού Νόμου της

Σύμβασης για το νέο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενι-

ζέλος». Και ο αχαρακτήριστος πρωθυπουργός, τότε

Κ. Σημίτης, το συγκεκριμενοποίησε, 70% πάρκο! (γιατί

το «περισσότερο» μπορεί να είναι 51% έως και 99%).

Δεν θα δούμε τίποτε, εκτός απ’ ό,τι θα ενταχθεί στην

αρχιτεκτονική σχεδίαση των κτιρίων. Σύγχρονο πολι-

τικό έγκλημα και απάτη, θα το χαρακτήριζε ένας συ-

νειδητός ενεργός πολίτης.

Το «Ελληνικό» - το Χασάνι – ήταν το τσιφλίκι του

Χασάν Μπελικ (του κατακτητή μας δηλαδή) και απο-

τελεί μια «πονεμένη ιστορία» από γεννησιμιού της.

Το ανεξήγητο, η απάτη, η κομπίνα, η αρπαγή την πε-

ριγράφουν. Αυτό απλώς να το έχουμε υπόψη μας,

προς το παρόν.

Στον πόλεμο του 1940 ήταν και στρατιωτικό αεροδρό-

μιο. «Βομβαρδίζεται το Χασάνι», λέγανε οι παλιοί.

Προσωπικά, πρόλαβα, αρχές δεκαετίας του 1950, το

διάδρομο προσγείωσης από τα δυτικά, απ’ τη θά-

λασσα, πάνω από τον παραλιακό δρόμο, τη Λεωφ.

Ποσειδώνος.

Έπεφταν μπάρες όταν προσγειωνόταν αεροσκάφος

της Τ.Α.Ε. (Τεχνικές Αεροπορικές Εκμεταλλεύσεις -

Εθνικές Αεροπορικές Γραμμές). Τί σηματοδοτεί σκια-

γραφικά η τελευταία παράγραφος; Ότι ο χώρος του

πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού (πολιτικού και στρα-

τιωτικού), αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά.

Αυτά με τα 6.000 περίπου στρέμματα που πουλήθη-

καν στην Lamda Development του Ομίλου Λάτση.

Ένα μικρό μέρος της έκτασης αυτής, το πρώην εργο-

στάσιο του ΚΕΑ (Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών),

είχε χαρακτηριστεί ως «Μουσείο Πολιτικής Αεροπο-

ρίας».

Το «όνειρο» όμως των πάλαι ποτέ εργαζομένων της

Ολυμπιακής Αεροπορίας φαίνεται πως «πετάει»,

όπως το καταγγέλλει το Συλλογικό τους όργανο

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων

Ολυμπιακής Αεροπορίας).

Ο Λάτσης τα θέλει ΟΛΑ για ...ανάπτυξη! «Τι μουσεία

και αηδίες»!

Βέβαια, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. έχει επτά αεροπλάνα στη

συλλογή του, εκ των οποίων τρία boeing 727, 737, 747

και 23.000 μουσιακά αντικείμενα, αλλά η Υπουργός

Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δεν υπογράφει τη γνωμο-

δότηση του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτε-

ρων Μνημείων του Υπουργείου  της, που

χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων τα τρία ιστορικά αερο-

σκάφη ως κινητά Νεότερα Μνημεία, με αποτέλεσμα

αυτά να απειλούνται με πλειστηριασμό.

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. εξέδωσε ψήφισμα για τη διάσωση

του Μουσείου, στο οποίο τονίζει μεταξύ άλλων

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν

έχει M Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. Το 2021 συμ-

πληρώνονται 90 χρόνια παρουσίας της χώρας μας στις

εμπορικές αερομεταφορές.

Παρά του ότι έχει χωροθετηθεί Μουσείο Πολιτικής Αε-

ροπορίας στο Ελληνικό και είναι το πρώην εργοστάσιο

του ΚΕΑ (κτίσμα του 1938) που χαρακτηρίστηκε από

το Υπουργείο Πολιτισμού (Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτε-

ρων Μνημείων), εκτιμούμε πως αυτό παραπέμπεται

στο απώτερο, μακρινό μέλλον.

Το πολιτισμικό αποτύπωμα του αεροδρομίου του Ελ-

ληνικού και της Ολυμπιακής Αεροπορίας είναι σημαν-

τικό να διασωθεί και να παραδοθεί στις νεότερες

γενιές. ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. έχει συγκεντρώσει και έχει στην κα-

τοχή του πάνω από 23.000 αντικείμενα που διατρέχουν

την ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας από τη δεκαετία

του ’30 έως και  σήμερα και διαθέτει επίσης επτά αε-

ροσκάφη, εκ των οποίων τα τρία ιστορικά αεροσκάφη

της Ο.Α. (boeing 727, 737, 747) τα οποία αποκτήθηκαν

με χρήματα δικά μας. Εάν συνεχιστεί αυτή η στάση της

κυβέρνησης, κινδυνεύουν.

[...] Υπενθυμίζουμε, πρόσφατα καταθέσαμε στην κυ-

βέρνηση και στην Lamda Development οικονομοτε-

χνική μελέτη μετακίνησης των αεροσκαφών εντός του

αεροδρομίου, (χωροθετημένο Μουσείο Πολιτικής Αε-

ροπορίας). Τη δαπάνη αναλάμβανε εξ ολοκλήρου το

ΠΟΛΚΕΟΑ. Αρνήθηκαν!!».

Στο βωμό τη «ανάπτυξης»

Μητροπολιτικό πάρκο

Πολιτιστική κληρονομιά

Μουσείο Πολιτικής ΑεροπορίαςΟΥΤΕ
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Ελληνική γλώσσα: 

το πολυτίμητό μας

τζιβαϊρικό

«….Στα χρόνια μας, πρέπει να μην το ξεχνάμε, το ζή-
τημα δεν είναι πια αν θα γράφουμε καθαρεύουσα ή δη-
μοτική. Το τραγικό ζήτημα είναι αν θα γράφουμε, ή όχι,
ελληνικά». Είναι του Σεφέρη η προειδοποίηση, για την

εισβολή των ξένων λέξεων, φαινόμενο που έλαβε ανε-

ξέλεγκτες διαστάσεις στις ημέρες μας.

Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που οδηγούν στην άλωση της

γλώσσας μας από τους λεγόμενους ξενισμούς; Πού

οφείλεται αυτή η αδικαιολόγητη χρήση ξένων λέξεων

και φράσεων; Εν τάχει απαριθμούμε κάποιους απ’ αυ-

τούς.

Πρώτον: Η κάμψη των παραγωγικών και αφομοιωτικών

ικανοτήτων της γλώσσας μας. Δείγμα ευρωστίας μιας

γλώσσας είναι να εντάσσει και να προσαρμόζει στο δικό

της κλιτικό σύστημα ξένες λέξεις ή να πλάθει ελληνο-

λεκτικά αντίστοιχα στοιχεία. Χάρις στον παλαιότερο

αφομοιωτικό δυναμισμό της γλώσσας μιλούμε σήμερα

για καουμπόηδες, τρακτέρια, βιταμίνες, γκοφρέτες,

πλατφόρμα, τεστάρω, καφετζής, ρουσφέτι, μπελάς, μου-

σαφίρης, λιντσάρω και εκατοντάδες εξελληνισμένες

ονομασίες ξένων πόλεων, ποταμών, χωρών. (Βρυξέλλες,

Λονδίνο, Αυστρία, Παρίσι, Ρήνος, Βολταίρος, κλπ).

Έξοχα δείγματα της ικανότητας της λόγιας κυρίως

γλώσσας να πλάθει νέες λέξεις, αντλώντας από τα

αστείρευτα γλωσσικά μας κοιτάσματα, και να αντικαθι-

στά ξένες, έχουμε σε πάμπολλες περιπτώσεις. Έτσι  η

πόστα έγινε ταχυδρομείο (ταχύς+δρόμος), ο μίνιστρος

έγινε υπουργός, ο αβοκάτος έγινε δικηγόρος (δίκη+αγο-

ρεύω), το σπιτάλι έγινε νοσοκομείο (νόσος+

κομώ=φροντίζω), η γαζέτα έγινε εφημερίδα (επί

+ημέρα), ο κόνσολος έγινε πρόξενος (προ+ξένος), το

καπιτάλι έγινε κεφάλαιο, το ρομάντζο έγινε μυθιστό-

ρημα, το γκουβέρνο έγινε κυβέρνηση, και χιλιάδες

άλλες.

Η αποκοπή μας από την αρχαία γλώσσα, η περιθωριοποί-

ηση της λεγόμενης καθαρεύουσας, που ταυτίστηκε με

τον στείρο συντηρητισμό (αν και συνιστούσε μια ανε-

ξάντλητη, δανειοληπτική γλωσσική δεξαμενή) κατάντη-

σαν την νεοελληνική “να εκλιπαρεί”“να εκλιπαρεί” τις ξένες γλώσσες,

για να καλύψει την ανεπάρκειά της και να μεταφυτεύει,

ανεξέλεγκτα και αθρόα, ξένα στοιχεία, χωρίς, - επανα-

λαμβάνουμε -, να τα εξελληνίζει ή να τα προσαρμόζει

στο δικό της τυπικό.

Δεύτερον: Η συμπλεγματική επίδειξη «ξενογλωσσίας»

από παντοίους θεράποντες του καλάμου, διανοούμε-

νους, δημοσιογράφους, διαφημιστές και λοιπούς τιποτο-

λόγους. Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι το διάνθισμα

της γλώσσας τους (γραπτής ή προφορικής) με ποικίλους

ξενισμούς, τους χαρίζει περιωπή και κύρος ή αξιοπιστία

στα λεγόμενα ή στα  διαφημιζόμενα προϊόντα τους. Μια

τυχαία δειγματοληπτική καταγραφή αποδεικνύει του

λόγου το αληθές. Έτσι ακούμε να μιλούν πολλοί για: ντό-

πινγκ κοντρόλ αντί για έλεγχο αναβολικών, ρέκορντμαν

αντί για πρωταθλητή, ριπλέι για επανάληψη, πρέσινγκ

για πίεση, τάνκερ για δεξαμενόπλοιο, καμεραμάν για ει-

κονολήπτη, σετ για σύνολο, σπήκερ για εκφωνητή,

αβαντάζ για πλεονέκτημα, τεραίν για γήπεδο, πρες κόμ-

φερανς για συνέντευξη τύπου, πρες ρουμ για γραφείο

τύπου, ακούμε για σελφ τεστ, για κόβιντ, κλικ αγουέι και

δεκάδες άλλες περιπτώσεις που ξεβράστηκαν με τον κο-

ρονοϊό.

Αντικατάσταση του ελλληνικού 

αλφαβήτου  με λατινικό;;

Τρίτον: Όπου και να στρέψεις σήμερα το βλέμμα σου, σε

βιβλία και περιοδικά, σε δρόμους και προθήκες, σε αντι-

κείμενα και σώματα ανθρώπινα, σε παιχνίδια και εργα-

λεία, καθώς και σε τεχνικές επικοινωνίας και

ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών, συναντάς σχε-

δόν αποκλειστικά την ξενόγραφη ή ξενόγλωσση διατύ-

πωση. Έτσι αργά αλλά σταθερά εξοικειώνεσαι μαζί της,

εθίζεσαι σ’ αυτήν, την αποδέχεσαι σαν αυτονόητο εικα-

στικό στοιχείο της καθημερινής ζωής. (Όλα αυτά καλ-

λιεργούν το έδαφος, χωρίς να γίνονται κατ’ ανάγκη γι’

αυτό το σκοπό, για την αντικατάσταση του ελληνικού

αλφαβήτου με το λατινικό). 

Μπορεί σήμερα να μιλάμε για την απειλή της παγκοσμιο-

ποίησης και τον κίνδυνο να καταντήσουμε μια ασήμαντη

καταναλωτική – και «γλωσσική» -επαρχία της Δύσεως,

αλλά να έχουμε υπ’ όψιν πως τα προκεχωρημένα της φυ-

λάκια, είναι αυτά που επηρεάζουν το ήθος και τον ψυχι-

σμό μας, όπως η μουσική, (το είχε επισημάνει από την

αρχαιότητα ο Πλάτων), η μόδα, τα τρόφιμα, ο χορός, η

τηλεόραση, το διαδίκτυο. Αν και υπάρχει νόμος του κρά-

τους από το 1984, που επιβάλλει πλάι στην ξενόγλωσση

επιγραφή να αναγράφεται και η ελληνική, ως συνήθως,

ο νόμος πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων.

