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«Την προδοσία
πολλοί αγάπησαν
τον προδότη ουδείς»
Λαϊκή σοφία

ΕΜΒΟΛΙΟ
το κάνει “ύποπτο”
η υποχρεωτικότητα!
3 4 εκατομ. νεκροί από covid-19
3 19 εκατ. νεκροί από καρδιά...
«... το δε περισσόν τούτων εκ του πονηρού έστιν»
Ματθαίος κεφ. Ε΄37
Ξανά το ακορντεόν των άμετρων, των απερίσκεπτων και διχαστικών «μέτρων».
Ξανά το θρίλερ της αγωνίας, της
τρομοκρατίας, της αποσύνθεσης
της οικονομίας και της ίδιας της
κοινωνίας.
Ξανά ο ενοχλητικός, παιδαριώδης
και κουραστικός μονόλογος της
προπαγάνδας τού «πες - πες»- και
του Κώστα
στο τέλος κάτι θα μείνει», στα συΒενετσάνου
στημικά ΜΜΕ των θλιβερών ψιττακών (παπαγάλων) και των ψωμιζόμενων υμνωδών
που παριστάνουν τους δημοσιογράφους.
Έτσι κι εγώ αναγκάζομαι να περιπέσω στο «αμάρτημα» του περισσού – ξανά με τα εμβόλια και την
πανδημία για την, σύμφωνα με τις δυνάμεις του
«Μέσου» μας, αντιμετώπιση του «πονηρού», κατά
τα φαινόμενα και τα επίσημα στοιχεία!
Δεν μπορώ ν’ αποφύγω την αναπαραγωγή ευφυολογήματος εκ των εκλάμψεων του φέισμπουκ
(f/b): «παλιά για να κάνεις εμετό, έβαζες τα δάκτυλα στο λαιμό σου, τώρα, αρκεί ν’ ανοίξεις την
τηλεόραση».
Και ασφαλώς τα «δελτία» και οι «προσκεκλημένοι», πάντα σχεδόν «τεκμηριώνουν»: Ξεπέρασαν
τα 3.000 τα κρούσματα, κατά τη χθεσινή ημέρα,
από 1.900 που ήσαν προχθές! «Μέσα στον Αύγουστο μπορεί να φθάσουν και τα 20.000», λέει ο
Συνέχεια στη σελ. 2
άλλος ειδικός.

Κλεμμένες αρχαιότητες
της Ανατ. Αττικής
] 12

“Τα λιοντάρια της θάλασσας”. Ιστιοπλοϊκοί αγώνες σε Κυκλάδες και Αιγαίο
] 22
με διεθνείς συμμετοχές. Aegean-600 • Cyclades regatta.

Ιστορική Ημέρα για το Δήμο Παλλήνης
Υπεγράφη η σύμβαση
κατασκευής
δικτύων
αποχέτευσης.
Το έργο ξεκινάει
άμεσα!
]3

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Σταμάτησε οικοδομικές
εργασίες με παράνομη άδεια!

Μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο
στην Τερψιθέα
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Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

2 ΣΕΛΙΔΑ - 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΜΒΟΛΙΟ
το κάνει “ύποπτο” η υποχρεωτικότητα
Συνέχεια από τη σελ. 1