Τι φταίει: Η παρεχόμενη παιδεία. Παράδειγμα. Τα γλωσ-

σικά εγχειρίδια του Δημοτικού είναι ελλιπέστατα, που

υποτιμούν την νοημοσύνη, την προσληπτικότητα και τις

ανάγκες των μαθητών. Βιβλία με φτωχότατο λεξιλόγιο,

από τα οποία απουσιάζουν προκλητικά οι επιφανείς χει-

ριστές της γλώσσας μας και διαιωνίζουν, την γλωσσική

ακαταστασία. Είναι δυνατόν να απουσιάζει η ετυμολο-

γία από την ύλη, το πιο γοητευτικό κομμάτι της γλώσ-

σας μας! Ετυμολογία, η οποία θα διδάξει στον μαθητή

την διαχρονικότητα της γλώσσας μας και θα του ανοίξει,

διάπλατα μπροστά του, την ακένωτη  γλωσσική πηγή

από την οποία θα αντλεί συνεχώς. (Λες στα παιδιά ότι η

λέξη «πυρετός, έχει μέσα της το «πυρ», την φωτιά και

κατανοούν, με έκπληξη, τον όρο. Τους αναθέτεις, ως

άσκηση, να βρουν παράγωγα του «πυρός» και σου αρα-

διάζουν… το μισό λεξικό).

Ο μαθητής δεν έρχεται να επαναλάβει στο σχολείο αυτό

που ήδη γνωρίζει από την αυθόρμητη εμπειρία της εξω-

σχολικής καθημερινότητας, αλλά να εμπλουτίσει το λε-

ξιλόγιο του με καινούργιες λέξεις να δέσει, ενιαία και

οργανικά, μέσω της γραμματικής και του συντακτικού,

τα διάφορα σκόρπια στοιχεία της γλώσσας που μιλάει.

Τα γλωσσικά βοηθήματα του Δημοτικού είναι κατάλληλα

μάλλον για ξενόγλωσσους και ένας μέσος μαθητής δεν

χρειάζεται παραπάνω από 15-20 λεπτά για να συμπλη-

ρώσει τις υπάρχουσες σ’ αυτό ασκήσεις. Γι’ αυτό και του

είναι βαρετά. Το θέμα είναι τεράστιο και δεν εξαντλείται

με μια σύντομη περιγραφή του.

Να κλείσω με τους πιο ύπουλους και επιβλαβείς ξενι-

σμούς, απ’ αυτούς που αποπτωχεύουν την γλώσσα μας,

είναι η συχνοχρησία του ρήματος κάνω. Μια σειρά από

καίριες λέξεις της ελληνικής γλώσσας έχουν υποκατα-

σταθεί στη χρήση τους από το ρήμα κάνω. Ενώ η νεοελ-

ληνική γλώσσα παρουσιάζει το μέγιστο πλεονέκτημα, να

διαθέτει δύο ή και περισσότερες λέξεις για το ίδιο

πράγμα, γεγονός απότοκο της μακραίωνης και δημιουρ-

γικής της διαδρομής, εντούτοις, παρατηρείται σήμερα το

φαινόμενο να εγκαταλείπονται σωρηδόν λέξεις με σα-

φήνεια και εκφραστική καθαρότητα και να χρησιμοποιεί-

ται «κατά κόρον», η λέξη-τσίχλα, το ρήμα κάνω.

Έτσι, παραδείγματος χάριν, λέμε στην Νεοελληνική:

Κάνω σπίτι αντί χτίζω σπίτι,

κάνω οικογένεια αντί δημιουργώ οικογένεια,

κάνω λεφτά αντί αποκτώ λεφτά,

κάνω παιδιά αντί αποκτώ παιδιά,

κάνω εγχείρηση αντί εγχειρίζομαι,

κάνω ερώτηση αντί ερωτώ,

κάνω τον τρελό ή καλό ή κακό αντί προσποιούμαι ή υπο-

δύομαι τον τρελό,

κάνω πίσω αντί οπισθοχωρώ,

κάνω ζημιά αντί προκαλώ ζημιά,

κάνω μπάνιο αντί κολυμπώ,

κάνω τραπέζι αντί τραπεζώνω,

κάνω εκλογές αντί διεξάγω εκλογές,

κάνω εντύπωση αντί εντυπωσιάζω,

κάνω τσιγάρο αντί καπνίζω,

κάνω κάτι γνωστό αντί γνωστοπoιώ

κάνω γυμναστική αντί γυμνάζομαι.

κάνω πλάκα αντί αστειεύομαι.

Έτσι ακούμε ακαλαίσθητες προτάσεις όπως:

Ο γιατρός μ’ έκανε καλά, αντί με θεράπευσε.

Έκανε πολλούς αγώνες για να κερδίσει… αντί αγωνί-

στηκε ή διεξήγαγε πολλούς αγώνες…

Να σημειώσουμε πως η λεξιλογική αυτή ισοπέδωση είναι

κατά κανόνα μεταφορά στην γλώσσα μας της παγκο-

σμιοποιημένης λέξης «do», που έχει εισαχθεί στην ελ-

ληνική μέσα από άθλιες ως πρόχειρες και

κακοπληρωμένες μεταφράσεις, από ξενικές μιμήσεις και

αξιολύπητες  διαφημίσεις.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η καλπάζουσα αυτή επέ-

κταση  των ξενισμών στην γλώσσα μας; Δύο χώροι μπο-

ρούν να λύσουν ή να απαλύνουν τουλάχιστον το

πρόβλημα, το σχολείο  και τα μέσα μαζικής ενημέρω-

σης, μαζί με τον έντυπο γενικά λόγο (βιβλία, περιοδικά,

εφημερίδες). Το σχολείο και δη το δημοτικό είναι φύσει

και θέσει ο θεματοφύλακας των τιμαλφών αξιών του Γέ-

νους μας και κυρίως του γλωσσικού μας πλούτου. 

Αντί όμως η εκπαίδευση να είναι θύλακας αντιστάσεως

στην γλωσσική υποβάθμιση, απέβη συντελεστής της.

Δημήτρης Νατσιός
Δάσκαλος – Μέλος του ΙΗΑ, Κιλκίς

• Το INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION (IHA) είναι

ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός, μη κομματικός

φορέας με έδρα το Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών

Αμερικής (Federal ID: 501(c)(3) 32-0478390).

Οι σκοποί του ΙΗΑ εστιάζουν στην υποστήριξη της Ελλάδος

και του Ελληνισμού σε εθνικά και πολιτιστικά θέματα μέσω

πολλών και ανεξάρτητων επιτροπών οι οποίες δραστηριο-

ποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, με διαφορετικούς συν-

τονιστές και μέλη, υπό την άμεση εποπτεία του Προέδρου

και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΗΑ. 
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Σημαντική Δράση ενίσχυ-

σης του Κοινωνικού Παν-

τοπωλείου του Δήμου

Σαρωνικού πραγματοποί-

ησε (10/5/21)  η παράταξη

της μείζονος αντιπολίτευ-

σης με επικεφαλής τον

Γιώργο Σωφρόνη «Σαρω-

νικός Αύριο» σε συνεργα-

σία με την Επιτροπή

Φιλανθρωπίας της AHEPA

HELLAS, παραδίδοντας

μεγάλη ποσότητα τροφί-

μων μακράς διαρκείας.

O Γιώργος Σωφρόνης και

η πρόεδρος του Κοινοτι-

κού Συμβουλίου Αναβύσ-

σου, Όλγα Κετέογλου,

συνοδευόμενοι από τον

Αργύρη Τσουνάκη Αντι-

πρόεδρο της Επιτροπής

Φιλανθρωπίας της AHEPA

HELLAS και τον Ιωάννη

Βλαχοδιαμάντη, μέλος

του τμήματος Παλαιού Φα-

λήρου, επισκέφθηκαν την

Κοινωνική Δομή Αναβύσ-

σου προκειμένου να στηρί-

ξουν έμπρακτα τους

δικαιούχους δημότες στη

δύσκολη περίοδο της παν-

δημίας. 

Ο Γιώργος Σωφρόνης δή-

λωσε σχετικά: «Ενώσαμε
τις δυνάμεις μας με την
AHEPA HELLAS προκει-
μένου να συνεισφέρουμε
και να στηρίξουμε μέσω
του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου τους πιο ευάλωτους
συμπολίτες μας. 

Το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο είναι μια αναγκαία
κοινωνική δομή, οργανώ-
θηκε επί της θητείας μας
και σήμερα χρειάζεται να
αναβαθμίσει τις υπηρεσίες
του και να διευρύνει τη

δράση του ώστε να αντι-
μετωπίσει και τις συνέ-
πειες της πανδημικής
κρίσης. Εμείς από την
πλευρά μας συζητήσαμε
και σήμερα, όπως επίσης
συζητάμε και με άλλους
φορείς κοινωνικής και φι-

λανθρωπικής δράσης
ώστε να αναλάβουμε στο-
χευμένες πρωτοβουλίες
στήριξης των δημοτών
μας. 

Θέλω να ευχαριστήσω
θερμά την AHEPA HEL-
LAS για την άμεση αντα-
πόκριση στο αίτημα της
παράταξής μας, τονίζον-
τας ότι θα βρισκόμαστε σε
διαρκή επαφή αυτή τη δύ-
σκολη περίοδο που οι συ-
νέπειες της πανδημίας
είναι εμφανείς στον κοι-
νωνικό μας ιστό»

«Παράδοση τροφίμων μακράς διαρκείας

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Σαρωνικού»
από τoν “Σαρωνικός Αύριο” & AHEPA HELLAS

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ανάρτησε τους δασικούς χάρτες
στις 7 Μαΐου και έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, φυσικά και νομικά πρόσωπα δη-

μοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.ktimanet.gr

με τη συμπλήρωση φόρμας εντός προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών από την ανάρ-

τηση. Καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας, είναι η 19/08/2021 ημέρα Πέμπτη.

Πληροφορίες στο 210-6135010 (εσωτ. 229) και στο e-mail: syadx-pentelis@attica.gr.
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Το ελληνικό κράτος γιορτάζει τα 200
χρόνια από την απελευθέρωσή του από
την Τουρκοκρατία (18212021)! Η Βου
λιαγμένη όμως ζει στο καθεστώς της
Τουρκοκρατίας! (και στη συνείδηση και
στην ιδιοκτησία)

Ως καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ζητώ δύο πράγματα: πρώτον, ποιά είναι
τα έγγραφα με τα οποία η ΜΟΝΗ ΠΕ
ΤΡΑΚΗ έγινε ιδιοκτήτης όλων των εκτά
σεων στη Βουλιαγμένη. Δεύτερον, για
ποιούς λόγους ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ έδωσε εντολή να γίνει στην
περιοχή της Βουλιαγμένης ένα ακόμη
οικιστικό και περιβαλλοντικό έγκλημα
στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής.

Προσωπικά, ως καθηγητής Πανεπιστη
μίου και ως διανοούμενος, δεν επι
διώκω να γίνω ακτιβιστής! Οι φιλόξενες
στήλες της εφημερίδας μας: «Η
ΕΒΔΟΜΗ» όμως μου δίνουν την δημο
σιογραφική δυνατότητα να εκφράζω και
να διατυπώνω τις απόψεις μου: «ΚΑΤΩ
ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ»

Αγαπητοί αναγνώστες θέλω να δώσετε
ιδιαίτερη προσοχή στο εξής στοχαστικό
πείραμα: εάν σας έλεγαν πριν από
τριάντα χρόνια ή και παλαιότερα, πριν
από εβδομήντα χρόνια ότι ο γείτονάς
σας, ο ιδιοκτήτης (δηλ. η Εκκλησία της
Ελλάδας) θα έδινε σε επενδυτές τις
εκτάσεις του, εσείς τι θα κάνατε; Φυ
σικά δε θα κάνατε τίποτε! Όπως συμ
βαίνει τώρα!

Λοιπόν ανοίγω τα χαρτιά μου (κατά τον
Ελύτη), και λέω το εξής: η Βουλιαγμένη
ως πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική
συνείδηση είναι παρωχημένη. Επί της
μεταπολεμικής εποχής, η Βουλιαγμένη
έφθασε στο κορυφαίο σημείο ανάπτυ
ξής της. Τώρα θέλει να γίνει Ριβιέρα!
(ξεκίνησε επί κυβερνήσεως Σαμαρά).
Δηλαδή να γίνει ο αριθμός μηδέν της
ανθρώπινης ύπαρξης;

Διαφαίνεται στον ορίζοντα ότι δύο επι
χειρηματικές ελίτ (δύο κυρίαρχες κοινω
νικές ομάδες) διαχειρίζονται τα εδάφη
στη Βουλιαγμένη. Δηλαδή η Εκκλησία και

το εφοπλιστικό κεφάλαιο (οι πέντε εφο
πλιστές στην οικονομία της Ελλάδας).