Αλήθεια; Σας κάλυψαν καλοπίστως, ευκολόπιστοι;
Επί πόσον μοριακών δοκιμασιών (τεστ) αντιστοιχούν τα
εκάστοτε κρούσματα; Αυτό σπανίως λέγεται, ενώ είναι
απόλυτα καθοριστικό στοιχείο.
Επειδή όμως μας μιλάνε για νούμερα, θα μιλήσουμε κι
εμείς με νούμερα – στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και επίσημα διεθνώς, ως οργανισμού του Ο.Η.Ε., World Health Organization (W.H.O.):
Απόσπασμα της 14ης Ιουλίου 2021 – ώρα 5:05 μ.μ.: Σε
παγκόσμιο επίπεδο (από την αρχή της πανδημίας):
Επιβεβαιωμένα κρούσματα 187.519.798 άνθρωποι.
Στα οποία συμπεριλαμβάνονται 4.049.372 συνάνθρωποί
μας που έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 6.135 παγκοσμίως, το τελευταίο 24ωρο (τα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο παγκοσμίως ήταν 362.031).
Οι αντίστοιχοι αριθμοί, για την Ελλάδα των 10,72 εκατομμυρίων κατοίκων είναι:
• επιβεβαιωμένα συνολικά κρούσματα από την αρχή:
444.783 (το τελευταίο 24ωρο 3.911)
θάνατοι συνολικά, 12.806 (το τελευταίο 24ρο 4).
Το εντυπωσιακό είναι και το παραθέτουμε για μελέτη και
προβληματισμό – πως οι αντίστοιχοι αριθμοί στην Κίνα
του ενός δισεκατομμυρίου, 398 εκατομμυρίων κατοίκων
(1.398.000.000), δηλαδή μιας χώρα 130,4 φορές πολυπληθέστερης από εμάς, σ’ εντυπωσιάζουν.

Κίνα: Συνολικά κρούσματα από την αρχή 119.428 (το τελευταίο 24ωρο, 54)! Συνολικοί θάνατοι από την αρχή
5.595! (το τελευταίο 24ωρο, 6). Συγκρίνατέ τα με τα νούμερα της Ελλάδος.
Μήπως ο Π.Ο.Υ. κάνει λάθος; Μήπως οι Κινέζοι τα κρύβουν; Εδώ η «συνωμοσιολογία» αντιστρέφεται, αν βάλουμε τέτοια πράγματα στο μυαλό μας.
Πάμε όμως να δούμε κι άλλα στοιχεία, για να προβληματιστούμε περισσότερο. Εμείς, ο καθένας από εμάς, όχι
επειδή ο «τάδε» για να «περάσει» αυτά για τα οποία πληρώνεται, αυτός και ο εργοδότης του, ή – στην καλύτερη
περίπτωση – γιατί κι αυτός τα πιστεύει και εκφράζουν την
«ιδεολογία» του: «όπου δεν πιάνει ο λόγος, πίπτει βελόνα» (σύριγγας). κάπως έτσι.
Ποιός «λόγος» δηλαδή; της προπαγάνδας του τρόμου.
Του «μπαμπούλα», των εκβιασμών και των απειλών!
Η «δημοσιογραφάρα» της μεγάλης ημερήσιας εφημερίδας, εμβέλειας επικράτειας, δεν έχει ακούσει τίποτε για
την αρχαία ελληνική σοφία , για Επίκουρο κ.λπ. ή τους
απορρίπτει συλλήβδην όλους ως παρωχημένους, ως
«προγονοπληξία» κ.λπ. Διαφορετικά θα είχε επιλέξει
ίσως την επικούρεια «δόξα» (δοξασία, γνώμη) «Ου βιαστέον την φύσιν, αλλά πειστέον»! (Δεν πρέπει να βιάζεις
– εκβιάζεις, αναγκάζεις – την (ανθρώπινη) φύση, αλλά να
την πείθεις. - Με βάσιμα και αληθινά επιχειρήματα).
Ας γυρίσουμε όμως στα επίσημα στοιχεία μας, για να
βγάλουμε στη συνέχεια τα συμπεράσματά μας.