Τελικά, εάν η ιδιοκτησιακή διαχείριση
των εδαφικών εκτάσεων της Βουλιαγμέ
νης έχει γίνει «αντικείμενο φιλονικίας»
ή «επίδικο αντικείμενο» ανάμεσα σε
δύο επιχειρηματικές ελίτ (την Εκκλησία
και τους Εφοπλιστές) ποιός πολιτικός
ρόλος απομένει σ’ εμένα τον Θεόδωρο

Γεωργίου να παίξει ως δημότης των 3Β
και ως πολίτης στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ
ΚΡΑΤΙΑ;

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου 
καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗ
ΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Βουλιαγμένη: Η Εκκλησία και 

οι επιχειρηματικές ελιτ

Τι γράφει η εφημερίδα axianews:
«Για να ξέρετε, 5 μεγάλες επιχειρηματικές οι-
κογένειες, από τις κορυφαίες της χώρας, πε-
ριλαμβάνονται μεταξύ εκείνων που
εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πλήρωσαν από
2.500 ευρώ έκαστος για να λάβουν τον κατά-
λογο των ακινήτων της Εκκλησίας, τα οποία
θα βγουν προς πώληση ατακτοποίητα, μέσα
από μια διαγωνιστική διαδικασία που συνιστά
παγκόσμια πρωτοτυπία!
Η επιτροπή της Εκκλησιαστικής περιουσίας
που διενεργεί τον διαγωνισμό επέλεξε να
βγάλει τα ακίνητα – φιλέτα προς πώληση ατα-
κτοποίητα, προς πώληση με ανοιχτά ζητήματα
πολεοδομικά, χωροταξικά και δασικά!
Το «κόλπο» της διαδικασίας αυτής είναι πως
οι επενδυτές θεωρούν ότι λόγω του ατακτο-
ποίητου θα αποκτήσουν τα ακίνητα φθηνά και
στη συνέχεια λόγω προσβάσεων και επιρροών
σε συστήματα, μηχανισμούς και εξουσία θα
καταφέρουν να τα νομιμοποιήσουν- τακτοποι-
ήσουν!!!
Και το απίστευτο είναι πως και οι 300 ενδια-

φερόμενοι, είτε είναι μεγιστάνες, είτε εφοπλι-
στές, είτε θυρωροί πλησίον ιεράς μητρόπο-
λης, θεωρούν ότι έχουν βύσμα μέσα στην
εκκλησία και θα καθαρίσουν τη δουλειά!
Βεβαίως στην πιάτσα κυκλοφορούν διάφοροι
νταραβεριτζήδες που πουλάνε φύκια για με-
ταξωτές κορδέλες και όποιος τσιμπήσει!
Στο μεταξύ 5 πολύ μεγάλοι τσίμπησαν. Είτε οι
νταραβεριτζήδες τους παρέσυραν, είτε θεω-
ρούν από μόνοι τους πως μπορούν να διευθε-
τήσουν τη δουλειά και να αποκτήσουν το ή τα
επιθυμητά ακίνητα από τα 38 που βγαίνουν
στο σφυρί σε όλη την Ελλάδα.
Η μάχη των μαχών πάντως αναμένεται να
δοθεί για τα ακίνητα πέριξ της Βουλιαγμένης
και ειδικότερα για τα 84 στρέμματα του ορφα-
νοτροφείου πάνω ακριβώς από την πλαζ του
Αστέρα και τα 1.000 στρέμματα μεταξύ Βου-
λιαγμένης και Βάρκιζας (σ.σ. τη γνωστή Φα-
σκομηλιά που είναι χαρακτηρισμένη natura!),
δίπλα ακριβώς στο Island!
Και το θέμα είναι πως και οι 5 «μεγιστάνες»
γι αυτά ακριβώς τα ακίνητα ενδιαφέρονται»

Το θέμαι εκκλησιαστική περιουσία στο Δήμο
ΒΒΒ και κυρίως στη Βουλιαγμένη και Βάρ-
κιζα, είναι μεγάλο και μια που μας έδωσε
“πάσα” ο καθηγητής Θ. Γεωργίου, ας πάμε
πίσω το χρόνο για να δούμε πώς ξεκίνησε
το “όραμα” της “Αθηναϊκής Ριβιέρας”.
Βρισκόμαστε στο 2012 - 2013 με κυβέρνηση
Αντ. Σαμαρά. Οπως είναι γνωστό, με από-
φαση του ίδιου του πρωθυπουργού Αντώνη
Σαμαρά, δημιουργήθηκε η εταιρεία Παρά-
κτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε., η οποία είχε βάλει
στόχο την αξιοποίηση σειράς ακινήτων στο
παράκτιο μέτωπο. Με βάση τον αρχικό σχε-
διασμό η υπόθεση “Αθηναϊκή Ριβιέρα” με
ανάπλαση αρχικά  του Φαληρικού Ορμου, θα
έπρεπε να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015,
αλλά “έμεινε πίσω”, ελλείψει συνεργασίας
και των διαφορετικών επιδιώξεων των αρμό-
διων στελεχών της τότε κυβέρνησης.
Ο διορισμός του διευθύνοντος συμβούλου
της “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο”, Αρη Ματιά-
του έγινε τον Αύγουστο του 2013 και τα
πρώτα 20 ακίνητα άρχισαν μεταφέονται στη
νέα εταιρεία, τον 9ο του 2014, με Κοινές

Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) των Υπουρ-
γείων ΟΙκονομικών, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού. Την παρουσίαση είχε κάνει ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας Νότης Μηταράκης με τον διευθύ-
νοντα σύμβουλο, Ματιάτο.
Εχει μείνει ιστορική η παρέμβαση του τότε
δημάρχου Σπ. Πανά στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, που αντιτάχθηκε στην επέκταση της
μαρίνας Βουλιαγμένης.

Φτάσαμε λοιπόν σήμερα να μην έχουν προ-
χωρήσει ιδιαίτερα τα έργα του Φαληρικού
Ορμου, αλλά να προχωρεί ταχέως το σχέ-
διο της καταστροφής της Βουλιαγμένης,
με την τεράστια επέκταση της μαρίνας κα-
ταστρέφοντας ανεπιστρεπτί τον κόλπο, το
θάνατο εκατοντάδων πεύκων για εμπορικά
κέντρα και το ξεπούλημα των πράσινων οι-
κοπέδων της φερόμενης εκκλησιαστικής
περιουσίας και το θάνατο της περιοχής
natura της πανέμορφης Φασκομηλιάς που
ξεκινάει πάνω από τη λίμνη και καταλήγει
στη Βάρκιζα.

«Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ για τα 85 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ και τα 1000 στρ. ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ»

είναι ένας από τους τίτλους της εφημερίδας axianews της 8.5.21 στο οπισθό-

φυλλό της, όπως το αποδίδουμε φωτογραφικά.

Θέτει επί των τύπων των ήλων το θέμα και μιλάει για ενδιαφερόμενους εφο-

πλιστές. Τους γνωστούς - προφανώς - εφοπλιστές που είναι συχνοί χορηγοί

του Δήμου ΒΒΒ, με διάφορες μελέτες και πολλά άλλα. Παραθέτουμε το κεί-

μενο της εφημερίδας παραπλεύρως.

Η “Αθηναϊκή Ριβιέρα” του παραλιακού μετώπου

ή πώς καταστρέφεται ένας φυσικό παράδεισος

Η σχέση των εφοπλιστών με το δήμαρχο των ΒΒΒ είναι γνωστή.

Οι εφοπλιστές την θέλουν αυτή την αλλοίωση της πόλης;;



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                      15  ΜΑΪΟΥ 2021 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Στα δύσβατα  
μονοπάτια του 
Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,

αναφερόμαστε στη διεξαχθείσα 19η Oικονομική Eπιτροπή

(Ο.Ε.) 21-4-2021 και στα τεκταινόμενά της, καθώς δημιουρ-

γούνται μείζονα ζητήματα σε σχέση με τη διαδικασία, αυτή

καθ' αυτή, συγχρόνως άπτονται της ομαλής λειτουργίας της

αυτοδιοίκησης και εν τέλει συνιστούν θέμα ηθικής τάξης!

Πιο συγκεκριμένα, στην 19η Ο.Ε, υπήρχε εισήγηση της αρ-

μόδιας υπηρεσίας του δήμου: Διεύθυνση Οικονομικών,

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας. Προς: Οικονομική Επιτροπή.

Βάσει αυτής της εισήγησης κληθήκαμε (εμείς, τα μέλη) ν'

αποφασίσουμε για το θέμα: Καθορισμός τελών αιγιαλού και

παραλίας για το έτος 2021 λόγω πανδημίας. Οπως σας ενη-

μερώσαμε σε προηγούμενο κείμενο, τα τέλη έχουν καθορι-

σθεί με απόφαση Δ.Σ. ήδη από το 2015. Υποχρεωτικά σας

παραθέτουμε το απόσπασμα:

"Με το άρθρο 13 ν.4787/2021-μέρος τέταρτο,για τις παρα-

χωρήσεις μέσω της Κτηματικής Υπηρεσίας ψηφίστηκαν

έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αι-

γιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω

πανδημίας.

Συγκεκριμένα, με την παρ.3 του Αρθρου 13 ν.4784/2021, για

το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος

καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του υπο-

λογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις

του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος

και Ενέργειας και Εσωτερικών".

Κατόπιν, απέστειλα το απαντητικό mail στις 11:17' με προ-

καθορισμένο χρόνο αποστολής για την συγκεκριμένη επι-

τροπή,11:00-11:30 π.μ. με το εξής περιεχόμενο για το θέμα:

"ΝΑΙ, στην προβλεπόμενη μείωση του ν.4787/2021". Οι απαν-

τήσεις είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά, είτε μέσω τηλεφώ-

νου, αλλά  στον προκαθορισμένο χρόνο. Μέχρις εδώ καλώς.

Με έντονη δυσαρέσκεια όμως, ενημερώθηκα από συνδημό-

τες, ότι σχολιάστηκε αρνητικά (ευτυχώς για εκείνους χωρίς

αναφορά στ' όνομά μου) στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η

δική μου τοποθέτηση επί του θέματος στην Ο.Ε. Κάπως έτσι

πληροφορήθηκα, δηλαδή από τα σχόλια, το πρωτοφανές! Τα

υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, τα οποία θυμίζουμε ανήκουν

όλα στην παράταξη της πλειοψηφίας, με ένα "μαγικό

τρόπο" συνεννοήθηκαν μεταξύ τους να καταψηφίσουν την

εισήγηση της υπηρεσίας του δήμου! Στη συνέχεια, το επι-

βεβαίωσα με το αποφασιστικό στο διαύγεια του δήμου.

Κατά πρώτον, καταγγέλω το διαβλητό της διαδικασίας της

"δια περιφοράς" σε αυτή την επιτροπή, καθώς, εφόσον δεν

πραγματοποιείται η συνεδρίαση "δια ζώσης", επομένως δεν

υπάρχει συζήτηση μεταξύ των μελών και του προέδρου,

ΔΕΝ θα μπορούσε σε καμία των περιπτώσεων να υπάρξει

ευθυγράμμιση των απόψεων όλων των άλλων μελών και μά-

λιστα καταψηφίζοντας την εισήγηση προερχόμενη εκ της δι-

οικήσεως. Τίνι τρόπω συζητήθηκε, αποφασίστηκε τι

διάφορο από το προτεινόμενο και τελικά καταψηφίστηκε

από τα υπόλοιπα μέλη, πλην της εντέλει μειοψηφούσας;

Ετι περαιτέρω, αν κάτι διαφοροποιήθηκε κατά τα τριάντα

λεπτά, χρόνου αποστολής απαντήσεων, γιατί δεν ενημερώ-

θηκα πάραυτα;

Μήπως επειδή είμαι η μοναδική μετέχουσα στην επιτροπή

εκ της αντιπολίτευσης και δη της μείζονος; Μήπως υπήρξε

σκοπιμότητα σε αυτή την ενέργεια; Μήπως η μη τήρηση της

διαδικασίας αποτελεί ενδεχόμενη σκοπούμενη βλάβη στο

πρόσωπό μου και ακόμη αποσκοπεί εις ζημία της παράταξής

στην οποία ανήκω;

Διαμαρτύρομαι και εγκαλώ τη διοίκηση του δήμου, ίνα μην

επαναλάβει με παρόμοιο τρόπο τη διεξαγωγή της Ο.Ε, ει-

δάλλως και αυτοδικαίως συνάγεται το συμπέρασμα ότι τελώ

υπό διωγμό υπό της παρούσης δημοτικής αρχής. Επιφυλλά-

σομαι δε, τόσον εγώ όσο και η παράταξή μου, Κύμα Ενωμέ-

νων Πολιτών, Δ.Δαβάκης, παντός δικαιώματος, το οποίο

απορρέει από την άσκηση καθηκόντων στο ΔΣ., στην οικο-

νομική και στην επιτροπή ποιότητας ζωής.

Κατηγορούμαι γιατί εφάρμοσα το νόμο!

Ως προς την ουσία του ζητήματος θέτουμε στην κρίση σας

τα ακόλουθα: Στην ίδια την εισήγηση  αναφερόταν ρητώς

η προβλεπόμενη ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ μείωση των μισθωμάτων

σε ποσοστό 60% λόγω πανδημίας. Η τοποθέτησή μου συ-

νίστατο ακριβώς στην απόλυτη νομιμότητα, κυρίως ως αι-

ρετή δημοτική σύμβουλος, καθώς αυτή μου η ιδιότητα επι-

βάλλει τον σεβασμό στους νόμους. Σεβασμό δε, απαρέγ-

κλιτα, όχι κατά το δοκούν ή κατ' επιλογή και κυρίως με

γνώμονα το πνεύμα και το γράμμα του νόμου. Ιδίως και έτι

παραπάνω εκ της θέσεως της αντιπολίτευσης, η οποία επι-

βάλλεται να μην εκφεύγει των νόμων. Συνεπώς, η νομο-

θετική πρόβλεψη επί των μειώσεων συνιστά μονόδρομο.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει όλοι ν' αναλογιστούμε, τί θα

μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.Η

μη εφαρμογή των διατάξεων ή των ΚΥΑ, ποιές επιπτώσεις

θα είχε; Οι όποιοι θιγόμενοι θα μπορούσαν να στραφούν

κατά του δήμου. Ποιός θα αναλάμβανε σε αυτή την περί-

πτωση τυχόν δικαστικά έξοδα; Δεν επιτρέπεται να χρησι-

μοποιούμε ζητήματα εφαρμογής νόμων για λόγους

μικροπολιτικής, περιφρονώντας μάλιστα ενδεχόμενους

κινδύνους και τελικά εις βάρος των συμφερόντων των δη-

μοτών.

Εντέλει, στην παρούσα φάση όλοι οι μισθωτές τυγχάνουν

θεσμοθετημένων  εκπτώσεων λόγω πανδημίας. Για ποιό

λόγο και με ποιά αιτίαση εξαιρέθηκαν υπό της διοίκησης

οι όποιοι μισθωτές; Στις δύσκολες εποχές που ζούμε και

προκειμένου για την επανέναρξη της οικονομίας, καλό και

χρήσιμο είναι να βρισκόμαστε αρωγοί σε νόμιμες και προ-

βλεπόμενες εξάλλου ελαφρύνσεις και να μην τορπιλί-

ζουμε την επιχειρηματικότητα, ως έπραξε επί του

προκειμένου, η διοίκηση του δήμου αψηφώντας τον νόμο.

Θα διεξαχθεί Δ.Σ. την ερχόμενη Δευτέρα (μέσω τηλεδιά-

σκεψης) και θα αρχίσει στις 5:30 το απόγευμα.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ιωάννα Δόγκα

δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης 

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης* 

Να που μόλις ξεκίνησα να γράφω το

άρθρο αυτό,  με πρόλαβε η φωτά στην

Αγία Μαρίνα και ας ευχηθούμε να μην

υπάρξουν άλλες.

Τα χρήματα που δαπανά το Κράτος, σε

ετήσια βάση,  για την αντιπυρική προ-

στασία είναι πολλά. Όλα τα πολιτικά

κόμματα  και όλες οι κυβερνήσεις, δεν

τίθεται αμφιβολία ότι έχουν οικολογική

συνείδηση. 

Περιφέρειες και Δήμοι προετοιμάζονται

για την αντιπυρική προστασία των πε-

ριοχών ευθύνης τους, διαθέτοντες ό,τι

μπορούν. Άρα τι λείπει; 

Κάθε χρόνο 500 χιλιάδες στρέμματα γί-

νονται στάχτη. Επομένως δεν μπορεί,

κάτι φταίει, κάτι δεν γίνεται σωστά,

διαφορετικά δεν θα υπήρχε αυτή η οι-

κολογική καταστροφή. Ως βασικότερη

αιτία έχει καταγραφεί η ανθρώπινη αμέ-

λεια, η έλλειψη μέτρων προστασίας σε

διάφορες εργασίες.

Το κτηματολόγιο απάλλαξε τον τόπο

από τους  «φιλόδοξους» καταπατητές,

ενώ σημαντική θέση στα αίτια έχουν τα

φυσικά φαινόμενα (κεραυνοί) και το δί-

κτυο της ΔΕΗ.

Σε όλες τις συζητήσεις που συμμετείχα

ή παρακολούθησα σε τοπικό επίπεδο,

μονίμως το βάρος πέφτει στα ακαθάρι-

στα από χόρτα  οικόπεδα. Μια φορά

τόλμησα να αναφερθώ στην ευθύνη της

Δασικής Υπηρεσίας και δέχτηκα τα

πυρά όλων και ευτυχώς που συμφώ-

νησε ο παριστάμενος αξιωματικός του

Πυροσβεστικού Σώματος. 

Μήπως όμως υπάρχει λύση και μάλιστα

πολύ απλή, αλλά δεν μπορούμε να τη

δούμε,  γιατί είναι μπροστά μας και

εμείς κοιτάζουμε μακριά; Για να το

δούμε λοιπόν και διαφορετικά.

Όλες οι πυρκαγιές ξεκινούν από ξερά

χόρτα και χαμηλή βλάστηση, στη συνέ-

χεια παίρνουν τα δέντρα, μετά το

δάσος και έτσι η κατάσβεση γίνεται από

δύσκολή έως αδύνατη.

Η δική μου πρόταση δεν χρειάζεται

χρήματα για να υλοποιηθεί, τουναντίον

μάλιστα θα φέρει έσοδα και στο λαό και

στο Κράτος.

Προτείνω λοιπόν, να επιδοτηθούν και

να βοηθηθούν οι κτηνοτρόφοι προβά-

των ελεύθερης βοσκής. Το πρόβατο

είναι το ζώο που δεν καταστρέφει τη

βλάστηση, αλλά μας απαλλάσσει από

τα χόρτα πριν προλάβουν να ξεραθούν

και η οικονομική προσφορά του σε

κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα,

άρα και στην οικονομία, είναι τεράστια. 

Αυτή είναι μία πρόταση πολύ απλή,  που

φοβάμαι όμως  δεν θα γίνει αποδεκτή

λόγω… απλότητας.

ΥΓ. Αν ο Φλέμινγκ είχε αποφύγει να πα-

ρακολουθήσει τη συμπεριφορά της

μούχλας, είτε από απέχθεια είτε από

την απλότητα του φαινομένου, δεν θα

είχε ανακαλύψει την πενικιλίνη.

―――――――――
* Ο Βασ. Σιαμέτης  είναι τοπικός Σύμβουλος Κοι-

νότητας Βάρης.

Αντιπυρική προετοιμασία. 

Απούσα ή πρόληψη
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AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΙΑΝΙΑ: 11/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 7236

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑ-
ΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Παιανίας
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καραολή &
Δημητρίου 38Α, TK 9002, Παιανία –
Αττικής, Ελλάδα, Κωδικός
NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: paiania_mayor@pa-
iania.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο:http://www.paia-
nia.gov.gr/
Tηλ.: 213 2030700, Φαξ: 210 6646188
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μουντράκη Ελισάβετ
E-mail: r.kloni@0155.syzefxis.gov.gr
Τηλ. :213 2030720, 213 2030705
Φαξ: 210 6646188
2. Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης ww.promitheus.gov.gr, (αριθμός
ΕΣΗΔΗΣ 180479) καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.paiania.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέ-
σιμες από την αρμόδια Υπηρεσία,
όπως προαναφέρεται.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δρα-
στηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές
Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού
διαδικασία δημόσιας σύμβασης και
δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή
αγορών
5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV :
45231300-8 - Κατασκευαστικές εργα-
σίες για αγωγούς ύδρευσης και απο-
χέτευσης

6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
7. Τόπος Εκτέλεσης: Δημοτικές Κοι-
νότητες Παιανίας και Γλυκών Νερών
Δήμου Παιανίας.
8. Τίτλος έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ &
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕ-
ΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ (ΠΕ-
ΡΙΟΧΗ ΜΙΧΟΥΛΙ) ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Π.Ε.7 ΚΑΙ Π.Ε.8 ΤΗΣ
Δ.Ε. ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙ-
ΑΝΙΑΣ».
Σύντομη Περιγραφή: Το αντικείμενο
του έργου αφορά:
Π.Ε. 7 και Π.Ε. 8, Δ.Ε. Παιανίας
Την αντικατάσταση του συνόλου του
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των
Π.Ε. 7 & Π.Ε.8 της Δ.Ε. Παιανίας.
Την επέκταση του δικτύου έτσι ώστε
να καλύπτονται ικανοποιητικά, όπου
είναι εφικτό, όλοι οι καταναλωτές της
εντός σχεδίου πόλεως περιοχής.
Τη διακριτοποίηση του νέου δικτύου
σε ξεχωριστά τμήματα με την τοποθέ-
τηση δικλείδων απομόνωσης σε κάθε
κόμβο του δικτύου.
Την τοποθέτηση νέων εκκενωτών στο
δίκτυο.
Την τοποθέτηση αερεξαγωγών διπλής
ενέργειας σε διάφορα σημεία του δι-
κτύου για την προστασία αυτών αλλά
και την εύρυθμη λειτουργία τους.
Την τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών
κρουνών (υδροστόμια Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας) διαμέτρου σύνδεσης
DN80 και 2 παροχών DN65.
Την κατασκευή νέων ιδιωτικών συνδέ-
σεων - παροχών για τους υφιστάμε-
νους και μελλοντικούς καταναλωτές
Περιοχή Νότιας Γειτονιάς (Περιοχή
Μιχούλι), Δ.Ε. Γλυκών Νερών.
Την αντικατάσταση του συνόλου του
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πε-
ριοχής Μιχούλι.
Την επέκταση του δικτύου έτσι ώστε
να καλύπτονται ικανοποιητικά, όπου
είναι εφικτό, όλοι οι καταναλωτές της
εντός σχεδίου πόλεως περιοχής.
Το διαχωρισμό του δικτύου σε 2 πιε-
ζομετρικές ζώνες με χρήση δικλείδων
μείωσης πίεσης εντός φρεατίων από
σκυρόδεμα.
Τη διακριτοποίηση του νέου δικτύου
σε ξεχωριστά τμήματα με την τοποθέ-
τηση δικλείδων απομόνωσης σε κάθε

κόμβο του δικτύου.
Την τοποθέτηση νέων εκκενωτών στο
δίκτυο.
Την τοποθέτηση αερεξαγωγών διπλής
ενέργειας σε διάφορα σημεία του δι-
κτύου για την προστασία αυτών αλλά
και την εύρυθμη λειτουργία τους.
Την τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών
κρουνών (υδροστόμια Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας) διαμέτρου σύνδεσης
DN80 και 2 παροχών DN65.
Την κατασκευή νέων ιδιωτικών συνδέ-
σεων - παροχών για τους υφιστάμε-
νους και μελλοντικούς καταναλωτές
9. Εκτιμώμενη συνολική αξία:
2.660.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ
10. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές
11. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία
εκτέλεσης του έργου είναι δέκα έξι
(16) μήνες από την επομένη της υπο-
γραφής της σύμβασης.
12. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην κατα-
σκευή έργων κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
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
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γε-
νικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.
• Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω-
σης.
• Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της
παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-

σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
• Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το
άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο
22 της διακήρυξης.
Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την
καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βε-
βαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην
3η τάξη και άνω, στην κατηγορία
ΥΔΡΥΛΙΚΩΝ.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατε-
στημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περι-
γράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
• Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμ-
μετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων επτα-
κοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και
δέκα τριών λεπτών (52.734,13€). Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών φο-
ρέων, η εγγύηση συμμετοχής περι-
λαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση.
13. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή
κάτω των ορίων
14. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα
15. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβα-
σης: είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το σύστημα υποβολής των προσφο-
ρών είναι το σύστημα με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το
άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
16. Ημερομηνία λήξης της προθε-