«Δολοφόνος» η καρδιακή νόσος
λέει ο Π.Ο.Υ.
Από την επίσημη ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) – 9 Δεκεμβρίου 2020:

Διαβάστε ακόμη
Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Σελ. 4-5

ΚΕΔΕ μου λές... πρωτοβουλία ενημέρωΣελ. 6
σης για το εμβόλιο
Διαγραφή χρέους, η μόνη οδός
Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη
Σελ. 8
Η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
Σελ. 9

“Ξεχασμένη η πλατεία 28ης Οκτωβρίου
Σελ. 13
στη Βούλα

Εκ Νηφαλιοδημοκρατίας άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελ. 14

Λαμπαδηδρομια με σκοπό τη διάδοση δωρεάς οργάνων
Σελ. 15
Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
Σελ. 17
ΒΒΒ, Ι. Δόγκα

Αθλητικά

Σελ. 22-23

Οι δέκα κορυφαίες αιτίες θανάτου
«Το 2019, οι κορυφαίες 10 αιτίες θανάτου αντιπροσωπεύουν το 55% των 55,4 εκατ. θανάτων παγκοσμίως»
Προφανώς δεν περιλαμβάνει θανάτους από πολεμικές
συρράξεις, κοινωνικές συγκρούσεις, ατυχήματα (τροχαία κ.λπ.), φυσικές καταστροφές, εγκλήματα... αλλά
μόνον τους θανάτους από ασθένειες. Και συνεχίζει ο
Π.Ο.Υ. «Ο μεγαλύτερος δολοφόνος στον κόσμο είναι η
ισχαιμική καρδιακή νόσος, η οποία ευθύνεται για το
16% των συνολικών θανάτων, παγκοσμίως». Δηλαδή
8,864.000 Κοντά 9 εκατοιμμύρια θάνατοι το ’19 από
«ισχαιμική καρδιακή νόσο!» Τουτέστιν υπερδιπλάσιοι
από τους θανάτους της πανδημίας covid-19.
Και για ν’ ακριβολογούμε, περίπου τριπλάσιοι αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα τέσσερα εκατομμύρια του
covidn-19 αφορούν περίοδο πάνω από ενάμισι χρόνο.
Και το μέγα και αδυσώπητο ερώτημα που τίθεται είναι
καθαρά λογικό:
Για τους τριπλάσιους θανάτους από ισχαιμική καρδιακή
νόσο, για τα 9 εκατομμύρια θανάτων από «καρδιά» είδατε καμιά κινητοποίηση, κάποια εκστρατεία, κάτι για το
κάπνισμα, για το στρες της καθημερινότητας, για την
κακή διατροφή, για την παχυσαρκία (...) Δεν θα έπρεπε
να απασχολούνται οι χώρες και οι κυβερνήσεις με τα 9
εκατομμύρια συνανθρώπους μας που χάθηκαν και χάνονται από «καρδιά;» Νοσήματα μάλιστα που – παραδό-