σμίας υποβολής των προσφορών:
31/05/2021, ημέρα Δευτέρα.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών
ορίζεται η 10.00 π.μ.
17. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφο-
ρές υποβάλλονται από τους ενδιαφε-
ρομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

(αριθμός έργου 180479). Εντός τριών
3 εργασίμων ημερών από την ηλε-
κτρονική υποβολή προσκομίζεται υπο-
χρεωτικά από τον οικονομικό φορέα
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής.
18. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει
τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.
4412/2016, για διάστημα δέκα (10)
μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
19. Ημερομηνία ηλεκτρονικής απο-
σφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 07/06/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00π.μ.
20. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να
παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
21. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφο-
ρές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελλη-
νική γλώσσα ή συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγ-
γραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζε-
ται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'
188).
22. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρο-
νική υποβολή προσφορών.
23. Χρηματοδότηση: Το έργο χρημα-
τοδοτείται από το πρόγραμμα “ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, αρ. αποφ.
829/18-6-2020 Υπουργού Εσωτερικών
(μεταφορά από το πρόγραμμα ΦΙΛΟ-
ΔΗΜΟΣ Ι) με ποσό 2.508.000,00€,
από ΙΔ. ΠΟΡΟΥΣ με ποσό
540.000,00€ και από ΣΑΤΑ με ποσό
250.400,00€. Έχει εγγραφεί στον

προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2021 στον Κ.Α. 63-7336.001 πίστωση
500.000,00€ (πρόβλεψη απορρόφη-
σης σύμφωνα με το Τεχνικό πρό-
γραμμα για το τρέχον έτος) από το
πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και
πίστωση 250.400€ από ΣΑΤΑ.
24. Διαδικασίες Προσφυγής: Έν-
σταση κατά πράξης της αναθέτουσας
αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας
5 ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδια-
φερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυ-
ξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 5
ημέρες πριν από την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοι-
νωνία» του υποσυστήματος, συμπλη-
ρώνοντας την ειδική φόρμα και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
(PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστα-
σης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το
άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παρά-
βολο επιστρέφεται με πράξη της ανα-
θέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
25. Άλλες πληροφορίες
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρα-
τούμενου έργου αποφασίστηκε με την
υπ' αριθμό 19/2020 (ΑΔΑ:ΩΨΧΩΩΞ9-
ΣΒΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Παιανίας και η έγκριση
των όρων δημοπράτησης με την υπ’
αριθμό 112/23-04-2021 (ΑΔΑ:
ΩΓΧ7ΩΞ9-ΠΧΝ) απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής Δήμου Παιανίας.
Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 2009/04-02-
2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέω-
σης του Έργου. Το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Παιανίας.

Ο Αντιδήμαρχος
Γιώργος Δ. Δάβαρης

Η επαναλειτουργία των σχολείων να γίνει με όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα που διασφαλίζουν την υγεία και την μορφω-
τικι διαδικασία όλων των μαθητών.
Μετά το πολύμηνο κλείσιμο των σχολείων, η επαναλειτουρ-
γία τους από 10/5 πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την
απρόσκοπτη συνέχεια της μορφωτικής διαδικασίας για
όλους τους μαθητές.
Δυστυχώς μέσα σε όλους αυτούς τους μήνες η Κυβέρνηση
έχει ευθύνη που δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε με
το άνοιγμα των σχολείων να μην υπάρχουν κενά σε εκπαι-
δευτικό και βοηθητικό προσωπικό, να μην υπάρχουν κενά
στο προσωπικό καθαριότητας.

Με μοναδικό γνώμονα την «ατομική ευθύνη» η Κυβέρνηση
αρνείται να πάρει τις δικές της ευθύνες για:
 αραίωση των μαθητών ανά Τμήμα
 για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να
καλυφθούν τα διδακτικά κενά 2 ετών από την τηλεκπαίδευση

 για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από τον
ΕΟΔΥ ή σχολικούς νοσηλευτές σε όλα τα σχολεία που και
διενεργούν προληπτικά test covid-19.
Η παράταση στο σχολικό έτος πρέπει να αξιοποιηθεί για να
καλυφθούν τα διδακτικά κενά.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)

Καλούμε όλες τις Ομοσπονδίες, τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων να διεκδικήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Μελ.: 18/2021
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 12/05/2021
Αρ. πρωτ.: 395

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας
με τίτλο: «Μίσθωση Τουριστικών Λε-
ωφορείων για την μεταφορά δημο-
τών απομακρυσμένων περιοχών» ,
προϋπολογισμού  69.316,00 ευρώ με
το Φ.Π.Α 24%.
Η εργασία αφορά τα είδη:
CPV: [60130000-8]-Υπηρεσίες ειδι-
κών οδικών μεταφορών επιβατών
Ο συμβατικός χρόνος αφορά την επo-
μένη της υπογραφής της σύμβασης
για 260 ημέρες-δρομολόγια  με μέγι-
στη διάρκεια ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρη-

σης Δήμου Παλλήνης, που βρίσκον-
ται στην οδό Κλειτάρχου&Αριστείδου
στον 1ο όροφο, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.4412/2016, την
28ηΜαΐου, ημέρα Παρασκευή. Η ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
είναι 11.00 και η ώρα λήξης 11.30.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προ-
σφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτρο-
πής διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμε-
τέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που αποδεδειγμένα παρέχουν υπηρε-
σίες σχετικές με το δημοπρατούμενο
αντικείμενο και παρέχουν εχέγγυα
άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία
της Κοινωφελούς Επιχείρησης .
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα βα-
ρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνον-
ται: Τηλ: 210.6619937, και ώρες
9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο      13-5-2021
Αρ. Πρωτ. 8503 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
40270,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγω-
νισμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης την οι-
κονομικά συμφερότερη προσφορά
για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙ-
ΚΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης
40270,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα
με την υπ. αριθμ. 11/2021 θεωρημένη
μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο
Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία Ν.4412/2016
καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές προς

αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την  25η ΜΑΙΟΥ 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 08:30πμ – 09:00πμ (πέρας
κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι του Εσωτερικού που κατα-
σκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται
και τοποθετούν ταυτόχρονα τα ζη-
τούμενα είδη της υπ αριθμ 11/2021
μελέτης προμήθειας. Εγγυητική συμ-
μετοχής δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το κεντρικό
ηλεκτρονικό μητρώο είτε από το αρ-
μόδιο γραφείο του Δήμου και να ζη-
τήσουν περισσότερες πληροφορίες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00
πμ – 14:00μμ στο τηλ 22990-20000. 

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Μελ.: 17/2021
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 12/05/2021
Αρ. πρωτ.: 390

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας
με τίτλο: «Υπηρεσίες  καθαριότητας
εγκαταστάσεων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.»,
προϋπολογισμού  59.148,00 ευρώ με
το Φ.Π.Α 24%.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η
παροχή «Υπηρεσίες  καθαριότητας
εγκαταστάσεων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.»
σε τρίτο για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών, η οποία θα περιλαμβάνει,
όλους τους εσωτερικούς & εξωτερι-
κούς χώρους των αναφερομένων
στην Τεχνική έκθεση κτιρίων της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.,   κατά τις ημέρες και
ώρες λειτουργίας τους και κατά την
διάρκεια των εκδηλώσεων που πραγ-
ματοποιούνται. Ο ελάχιστος αριθμός

ατόμων που πρέπει να διαθέτει ο
ανάδοχος καθημερινά είναι πέντε (5).
Η εργασία αφορά τα CPV:
[90910000-9]-Υπηρεσίες καθαρι-
σμού.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στα γραφεία της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Δήμου Παλλήνης, που βρί-
σκονται στην οδό Κλειτάρχου
&Αριστείδου στον 1ο όροφο, τη 25η
Μαΐου, ημέρα Τρίτη και  ώρα 11.00
έως 11.30 π.μ.,, ενώπιον της αρμό-
διας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμε-
τέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που αποδεδειγμένα παρέχουν υπηρε-
σίες σχετικές με το δημοπρατούμενο
αντικείμενο και παρέχουν εχέγγυα
άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία
της Κοινωφελούς Επιχείρησης .
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα βα-
ρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνον-
ται: Τηλ: 210.6619937, και ώρες
9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  και

της ΙΩΑΝΝΑΣ, το γένος ΤΟΥΡΚΑΚΗ, που γεννήθηκε

στο Χολαργό Αττικής, και κατοικεί στην Εκάλη Ατ-

τικής και η ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ του ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ το γένος ΞΑΓΟΡΑΡΗ, που

γεννήθηκε στο ΜΑΡΟΥΣΙ Αττικής και κατοικεί στην

Εκάλη Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη

Βούλα Αττικής.

ΓΑΜΟΙ

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, μερεμέτια
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματικός χώρος ή και 

κατοικία-οροφοδιαμέρισμα για χρήση ως

επαγγελματική στέγη (ιατρείο) στο κέντρο

της Βούλας ή και παραλιακά αυτής, 

100 έως 150τμ. Όχι μεσίτες. 

Eπικοινωνία: doctorsath@gmail.com

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΞΥΛΙΝΑ

ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑ-

ΣΤΑΣΕΩΝ: 

ΚΑΣΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 1,15 Χ 1,15

ΤΖΑΜΙΛΙΚΙΑ 1,15 Χ 1,15

ΚΑΣΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ 1,00 Χ 0,50 

5 ΠΑΡΑΘΥΡΑ 1,10 Χ 1,05

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΣΙΔΕΡΟ, ΔΙΑΣΤΑ-

ΣΕΩΝ 2,10 Χ 0,95 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2291092254

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥ-

ΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

ZΗΤΑΕΙ, κυρία 52 ετών, κάτοικος ΒΑΡΗΣ, εργασία

εσωτερική ή εξωτερική για φροντίδα ηλικιωμένων. 

Προϋπηρεσία 10 χρόνια στον τομέα αυτόν.

Τηλ. 6992879814

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες σε ηλι-

κιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτά-

σεις. 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 ηλι-

κιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτοχος

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή

απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οικιακές

εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ή ισόγειο με κήπο στο Χέ-

ρωμα Βάρης & Bάρκιζα με τιμή μέχρι 400 ευρώ, από

ζευγάρι συνταξιούχων με κατοικίδια. Τηλ.

6907102078, 6940338610.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ  ΓΕΓΟΥ (όπως παμε για

Αγ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ), 4ος   Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙ-

ΣΤΙΚΟ- Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ (Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση,

Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7  κιλ., ΤΕΝ-

ΤΕΣ  ΒΕΡΑΝΤΑΣ,  ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING

(Περιφραγμενο / Φυλασομενο)  κος  ΜΙΧΑΛΗΣ  698-144-

25-44

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. Πληροφορίες

6946019849.

ZHTEITAI ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ για

αγορά. Πληροφορίες 210 8994.116

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
& Προμηθειών
Κουντουριώτη 1, Λαύριο, 195 00
Πληροφορίες: Γ. Μαργαρίτη 
Τηλ.: 2292 3 20147
Fax: 2292 0 69130
e-mail:  nitsa@lavrio.gr
Λαύριο, 11.05.2021
Αρ. Πρωτ: 7586

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσ-
σει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρο-
νικού Διαγωνισμού Άνω Των Ορίων
για την επιλογή Αναδόχου – Αναδό-
χων της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥ-
ΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
& ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ.) και της ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓ-
ΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3)
ΕΤΩΝ, με δυνατότητα χρονικής πα-
ράτασης έως εξαντλήσεως του
ποσού του προϋπολογισμού.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρ-
χεται στο ποσό των 1.156.495,53 ευρώ,
πλέον Φ.Π.Α. 24% (277.558,93 ευρώ) =
1.434.054,46 ευρώ.
Φορείς χρηματοδότησης της σύμβα-
σης είναι: 1.  ο Δήμος Λαυρεωτικής,
2. η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυ-
ρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ.).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσον-
ται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβά-
σεων (CPV) : 09134200-9, 09132100-
4, 09211000-1.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία (3)
τμήματα – ομάδες:
(Α.) Υγρά καύσιμα Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ. –
(Β.) Λιπαντικά Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ. – (Γ.) Λι-
παντικά Δήμου Λαυρεωτικής.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής.
Ειδικά: 
Για την ΟΜΑΔΑ Α (υγρά καύσιμα) το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%)
επί της εκάστοτε διαμορφούμενης
μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκά-
στου είδους κατά την ημέρα παράδο-
σης στο νομό Αττικής, σύμφωνα με
τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας, όπως αυτά αναρτώνται
επισήμως καθημερινά στην οικεία
ιστοσελίδα (www.(http://www.fuel-
prices.gr/). Το εν λόγω ποσοστό θα
είναι ενιαίο για όλα τα είδη της ομά-
δας. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να
είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαί-
νει το 5% (άρθρο 63 Ν.4257/2014).
Για τις ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ (λιπαντικά) η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμη-
λότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών
της κάθε ομάδας. 
Ο Δήμος Λαυρεωτικής θα υλοποιήσει
τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανά-
δειξης προμηθευτών έως την έκδοση
κατακυρωτικής απόφασης, για την
προμήθεια των ανωτέρω ειδών για τις
δικές του ανάγκες, καθώς και για τις
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ. Ο Ανάδο-

χος θα υπογράψει ξεχωριστές συμ-
βάσεις με το Δήμο και τη
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ. Η παραλαβή και παρα-
κολούθηση κάθε σύμβασης θα γίνεται
από τον εκάστοτε φορέα υλοποίησης
της προμήθειας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος.
Ημερομηνία αποστολής στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: 11 Μαΐου 2021
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ: 11 Μαΐου 2021
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών: 17 Μαΐου 2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 14 Ιουνίου 2021
Συστημικός Αριθμός:  131968
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φο-
ρείς μπορούν να συμμετάσχουν στην
παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας
προσφορά για ένα ή περισσότερα
τμήματα (ομάδες). Ο υποψήφιος Οι-
κονομικός Φορέας θα πρέπει να υπο-
βάλει προσφορά για το σύνολο των
ειδών κάθε τμήματος και για τα τρία
(3) έτη.
Προσφορά  η  οποία  θα  δίδεται  για
ορισμένα  από  τα  είδη  κάθε  τμήμα-
τος  ή/και  για  μέρος  της  προκηρυχ-
θείσας ποσότητας
τμήματος/τμημάτων, θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνον-
ται δεκτές. Δικαίωμα προαίρεσης δεν
προβλέπεται.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλ-
λουν μαζί με την προσφορά τους εγ-
γύηση συμμετοχής ποσού που
αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό
(2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας
της ομάδας ή των ομάδων για τις
οποίες συμμετέχουν, χωρίς ΦΠΑ.
Ομάδα Α:
Υγρά Καύσιμα Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ.14.955,45 €
Ομάδα Β:
Λιπαντικά Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ. 2.997,96 €
Ομάδα Γ:
Λιπαντικά Δ. Λαυρεωτικής 5.176,50 €
Οι προσφορές ισχύουν και δε-
σμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό
διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημε-
ρών, το οποίο υπολογίζεται από την
επομένη της καταληκτικής ημερομη-
νίας ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών στο σύστημα. Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δω-
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr. 
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχε-
τικά με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης παρέχονται από το Γρα-
φείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρε-
ωτικής (Δημοτικό Κατάστημα
Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύ-
ριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ.
Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας
2292 3 20 147, e- mail: nitsa@lavrio.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο
(αρχικής και τυχόν επαναληπτικής)
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥ-
ΡΩΝΙΟΣ»
Μαρκόπουλο 13-05-2021
Αρ. Πρωτ.: 243

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
48500,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΙΟΣ»: Διακηρύσσει συνοπτικό διαγω-
νισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονο-
μικά συμφερότερη προσφορά  για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙ-
ΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ», προ-
ϋπολογισμού δαπάνης 48500,00€
πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 7/2021 θεωρημένη μελέτη του
Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνι-

σμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία Ν.4412/2016
καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές
προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την 25η ΜΑΙΟΥ 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 08:30πμ – 09:00πμ (πέρας
κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι του Εσωτερικού που κατα-
σκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται
και τοποθετούν ταυτόχρονα τα ζη-
τούμενα είδη της υπ αριθμ 7/2021 με-
λέτης προμήθειας. Εγγυητική
συμμετοχής δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το κεντρικό
ηλεκτρονικό μητρώο είτε από το αρ-
μόδιο γραφείο και να ζητήσουν πε-
ρισσότερες πληροφορίες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00πμ
– 14:00μμ στο τηλ 22990-20000. 

Η Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠ. ΔΡΑΚΟΥ

Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό

μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρ-

θρου 2 του  ν. 3548/2007 (Α’68)  για τις δημοσιεύ-

σεις 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/
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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

• Καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας

• Ζητήστε ενημέρωση και βοήθεια 

για τον κορωνοϊό

ΚΑΛΕΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

• Οδηγός του Πολίτη 

) 1539

• Γραμμή Βοήθειας για Άνοια 

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

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας αναγνωρίζει τα σημαντικά επι-
τεύγματα της εθνικής προσπάθειας για την ταχεία επίτευξη
συλλογικής ανοσίας. Ωστόσο η Πολιτεία οφείλει να επικεντρω-
θεί πιο στοχευμένα στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, όπου
τα ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν κατά πολύ χαμηλότερα
σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), στην Ελλάδα έχει εμβολιαστεί
με τουλάχιστον μία δόση μόλις το 63,1% των πολιτών άνω των
80 ετών και το 64,2% άνω των 70 ετών. Ο αντίστοιχος μέσος
όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από 74%, ενώ σε
πολλές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η
Δανία, η Φινλανδία και η Μάλτα ξεπερνά το 90%.
Μία επιπρόσθετη ανησυχητική ένδειξη είναι ότι το ποσοστό
δεν αυξάνεται στην πορεία του χρόνου.
Το χαμηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης σε μεγαλύτερες
ηλικίες αποτυπώνεται και στα δεδομένα των θανάτων από
COVID-19. Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφονται κατά
μέσο όρο ημερησίως 7 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους
στην Ελλάδα. Κατά την ίδια περίοδο, ο αντίστοιχος μέσος
όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση φθίνει συνεχώς κάτω των 6 και
έχει πλέον αγγίξει τους 3,7.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί την
Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία και σε συνεργασία πάν-
τοτε με την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία των πο-
λιτών να αναζητήσουμε ενδεδειγμένες πολιτικές για την
αύξηση του ποσοστού ανοσίας στις πλέον ευπαθείς ηλικιακές
ομάδες σε επίπεδα τουλάχιστον άνω του 80%.  
• Επιμονή στη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των πολιτών για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα
των εμβολίων αξιοποιώντας τα ΜΜΕ, 
• Θέσπιση ηπιότερων περιορισμών για άτομα που έχουν αναπτύξει
ανοσία, ως ένα κίνητρο στους πολίτες για να εμβολιαστούν.  

Δημόσια Παρέμβαση της Ένωσης

Ασθενών Ελλάδας για την αύξηση

της εμβολιαστικής κάλυψης σε 

πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας

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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Το άσθμα είναι μία νόσος των αεραγωγών, δηλαδή του κα-

τώτερου αναπνευστικού συστήματος, η οποία χαρακτηρίζε-

ται από αυξημένη ανταπόκριση των πνευμόνων και του

τραχειοβρογχικού δέντρου σε ποικίλα αλλεργιογόνα ερεθί-

σματα. Προκαλεί κυρίως στένωση των αεραγωγών διάχυτα,

η οποία συνήθως υποχωρεί είτε αυτόματα είτε μετά από θε-

ραπεία. Κλινικά μπορεί να εκδηλωθεί με δύσπνοια, βήχα,

αδυναμία ομιλίας και συριγμό ιδιαίτερα στην εκπνοή. Η

νόσος εμφανίζεται σε κρίσεις και χαρακτηρίζεται από δια-

στήματα, στα οποία ο ασθενής είναι χωρίς συμπτώματα. Η

διάρκεια των κρίσεων μπορεί να είναι μικρή, κυμαίνεται δη-

λαδή από μερικά λεπτά μέχρι λίγες ώρες και ο ασθενής

έπειτα αναρρώνει μετά το τέλος της κρίσης. 

Ποια τα αίτια;
Τα ερεθίσματα που προκαλούν οξέα επεισόδια άσθματος

μπορούν να ταξινομηθούν σε επτά βασικές κατηγορίες: αλ-

λεργικά, φαρμακολογικά, σχετιζόμενα με τον χώρο εργα-

σίας και το είδος της, λοιμώδη, σχετιζόμενα με την φυσική

άσκηση και ψυχολογικής φύσης.

Πιο συγκεκριμένα, το αλλεργικό άσθμα αποτελεί ιδιαιτέρως

συχνή νόσο με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η συχνό-

τητα του άσθματος ολοένα και αυξάνει σε πολλά μέρη του

κόσμου, ενώ σχετίζεται με ατομικό ή/ και οικογενειακό ιστο-

ρικό αλλεργικών νοσημάτων, όπως είναι η ρινίτιδα, η ουρτι-

κάρια και το έκζεμα, με θετικές δερματοαντιδράσεις, με

αυξημένα επίπεδα ανοσοσφαιρίνης IgE στον ορό. 

Τα περισσότερα αλλεργιογόνα που προκαλούν το άσθμα

είναι αερογενή και προκειμένου να προκαλέσουν ευαισθη-

τοποίηση πρέπει να είναι σε αφθονία για σημαντικά χρονικά

διαστήματα. Όταν συμβεί ευαισθητοποίηση ωστόσο, ο

ασθενής μπορεί να εμφανίσει σημαντική αντιδραστικότητα

σε τέτοιο βαθμό, ώστε ελάχιστες ποσότητες από τον υπεύ-

θυνο παράγοντα να μπορούν να προκαλέσουν αξιοσημεί-

ωτες εξάρσεις της νόσου. Άρα ακόμη και η παραμικρή

έκθεση σε μικρή ποσότητα του υπεύθυνου αντιγόνου μπο-

ρεί να προκαλέσει ασθματική κρίση.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι το αλλεργικό άσθμα

παρουσιάζει εποχιακή κατανομή. Αυτό είναι ιδιαιτέρα συνη-

θισμένο σε παιδιά και νέους ενήλικες. Οι περιπτώσεις που

οφείλονται σε πούπουλα, τρίχωμα ζώων, ακάρεα της σκό-

νης, σπόρους μυκήτων και άλλα είδη αντιγόνων που συναν-

τώνται διαρκώς στην ατμόσφαιρα δεν παρουσιάζουν

εποχιακή κατανομή. Η έκθεση σε κάποιο αλλεργιογόνο προ-

καλεί, κατά κανόνα, μία άμεση αντίδραση, όπου η απόφραξη

των αεραγωγών αναπτύσσεται μέσα σε λίγα λεπτά και ακο-

λούθως υποχωρεί. Πολλές φορές ακολουθεί η όψιμη αντί-

δραση, δηλαδή ένα δεύτερο κύμα βρογχόσπασμου μερικές

ώρες μετά την κυρίως κρίση. 

Ποια τα συμπτώματα του Αλλεργικού Άσθματος;

Το κυριότερο παθοφυσιολογικό χαρακτηριστικό στο άσθμα

είναι η ελάττωση της διαμέτρου του αυλού των αεραγωγών.

Αυτή προκαλείται από τη σύσπαση των λείων μυικών ινών

των βρόγχων, την αγγειακή συμφόρηση, το οίδημα του τοι-

χώματος των βρόγχων και την παρουσία πυκνόρρευστων

εκκρίσεων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση της αντί-

στασης των αεραγωγών, η ελάττωση του όγκου αέρα που

αποβάλλεται κατά τη διάρκεια δυναμικής εκπνοής και δια-

ταραχές στην κατανομή του αερισμού και της αιμάτωσης

των πνευμόνων.

Κλινικά το άσθμα παρουσιάζει την ακόλουθη χαρακτηρι-

στική τριάδα συμπτωμάτων: δύσπνοια, βήχας και συριγμός.

Στην πλέον τυπική μορφή του, το άσθμα αποτελεί μία πα-

ροξυσμικά εμφανιζόμενη νόσο στην οποία εμφανίζονται και

τα τρία προαναφερθέντα συμπτώματα. Κατά την έναρξη

μιας κρίσης, ο ασθενής αισθάνεται συσφιγκτικό άλγος στο

στήθος και συχνά συνυπάρχει μη παραγωγικός βήχας. Ο

ήχος της αναπνοής του γίνεται τραχύς, ενώ διαπιστώνεται

συριγμός και στις δύο φάσεις της αναπνοής, παράταση εκ-

πνοής και συχνά ταχύπνοια, ταχυκαρδία και ήπια συστολική

υπέρταση. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι πνεύμο-

νες υπερδιατείνονται και αυξάνεται η διάμετρος του θώ-

ρακα. 

Λιγότερο τυπική σε περιπτώσεις άσθματος είναι η αναφορά

από τον ασθενή διαλειπόντων επεισοδίων μη παραγωγικού

βήχα ή δύσπνοια μετά την κόπωση. 

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Η διάγνωση του άσθματος γίνεται με την διαπίστωση αντι-

στρεπτού βρογχόσπασμου (βεβιασμένη εκπνοή ή ταχέως

εκπνεόμενος όγκος αέρα (σε λίτρα) σ’ ένα δευτερόλεπτο)

κατά 15% (ή παραπάνω) μετά την χορήγηση 2 εισπνοών β-

αδρενεργικού διεγέρτη. Στην περίπτωση που η σπιρομέ-

τρηση είναι αρχικά φυσιολογική, είναι δυνατόν να γίνει η

διάγνωση του άσθματος με τις δοκιμασίες πρόκλησης με

διάφορες ουσίες. Από τη στιγμή που θα μπει η διάγνωση, η

πορεία της νόσου και η αποτελεσματικότητα της θεραπευ-

τικής αγωγής παρακολουθούνται με μετρήσεις της μέγιστης

εκπνευστικής ταχύτητας ροής (PEFR) στο σπίτι ή του FEV1

στο εργαστήριο. Οι δερματικές δοκιμασίες μπορεί να είναι

θετικές (με εκδήλωση αντίδρασης πομφού και ερυθρότη-

τας) σε ποικίλα αλλεργιογόνα, το εύρημα όμως αυτό δεν

σχετίζεται απαραίτητα με τις διαταραχές που παρουσιάζουν

οι πνεύμονες. 

Ποια η θεραπευτική αντιμετώπιση;

Το πλέον αποτελεσματικό μέτρο αντιμετώπισης του αλλερ-

γικού άσθματος είναι η απομάκρυνση του αιτιολογικού πα-

ράγοντα από το περιβάλλον του ασθενούς. Επιπλέον, η

απευαισθητοποίηση ή η ανοσοθεραπεία με εκχυλίσματα των

υπόπτων αλλεργιογόνων είναι ευρέως διαδεδομένη. Τέλος,

τα διαθέσιμα φάρμακα για τη θεραπεία του άσθματος δια-

κρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα φάρμακα που ανα-

στέλλουν τη σύσπαση των λείων μυικών ινών, δηλαδή τα

αποκαλούμενα “ταχέως δρώντα ανακουφιστικά” και τα φάρ-

μακα που παρεμβαίνουν στις διεργασίες της φλεγμονής,

δηλαδή τα “φάρμακα μακροπρόθεσμου ελέγχου”.  

Η αποτελεσματικότερη μέθοδος αντιμετώπισης των ασθμα-

τικών κρίσεων απαιτεί μια συστηματική προσέγγιση βασι-

σμένη στην επιθετική χρήση συμπαθητικομιμητικών

παραγόντων και στη συνεχή καταγραφή των παραμέτρων

βελτίωσης. Ο κύριος στόχος της χρόνιας θεραπείας είναι να

επιτευχθεί μια σταθερή, ασυμπτωματική κατάσταση με την

καλύτερη δυνατή πνευμονική λειτουργία, χρησιμοποιώντας

βέβαια την ελάχιστη δυνατή φαρμακευτική αγωγή. Οι κα-

τευθυντήριες οδηγίες είναι σαφής και στοχεύουν στην καλή

ποιότητα ζωής του ασθενούς με όσο το δυνατόν λιγότερες

παροξύνσεις, κανένας περιορισμός στην αθλητική δραστη-

ριότητα που επιθυμεί ο ασθενής, ελάχιστη δυνατή χρήση

βραχείας δράσης β2 διεγερτών και καθόλου ανεπιθύμητες

ενέργειες από την θεραπεία που εφαρμόζεται.

Πρόληψη Αλλεργικού Άσθματος
Η πρόληψη εμφάνισης άσθματος σε ασθενείς είναι βασικός

θεμέλιος λίθος της σωστής θεραπείας. Ο κάθε ασθενής

οφείλει να λαμβάνει την σωστή αγωγή μετά από προσωπο-

ποιημένη προσέγγιση από τον ειδικό θεράποντα και φυσικά

να είναι ορθά εκπαιδευμένος να αντιμετωπίσει την κρίση

του, αλλά κυρίως να αποφεύγει τα αλλεργιογόνα που απο-

δεδειγμένα τον ενοχλούν. Για παράδειγμα έχει βρεθεί πως

πολλοί ενήλικες με αλλεργική ρινίτιδα παρουσιάζουν ανα-

πνευστικό άσθμα και η πρόληψη είναι εφικτή με δύο τρό-

πους: πρώτον, με τη σωστή συμπτωματική θεραπεία της

αλλεργικής ρινίτιδας, δηλαδή με τη χρήση αντιφλεγμονώ-

δους αγωγής για το κατάλληλο χρονικό διάστημα, και δεύ-

τερον, με την ειδική ανοσοθεραπεία, δηλαδή την

επανεκπαίδευση του αμυντικού συστήματος, ώστε να μην

αναγνωρίζει ως εχθρό τα αλλεργιογόνα και να μην προκα-

λεί αλλεργία κατά την επαφή με αυτά.

της Αναστασίας Μαργούτα
Ειδικός Παθολόγος MD, MSc, PhD 

. . . γ ια την υγειά μας

Αλλεργικό Άσθμα: Συμπτώματα, Θεραπεία και Πρόληψη
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Ο Γ.Σ. Γλυφάδας – Στίβος κατετάγη 1ος με

354 βαθμούς  στην γενική  βαθμολογία του

Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Ανδρών/Γυ-

ναικών στον Αγ. Κοσμά, στις 8-9 Μαϊου

2021, με 3 χρυσά, 4 αργυρά και 4 χάλκινα

μετάλλια.

Με την επανεκκίνηση των αγωνιστικών τμη-

μάτων, ο Γ.Σ. Γλυφάδας - Στίβος, κατέκτησε

την πρώτη θέση στη γενική βαθμολογία,

στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ανδρών -

Γυναικών της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ  Πειραιά & Νιτιο-

δυτικής Αττικής,  που διεξήχθη στις αθλητι-

κές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά

8-9/5/2021.

1ος Μαθιόπουλος Γ. στα  800μ. και  2ος στα

1500μ. Ανδρών. 

1η Ανθή Κυριακοπούλου στα  1500μ.Γυν.    

1η Ομάδα των Γυναικών στην σκυτ.

4χ400μ

(Πέτσα-Ζυγόρη-Κυριακοπούλου-Κα-

ραντώνη)

2η Ομάδα Γυναικών στην σκυτ. 4χ100μ.

(Κουτούγερα-Αρσένου-Συκόκη-Μινο-

πούλου)

2η Ζυγόρη Λία στά  400μ.  Γυναικών.

2η Κυνατίδου Νικόλ  στα 1500μ. Γυναικών  

3η Ομάδα των Ανδρών στην σκυτ. 4χ400μ.

(Γαβαλάς –Μαθιόπουλος-Παναγιωτό-

πουλος-Εξαρχάκος)

3ος Ματθές Δημήτριος στα

1500μ. ανδρών. 

Στον πίνακα εμφανίζονται τα

πρώτα 12 Σωματεία με τις βαθ-

μολογίες τους. Ακολουθούν

άλλα  32 Αθλητικά Σωματεία.

Μεγάλη η προσπάθεια των

νέων αθλητών, με κλειστούς

τους αγωνιστικούς χώρους και

την πανδημία, είναι άξιοι επαί-

Ο Γ.Σ. Γλυφάδας - Στίβος 1ος στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

Σε πορεία πρόκρισης στην τελική φάση των αντίστοι-

χων Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων 2021 βρίσκονται

οι Εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών μετά την

ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των αγώνων τους για

τα προκριματικά, όπου και οι δύο ελληνικές ομάδες

τερμάτισαν αήττητες στους ομίλους τους.

Χωρίς προβλήματα η Εθνική ανδρών έκανε το 3 στα

3 στην πρώτη φάση

των αγώνων του

ομίλου της, στην Τι-

φλίδα, και βρέθηκε

μόνη 1η, κάτι που

της δίνει άλλον

«αέρα» ενόψει του

δεύτερου γύρου

στην Ποντγκόριτσα

του Μαυροβουνίου

το διάστημα 14 με

16 Μάη. Στους αγώ-

νες της Τιφλίδας η

Ελλάδα πέτυχε δύο εύκολες νίκες 3-0 σετ με αντιπά-

λους τη διοργανώτρια Γεωργία (25-12, 25-14, 25-12)

και το Αζερμπαϊτζάν (25-21, 25-19, 25-18), ενώ στον

αποφασιστικό και μεγαλύτερης δυσκολίας αγώνα

απέναντι στο Μαυροβούνιο αναδείχθηκε νικήτρια με

3-2 στο τάι μπρέικ (17-25, 25-20, 25-19, 23-25, 16-14).

Η βαθμολογία: ΕΛΛΑΔΑ 8, Μαυροβούνιο 7, Αζερμ-

παϊτζάν 3, Γεωργία 0.

Εθνική γυναικών: «Κάλπασε» στη Λάρισα

Με τον ρόλο της οικοδέσποινας των αγώνων για τον

πρώτο γύρο του ομίλου της, η Εθνική γυναικών έκανε

επίδειξη δύναμης στη Λάρισα, καθώς όχι μόνο κέρ-

δισε και τους τρεις

αγώνες της, αλλά

δεν έχασε ούτε

σετ. Ο δεύτερος

γύρος θα γίνει στο

Γκρατς της Αυ-

στρίας από 14 έως

16 Μάη.

Η Ελλάδα νίκησε με

το καθαρό 3-0 κατά

σειρά τη Νορβηγία

(25-18, 25-12, 25-

18), την Ισπανία στο υποτιθέμενο ντέρμπι του ομίλου

(25-22, 25-20, 25-18) και την Αυστρία (25-22, 25-20,

25-18).

Η βαθμολογία: ΕΛΛΑΔΑ 9, Ισπανία 6, Αυστρία 3, Νορ-

βηγία 0.

Nίκος Γεωργόπουλος

ΒΟΛΕΪ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Σε πορεία πρόκρισης οι Εθνικές ανδρών και γυναικών
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ΜΠΑΣΚΕΤ 
Κυπελλούχος ο Παναθηναϊκός

Στον Παναθηναϊκό κατέληξε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

στη μπάσκετ. Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλά-

δας νικώντας 91-79 τον Προμηθέα Πάτρας στον τελικό της

διοργάνωσης, στο ΟΑΚΑ. Είναι ο 20ός τίτλος για τον Πα-

ναθηναϊκό στον θεσμό και 8ος τα τελευταία 10 χρόνια.

Στον τελικό οι Πατρινοί προέβαλαν σθεναρή αντίσταση στο

φαβορί και δυο φορές ξαναμπήκαν στο παιχνίδι επιστρέ-

φοντας από μεγάλες διαφορές σε βάρος τους, +17 και +15

στο τελευταίο πεντάλεπτο, στο τέλος όμως μέτρησαν η με-

γαλύτερη εμπειρία και οι περισσότερες αξιόπιστες λύσεις

του Παναθηναϊκού. Κορυφαίος του ήταν ο Παπαπέτρου,

που αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του τελικού.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 45-41, 68-58, 91-79.

Παναθηναϊκός: Μακ, Παπαγιάννης 6, Μποχωρίδης, Παπα-

πέτρου 25, Χεζόνια 18, Κασελάκης, Γουάιτ 6, Μήτογλου 17,

Μπεντίλ 3, Σαντ Ρος 6.

Προμηθέας: Αγκμπελέσε 2, Τζεράι Γκραντ 18, Κλαβέλ 23,

Λούντζης 9, Αγραβάνης Δ. 5, Αγραβάνης Γ. 5, Φορντ, Χρι-

στοδούλου, Τζέριαν Γκραντ 17, Γιαννόπουλος , Μπαζίνας,

Τανούλης.

SUPER LEAGUE 1

Ξεκαθάρισαν το τοπίο οι «Δικέφαλοι»
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ήταν οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι της 8ης

αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League, μετά τις νίκες

τους στα ντέρμπι με Αρη και Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Ο

μεν ΠΑΟΚ ουσιαστικά «κλείδωσε» τη 2η θέση, η δε ΑΕΚ την

4η θέση και τη συμμετοχή της στο Conference League.

Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας η ΑΕΚ νίκησε 1-0

τον Παναθηναϊκό με σκόρερ τον Μάνταλο στο 50', ενώ είχε

επίσης δοκάρι με τον Σβάρνα και άλλες ευκαιρίες για πιο

ευρεία νίκη, με κυριότερες αυτές των Τάνκοβιτς και Σιμάν-

σκι. Οσο για τους «πράσινους», με δεδομένο ότι έπαιζαν τα

«ρέστα» τους για τετράδα ήταν μάλλον απογοητευτικοί και

ηττήθηκαν δίκαια, καθώς άλλωστε στις καθυστερήσεις σπα-

τάλησαν μοναδική ευκαιρία να μείνουν ζωντανοί στο κυνήγι

της ευρωπαϊκής εξόδου, με τον Μακέντα να αστοχεί σε πέ-

ναλτι, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι.

Στο άλλο ντέρμπι της αγωνιστικής, στην Τούμπα για τη 2η

θέση, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και νίκησε 2-0 τον Αρη με

γκολ των Σβαμπ (69' πέναλτι) και Ζίβκοβιτς (90'). Ηταν η

δεύτερη νίκη στα πλέι οφ επί του Αρη για τον «Δικέφαλο

του Βορρά», ο οποίος καπάρωσε τη 2η θέση και παράλληλα

ανέβηκε ψυχολογικά ενόψει του τελικού Κυπέλλου. Από

την άλλη ο Αρης συνέχισε τις μέτριες εμφανίσεις του τε-

λευταίου διαστήματος, ενώ διαμαρτύρεται και για τη διαι-

τησία.

Στην Τρίπολη ο Αστέρας έμεινε στο 0-0 με τον πρωταθλητή Ολυμ-

πιακό, που αγωνίστηκε με 5 παίκτες από τις ακαδημίες του.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 84, ΠΑΟΚ 64, Αρης 59, ΑΕΚ 58,

Παναθηναϊκός 52, Αστέρας Τρίπολης 47.

Πλέι άουτ: Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ

Στην 6η και προτελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ οριστι-

κοποιήθηκαν οι δύο τελευταίες θέσεις της κατηγορίας: Η

ΑΕΛ υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία, ενώ δεύτερη

ευκαιρία για παραμονή θα έχει ο Παναιτωλικός μέσω αγώ-

νων μπαράζ. 

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής: Βόλος - ΑΕΛ 3-1, Πα-

ναιτωλικός - Ατρόμητος 1-3, Λαμία - ΟΦΗ 0-2.
Η βαθμολογία: Βόλος 43, ΠΑΣ Γιάννινα 35, Ατρόμητος 34, Λαμία

32, Απόλλων Σμύρνης 31, ΟΦΗ 31, Παναιτωλικός 27, ΑΕΛ 24.

Γ' ΕΘΝΙΚΗ

Σοβαρά επεισόδια στη Νέα Σμύρνη

Από σοβαρά επεισόδια μεταξύ αντίπαλων οπαδών σημαδεύ-

τηκε η αναμέτρηση της Πανιωνίου με την Ηλιούπολη (1-1) στη

Νέα Σμύρνη για το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής. Συγκεκριμένα,

έξω από το γήπεδο της Νέας Σμύρνης σημειώθηκαν έντονες

συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς πριν την έναρξη του αγώνα.

Υπήρξαν μαρτυρίες ακόμα και για επίθεση με μαχαίρι, ενώ η

Aστυνομία προχώρησε σε χρήση χημικών.

Μάλιστα η ένταση συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του παι-

χνιδιού, όταν οπαδοί του Πανιωνίου κινήθηκαν απειλητικά

προς τα μέλη της αποστολής της Ηλιούπολης. 

SUPER LEAGUE 2

Μπάχαλο για το μέλλον της

Μπάχαλο επικράτησε τις τελευταίες μέρες σχετικά με το

μέλλον του πρωταθλήματος της Super League 2. Την Πα-

ρασκευή ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδα-

λιάς απείλησε ανοιχτά με διακοπή του πρωταθλήματος,

κάνοντας λόγο για σοβαρές παραβιάσεις στα πρωτόκολλα

υγιεινής που έχουν οριστεί για τη διεξαγωγή των αγώνων.

Αμεσα απάντησε στον υφυπουργό η Super League 2, μιλών-

τας για «παραπληροφόρηση».

Τελικά, με νεότερη ανακοίνωσή του ο Ν. Χαρδαλιάς, παρότι

αναφέρθηκε σε «καθυστερημένα αντανακλαστικά της Λίγ-

κας», διευκρίνισε πως το πρωτάθλημα δεν θα ανασταλεί.

Εκανε γνωστό πάντως ότι κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά

στον εισαγγελέα «για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων

πράξεων που έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία».

Στο μεταξύ, η Ξάνθη πέρασε στην κορυφή της Super

League 2 μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της με 2-0 επί

του Ιωνικού για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ.  

O Λεβαδειακός, μετά το ευρύ 4-0 επί του Διαγόρα Ρόδου,

ενώ την πρώτη τριάδα πλησίασε και ο Εργοτέλης, νικώντας

2-0 τα Χανιά στο κρητικό ντέρμπι.
Η βαθμολογία: Ξάνθη 48, Λεβαδειακός 47, Ιωνικός 47, Εργοτέλης

45, Χανιά 39, Διαγόρας Ρόδου 30.

Άγιαξ: Έλιωσε το τρόπαιο του πρωταθλή-

ματος για χάρη των φιλάθλων 

Έναν ασυνήθιστο και εντελώς πρωτότυπο τρόπο για να αν-
ταμείψει την αφοσίωση των φιλάθλων της ανακάλυψε η πο-
δοσφαιρική ομάδα του Άγιαξ, η οποία αποφάσισε να λιώσει
το τρόπαιο του πρωταθλητή και να φτιάξει μικρά αναμνη-
στικά αστέρια για περίπου 42.000 κατόχους εισιτηρίων

διαρκείας. Κάθε αστέρι ζυγίζει 3,45 γραμμάρια και περιέχει
0,06 γραμμάρια από το τρόπαιο, το οποίο απονεμήθηκε
στον Αίαντα για τον 35ο πρωτάθλημα του συλλόγου. Οι ιθύ-
νοντες της ολλανδικής ομάδας τόνισαν ότι έπρεπε να μοι-
ραστούν τον θρίαμβο με τους φιλάθλους, οι οποίοι δεν
μπορούσαν να παρακολουθήσουν από κοντά τα παιχνίδια
λόγω της πανδημίας.
«Αυτή τη σεζόν έπρεπε να παίξουμε χωρίς τους οπαδούς
μας. Παρόλα αυτά, αισθανθήκαμε την υποστήριξή τους κάθε
εβδομάδα. Στο δρόμο προς το γήπεδο, στα κοινωνικά μέσα
και στις προσωπικές μας επαφές. Και για αυτό τον λόγο
όταν είπαμε ότι “αυτός ο τίτλος είναι για σένα”, εκφράζαμε
πώς το κάναμε για τους οπαδούς και το να μοιραζόμαστε
το τρόπαιο είναι η απόλυτη απόδειξη αυτού», », δήλωσε ο
γενικός διευθυντής και παλαίμαχος τερματοφύλακας Έντ-
βιν βαν ντερ Σαρ.
Ο Άγιαξ στέφθηκε πρωταθλητής μετά το εντός έδρας 4-0
με αντίπαλο την ΦΚ Έμεν στις 2 Μαΐου.

SUPER LEAGUE 1
Φιέστα στον Πειραιά

Με τη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 1-0 για την 9η αγωνιστική των
πλέι οφ της Super League 1 ο Ολυμπιακός γιόρτασε την κα-
τάκτηση του φετινού και το 46ο συνολικά στην ιστορία του
μια αγωνιστική πριν από το φινάλε της διαδικασίας.
Στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα έγινε απονομή του τρο-
παίου από τη διοργανώτρια αρχή στους πρωταθλητές «ερυ-
θρόλευκους», ενώ από την πλευρά της η ΠΑΕ Ολυμπιακός
οργάνωσε τη δική της γιορτή για την επιτυχία, έστω και υπό
τις ειδικές συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία και χωρίς
φιλάθλους. Σε αυτήν ξεχώρισε το βίντεο όπου το τρόπαιο
...ταξίδεψε σε όλα τα ιστορικά σημεία και τις γωνιές του
Πειραιά, ενώ περιλάμβανε και αναφορές στα 200 χρόνια
από την Επανάσταση του 1821.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ματιέ αλάνι για πάντα στο λιμάνι!

Με αυτή την τρέλα και τη δίψα 18χρονου ο Ολυμπιακός δεν

σταματάει πουθενά. Η φιέστα του Βαλμπουενά και ο τελικός

που θέλει… τρέλα. Μια ακόμη κούπα, μια ακόμη φιέστα. 21 τα

τελευταία 25 χρόνια. 9 στα τελευταία 11 χρόνια, στη «χρυσή»

εποχή Μαρινάκη. Άλλη μια φιέστα που θα μείνει στην μνήμη

όλων για τον τρόπο με τον οποίο μπόρεσε να συγκινήσει, να

συνδυάσει την τεχνολογία με την παράδοση, να θυμίσει επι-

τυχίες και να δώσει το νέο ραντεβού. Για του χρόνου, να εί-

μαστε καλά, με το Καραϊσκάκη γεμάτο, όχι εικονικά αλλά

πραγματικά! Με τον κόσμο του στο πλάι του για το 47ο στην

πορεία για το 5ο αστέρι! Μια γιορτή ερυθρόλευκη με συναί-

σθημα και τον Ματιέ Βαλμπουενά σε ρόλο… all around!

Τα πάντα όλα που θα έλεγε και ο «Αλέ».

Ο Βαλμπουενά έκανε την παρουσίαση της φιέστας κατά την

είσοδο των παικτών δίπλα στον Φερεντίνο και έκλεψε την πα-

ράσταση! MVP στα γήπεδα, MVP στους πανηγυρισμούς και

στην τρέλα! Τρέλα για κούπες από τον 36χρονο Γάλλο με διά-

θεση και δίψα 18χρονου για διακρίσεις!

Δύο χρόνια είναι στον Ολυμπιακό ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ήρθε

στη «δύση» της καριέρας του, ήρθε για ένα χρόνο αρχικά και

ετοιμάζεται να «τρέξει» τον τρίτο! Και ποιος ξέρει; Με αυτή

την τρέλα, με αυτό το πάθος για το ποδόσφαιρο και την διά-

κριση κανείς δεν μπορεί να προδικάσει πότε θα κρεμάσει τα

παπούτσια του.

Κρατική ευθύνη η στήριξη

σωματείων και αθλούμενων
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα στήριξης των αθλητικών

σωματείων και των αθλητών ενόψει της επανεκκίνησης

του αθλητισμού, ζητάει το ΚΚΕ με Επίκαιρη Ερώτηση του

βουλευτή του Κόμματος Μανώλη Συντυχάκη προς την

υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οπως τονίζεται με-

ταξύ άλλων στην Ερώτηση, το κόστος της επανεκκίνησης

των αθλητικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να αποτελεί

κρατική ευθύνη και όχι να επιβαρύνει σωματεία, αθλούμε-

νους και τις οικογένειές τους.



Ένα αθάνατο βιβλίο, πασίγνωστο και τώρα 

μοναδικό είναι η συλλεκτική, αριθμημένη, 

δερματόδετη έκδοση του ΗΓΕΜΟΝΑ του

Μακιαβέλλι Σχολιασμένο σελίδα – σελίδα

από τον Μεγάλο Ναπολέοντα που 

κυκλοφορεί πρώτη φορά στην Ελλάδα
από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ο Ηγεμόνας δεν είναι απλά «ένα βιβλίο».

Είναι σχολείο· Είναι «όπλο» άμυνας 
και επίθεσης. Είναι εργαλείο αντίληψης 

και δημιουργίας.

γιορτές
σημαίνει

Ευχές & Δώρα

Προσφορά στην Ελληνική Γραματεία

skaravaios.gr

Kάθε ημέρα μια γιορτή! 

Συνηθισμένες και “άχρωμες” ευχές 

δίνουμε καθημερινά, μέσω των social media.

Η αληθινή ευχή όμως, συνοδεύεται
και από ένα προσωπικό Δώρο!

Τα γλυκά, τα ποτά και οι γλάστρες

θεωρούνται παρωχημένα, βαρετά και αναλώσιμα.

Ένα δώρο είναι παντοτινό και πολύτιμο, 

αντέχει στο χρόνο, υπενθυμίζει τα αισθήματά σας

και κάνει, με την αφιέρωσή σας, 

αθάνατη την παρουσία σας:

 

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004

και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία