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
Τηλ.: (210) 6030.655 - 210 8959.004 (Fax)
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ξως – έχουν παραμεληθεί ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της
πανδημίας; Και οι οποίοι επιβαρύνουν και τα εθνικά συστήματα υγείας κ.λπ., κ.λπ.; Δεν σας προβληματίζει;
Και δεν πιάνω και τις άλλες αιτίες θανάτων από ασθένειες εγκεφαλικά, «χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια» - δεύτερη και τρίτη αιτία θανάτων παγκοσμίως με
11% και 6% αντιστοίχως και συνολικά περίπου 9,5 εκατ.
Απώλειες, που αν τις προσθέσουμε με τον «μεγάλο δολοφόνο», αυτόν των ισχαιμικών καρδιακών παθήσεων,
ξεπερνούν το 1/3 του συνόλου των ετήσιων θανάτων
από ασθένειες!)
Γιατί τόσος ντόρος για τα 4 εκατομ. του κορωνοϊού και
μηδαμηνό ενδιαφέρον, έστω απλή αναφορά για τα 20
εκατομμύρια των τριών μεγαλύτερων θανατηφόρων
ασθενειών;
Γιατί ο κορωνοϊός είναι μολυσματική ασθένεια, κολάει,
θα πουν ορισμένοι.
– Και θ’ απαντήσω: Ο ΠΟΥ ομαδοποιεί σε τρεις κατηγορίες τους θανάτους από ασθένειες. Σε μη μεταδοτικές,
όπως αυτές που αναφέραμε, «σε μεταδοτικές (μολυσματικές και μητρικές, περιγεννητικές και διατροφικές καταστάσεις» και σε τραυματισμούς. Αντιληφθήκατε,
ακούσατε μήπως να γίνεται κάποια εκστρατεία, απλή
αναφορά έστω, γι’ αυτές; Κι όμως σκότωσαν πέρυσι
αθροιστικά 4,6 εκατομμύρια (οι μολυσματικές, όπως ο
covid, οι παρασιτικές και οι περιγεννητικές». Άκρα του
τάφου σιγή! Γιατί; Γιατί σχετίζονται και με την εισοδηματική ανισότητα (κρατών και κοινωνικής διαστρωμάτωσης). Εκεί δεν μιλάμε γιατί δεν θα εισπράξουν, οι
πφάιζερ, η Τζόνσον, η Μοντέρνα, η... θα πληρώσουν! Κι
αυτό πονάει...
– Και για να ακριβολογούμε, το εντυπωσιακό και προκλητικό, θα ’λεγα, ενδιαφέρον δεν είναι για τον covid19, τη φύση του και την καταπολέμησή του με φάρμακο
όπως έκανε πάντα η ιατρική επιστήμη, αλλά τα ύποπτα
οπωσδήποτε εμβόλια, η βιαία και αναγκαστική επιβολή
του εμβολιασμού - ξέρω. Ξέρω για τις αντιρρήσεις.
Πάντα υπάρχουν «επχειρήματα» και πάντα ανακαλύπτονται «επιχερήματα, που διχάζουν τις κοινωνίες, που
επιφέρουν κοινωνικό αυτοματισμό και ξέγδαρμα με κοχύλια σαν την Υπατία. Και πάντα κάποιοι κερδίζουν και
επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους άμεσους ή έμμεσους
– ευκαιρίας δοθείσης, να εκφράσουν και να επιβάλλουν
τον αυταρχισμό τους και τη φασιστική τους νοοτροπία.
Γιατί λοιπόν, μόνο γι’ αυτήν την εργαστηριακή ασθένεια
και όχι για τους μεγάλους φονιάδες «δολοφόνους» που
λέει ο Π.Ο.Υ.
• Γιατί το «εμβόλιο», κι όχι το φάρμακο;
• Γιατί εμβόλιο, χωρίς κανέναν προέλεγχο υγείας, σε
πολίτες με αυτοάνοσα νοσήματα κ.ά.;
• Γιατί αυτά τα εμβόλια, κι όχι όλα και να διαλέξω (και
να το πληρώσω). Εγώ επιλέγω για μένα.
• Δεν θέλω να διαλέγουν άλλοι «πριν από μένα, για
μένα».
• Πώς να με πείσεις με τους «μπαμπούλες» τους εκβιασμούς και τους εκφοβισμούς, όταν αφήνεις αυτά τα
ύποπτα κενά;
• Κι ακόμα, “εταιρικά” και “συμμαχικά” συμφέροντα και
πολιτικά εμπάργκο στην υγεία; Πού ακούστηκε; Στην
Υγεία!!!
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Ιστορική ημέρα για το Δήμο Παλλήνης
Υπεγράφη η σύμβαση
κατασκευής δικτύων
αποχέτευσης
Ξεκινάει άμεσα το σημαντικότερο έργο
για το Δήμο Παλλήνης, και ένα από τα
σημαντικότερα έργα που θα εκτελεστούν το επόμενο διάστημα στη χώρα
μας. Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης σε όλο το Δήμο Παλλήνης, το
οποίο θα συμβάλλει στην προστασία
της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα, αλλά ειδικά για το
Δήμο Παλλήνης είναι σωτήριο, μια και
όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται κάθε Καλοκαίρι από τη δυσοσμία και τα απόβλητα
σε δρόμους και θα απαλλάξει βέβαια
τους κατοίκους από το κόστος εκκένωσης βόθρων, που είναι αρκετά σημαντικό.

στην Ανατολική Αττική.
Όλα τα παραπάνω, επισφραγίστηκαν
την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, με την
υπογραφή της σύμβασης κατασκευής
του έργου, από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, Αναστάσιο Τόσιο και τους εκπρόσωπους
της αναδόχου κοινοπραξίας «Χ. Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ – ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ»,
Δημήτριο Κωνσταντινίδη και Παρασκευά Τσάμπρα, σε ειδική τελετή που
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο
Παλλήνης, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, με οικοδεσπότη τον Δήμαρχο Παλλήνης,
Αθανάσιο Ζούτσο.

Aπό αριστερά: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΤΕΡΓΑ. Π. Τσάμπρας - Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης - Δήμαρχος Παλλήνης, Α. Ζούτσος - Αν. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, Α. Τόσιος - Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής
«ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», Δ. Κωνσταντινίδης

Σημειωτέον δε ότι εξασφαλίστηκε
η δωρεάν σύνδεση των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων με το δίκτυο.
Το έργο εντάσσεται στο επενδυτικό
πλάνο που ήδη έχει ανακοινώσει η
ΕΥΔΑΠ, αξίας άνω των 700 εκ ευρώ για
τη δημιουργία αποχετευτικών δικτύων
και Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων

Οι εργασίες κατασκευής ξεκινούν
άμεσα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το δίκτυο θα ολοκληρωθεί πλήΘα
ρως, σε 48 μήνες (4 έτη).
κατασκευαστούν 172 χλμ. δικτύου, 13
αντλιοστάσια και πάνω από 9.000 συνδέσεις με ακίνητα.

Aριστερά ο δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης
και ο Αν. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, Α. Τόσιος.

Η Αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης,
αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης ολοκληρωμένων υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας
λυμάτων που υλοποιεί η ΕΥΔΑΠ στην
Ανατολική Αττική με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των πολιτών.
Πρόκειται για μία ολιστική προσπάθεια
συνολικής επένδυσης ύψους περίπου
700 εκατ. ευρώ για δημιουργία αποχετευτικών δικτύων και τη δημιουργία
Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΚΕΛ), μέσω της υιοθέτησης των αρχών
της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας, που εφαρμόζει η Εταιρεία.
Το έργο είναι μια πολυετής “κουρσα”
από το Δήμο και όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να ενταχθεί σε
πρόγραμμα χρηματοδότησης και βέβαια να συνδεθεί με την Ψιτάλλεια.
Το αποτέλεσμα είναι η σημερινή υπογραφή. Το έργο χρηματοδοτείται σε
ποσοστό 91% από το ΕΣΠΑ 2014-2020
(Ταμείο Συνοχής), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη», που τελεί υπό τη διαχείριση
της Περιφέρειας Αττικής και της Διαχειριστικής της Αρχής στο πλαίσιο σχετικής εκχώρησης.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Αθανάσιος
Ζούτσος δήλωσε: «Σήμερα είναι μια
ιστορική μέρα για τον Δήμο Παλλήνης.
Αποκτούμε το αυτονόητο δικαίωμα σε
μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ένα δικαίωμα, που στερούμασταν επί δεκαε-

τίες, αν και ζούμε μόλις 10 χλμ. από το
κέντρο της Αθήνας. Εκπληρώνεται το
διαχρονικό όραμα και αίτημα, όλων των
κατοίκων. Δικαιώνεται ο αγώνας που
δώσαμε, ως Δημοτική Αρχή, από το
2011, κόντρα στα εμπόδια της γραφειοκρατίας. Το έργο της αποχέτευσης
του Δήμου Παλλήνης, ξεκινά. Είναι μια
μεγάλη κατάκτηση κι ένα έργο πολιτισμού. Ευχαριστώ, όλους όσοι μας βοήθησαν σε αυτή την δεκάχρονη και
δύσκολη πορεία. Τώρα, όλοι οι κάτοικοι
του Δήμου Παλλήνης, μπορούμε να
ονειρευτούμε ένα καλύτερο μέλλον.»
Στην σπουδαιότητα του έργου και των σημαντικών πλεονεκτημάτων του για την
περιοχή του Δήμου, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης,
δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίηση μου
γιατί σήμερα μπαίνουν οι υπογραφές για
την έναρξη ενός έργου πνοής, με ισχυρό
αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο, για το Δήμο Παλλήνης αλλά και
ολόκληρη την Ανατολική Αττική. Ένα
έργο που εκκρεμούσε για δεκαετίες και
από σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Ως
Περιφέρεια έχουμε αποδείξει έμπρακτα
πως η υλοποίηση των βασικών έργων
υποδομής για την Ανατολική Αττική, αποτελεί για εμάς προτεραιότητα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο από την πρώτη ημέρα
που αναλάβαμε τη διοίκηση της Περιφέρειας, δώσαμε έμφαση στην άμεση δρομολόγηση των έργων συλλογής και
επεξεργασίας λυμάτων της Αν. Αττικής.

4 ΣΕΛΙΔΑ - 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

5o Mεσογειακό Φεστιβάλ
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
16 - 17 & 18 Ιουλίου

«Μια θάλασσα τραγούδια»
για αμιγώς εμβολιασμένους

ΕΒΔΟΜΗ

Παραστάσεις του Φεστιβάλ Επιδαύρου
Το Σχολείο των Γυναικών
του Μολιέρου
Πειραιώς 260 – Χώρος Δ
19-20 Ιουλίου, 21:00
Ένα από τα αριστουργήματα του Μολιέρου, το Σχολείο
των Γυναικών, μια αρχετυπική ιστορία γυναικείας εξέγερσης σε ένα περιτύλιγμα αλλεπάλληλων, ξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,
19 και 20 Ιουλίου στην Πειραιώς 260 (Χώρος Δ).

Το 5ο Μεσογειακό Φεστιβάλ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τίτλο «Μια θάλασσα τραγούδια» γίνεται πραγματικότητα, στις 16, 17 και 18
Ιουλίου, στην Παραλία – Λιμάνι στη Βάρκιζα, με
ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Φέτος, το Μεσογειακό Φεστιβάλ όπως και όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου BBB, για λόγους
προστασίας της Δημόσιας Υγείας, διεξάγονται υπό
το καθεστώς covid free, δηλαδή θα είναι σε χώρους
αμιγώς εμβολιασμένων. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις συναυλίες και τα θεατρικά δρώμενα
του καλοκαιριού, θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 14 μέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους ή να έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου
εξάμηνου. Κατά την είσοδό τους στους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων θα πρέπει να επιδεικνύουν
σχετικό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Οι
ανήλικοι που δεν έχουν εμβολιαστεί θα μπορούν να
προσέρχονται με δήλωση self test.
Σάββατο 17 Ιουλίου ώρα 21:00
«Βγαίνω» Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα
Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης με γνήσιες λαϊκές επιτυχίες και τραγούδια – εκπλήξεις, σ’
ένα πρόγραμμα που ετοιμάστηκε ειδικά για το Μεσογειακό
Φεστιβάλ, με άρωμα Μεσογείου.
Από το «Μόνο μια φορά» και τα «Μαργαριτάρια» σε
κορυφαίες δημιουργίες των Μίκη Θεοδωράκη,
Μάνου Λοϊζου, Χρήστου Νικολόπουλου, Γιώργου
Ζαμπέτα και πολλών άλλων αλλά και σε μεσογειακά
τραγούδια από την Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.
Κυριακή 18 Ιουλίου ώρα 21:00
«Lemon» του Allessandro Barrico από την ομάδα
Experimento. Μια παράσταση ανάμεσα στη στεριά
και τη θάλασσα.
Η απίστευτη ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1.900,
που γεννήθηκε σ΄ ένα καράβι και δεν κατέβηκε
ποτέ από αυτό. Μια πρωτότυπη παραγωγή, μια σύγχρονη αλληγορία, μια βραβευμένη θεατρική παράσταση με το Μελαχρινό Βελέντζα και το Γιώργο
Δρίβα. Εικαστική παρέμβαση και δρώμενα από φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών.

Γιάννος Περλέγκας

γάλα, αίμα

πνευσμένο από τη Μήδεια του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία
Γιάννου Περλέγκα, στις 16 και 17 Ιουλίου.
Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 1958, σε ένα χωριό της
ελληνικής επαρχίας. Η Ξένη, εγκαταλελειμμένη από
τον άντρα της, ο οποίος ετοιμάζεται να παντρευτεί μία
νεότερη γυναίκα, βρίσκεται αντιμέτωπη με τα σχόλια
του χωριού, στο οποίο έχει έρθει να ζήσει ακολουθώντας τον άντρα της.
Η Ξένη/Μήδεια της Αλεξάνδρας Κ* σκοτώνει τις κόρες
της για να τις απελευθερώσει από τα μελλοντικά δεινά
τους.

ΙΧΝΕΥΤΑΙ

του Σοφοκλή

23/07 έως 25/07/2021 στις 21:00 Θέατρο Επιδαύρου

της Αλεξάνδρας Κ*
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
17 Ιουλίου, 21:30
Ο Κύκλος Contemporary Ancients συνεχίζεται στο Μικρό
Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Μετά το Σπίτι με τα
φίδια (9-10 Ιουλίου), το δεύτερο θεατρικό έργο που θα
παρουσιαστεί είναι το γάλα, αίμα της Αλεξάνδρας Κ., εμ-

λοκληρώνεται για το μήνα Ιούλιο, το πρόγραμμα “Τα Πολιτιστικά Σφήττεια” του
Δήμου Κρωπίας, στο ανοιχτό δημοτικό
θέατρο της πλ.Δεξαμενής με το έργο:

Ο

Ο Απόλλωνας έχει αναθέσει στους Ιχνευτές Σατύρους να
βρουν τα χαμένα βόδια του, με τη βοήθεια του Σειληνού, και
με αντάλλαγμα χρυσάφι και την ελευθερία τους. Ακολουθώντας τα ίχνη των ζώων, οι Ιχνευτές οδηγούνται σε μια σπηλιά
υπό τον ήχο της λύρας που έχει μόλις εφεύρει ο Ερμής.
Το αποσπασματικά σωζόμενο και σπάνια παρουσιαζόμενο
σατυρικό δράμα του Σοφοκλή μας χαρίζει τη μοναδική αφήγηση που διαθέτουμε σε δραματικό έργο για το πώς έφτασε
η Μουσική στα αυτιά των ανθρώπων. Τους Ιχνευτές σκηνοθετεί ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, που επιστρέφει στο Αρχαίο
Θέατρο της Επιδαύρου μ’ αυτό το «ασύλληπτο κείμενο /
μνημείο», σε μια ιστορική έμμετρη απόδοση.

jļĿ

jĹďĮŀ
Κρεουργία του
gΓιάννη
ǋΜαυριτσάκη
Ê Êj
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
23/07 έως 24/07/2021 στις 21:30

Εμπνευσμένος από τις Βάκχες του Ευριπίδη, κι ακόμα περισσότερο από το σκοτάδι και το αίνιγμα του πιο τελετουργικού έργου της αρχαίας θεατρικής γραμματείας, ο Γιάννης
Μαυριτσάκης παραδίδει ένα νέο αίνιγμα. Ένα σύγχρονο, τεχνοκρατικό σύμπαν, με κυρίαρχη μια οθόνη προβολής στη
θέση του παλατιού του Πενθέα, γίνεται χώρος τέλεσης
ενός δρωμένου που αποτυπώνει το εύθραυστο όριο μεταξύ
εικονικού και πραγματικού, ονείρου και βιώματος, πολιτισμού και φύσης, καθώς επίσης αρσενικού και θηλυκού,
όπως και ανθρώπινου και θείου.

ƴ ǅ ÅÅ
} Ǎ ǈ}

«Ο Κλέαρχος, η Μαρίνος
και ο κοντός»
την Παρασκευή 23 Ιουλίου, 9m.m., με την απολαυστική
θεατρική παράσταση, «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνος και ο κοντός» σε διασκευή & σκηνοθεσία του Χάρη Ρώμα ο οποίος
επίσης και πρωταγωνιστεί στο ρόλο του «Κλέαρχου».
Τους υπόλοιπους ρόλους υποδύονται, ο Γιώργος Γαλίτης,
η Ευτυχία Φαναριώτη, η Τάνια Τρύπη, ο Βαγγέλης Δουκουτσέλης, η Εύη Κολιούλη, ο Αντώνης Καλομοιράκης
και η Μαρία Κοκολάκη.
H συνέχεια των «Σφηττείων» θα εξελιχθεί τον Αύγουστο
μήνα με πλούσιες εκδηλώσεις.

Φεστιβάλ Αθηνών

Εδώ Λιλιπούπολη
Εδώ Λιλιπούπολη: Νέες ημερομηνίες για τις συναυλίες στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού 19 και 20 Ιουλίου.
Οι δύο συναυλίες «Εδώ Λιλιπούπολη», που είχαν
αναβληθεί, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 19
και Τρίτη 20 Ιουλίου, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.
Τα εισιτήρια που οι θεατές είχαν προμηθευτεί για
τις συναυλίες που αναβλήθηκαν θα ακυρωθούν και
η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με τον τρόπο με
τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά.

ΕΒΔΟΜΗ
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Εξαιρετικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μαρκοπούλου
O Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.). διοργανώνουν
μια σειρά εκδηλώσεν στο ανοιχτό θέατρο Σάρα και
όχι μόνο όπως θα δείτε και στην αριστερή στήλη.
• «Χαίρε

Ελευθερίαν»

της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου, στα
πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση
το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 9μ.μ.,
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά
μουσικής και ποίησης, εμπνευσμένη από τον αγώνα των
ηρώων του 1821, στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Αφηγητής: Νίκος Βερλέκης
Τραγούδι: Ντένια Λεβέντη και Πάνος Παταγιάννης
Φιλική συμμετοχή: Βασίλης - Δεναχής Κωστόπουλος
Καλλιτεχνική επιμέλεια - μουσική διεύθυνση: Αντώνης Καρατζίκης

«Αθάνατες»
στο ανοιχτό θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου

H Eπετειακή θεατρική παράσταση «Αθάνατες» της
Τάνιας Χαροκόπου, θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 21
Ιουλίου 2021 και ώρα 9 μ.μ., στο ανοιχτό θέατρο
Σάρας Μαρκοπούλου, στο πλαίσιο του εορτασμού
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.
Το έργο παρουσιάζει γεγονότα απ’ όλη την διάρκεια της Επανάστασης, λίγο πριν την έναρξή της, έως και μετά την απελευθέρωση των Ελλήνων από τον τούρκικο ζυγό. Σε δυο
νησιά, στη Μύκονο η Μαντώ Μαυρογένους και στην Ύδρα η
Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, δύο δυναμικές γυναίκες με διαφορετικές μεταξύ τους προσωπικότητες, με κοινά όμως χαρακτηριστικά τους, το απαράμιλλο θάρρος, τη μεγάλη αγάπη
για την πατρίδα και την πίστη στον Θεό, τα οποία τις ωθούν,
στον αγώνα τους για την ελευθερία.
Παρά τα σπάνια πνευματικά και ψυχικά χαρίσματα και την
απόλυτη διάθεσή τους να δώσουν και τη ζωή τους ακόμα για
τα πιστεύω τους και την ελευθερία της πατρίδας, ο αγώνας
τους, πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες που εμπεριέχει,
δυστυχώς θα γίνει ακόμα πιο δύσκολος, μιας και ως γυναίκες,
αντιμετωπίζουν και τον πόλεμο της ζήλιας, της αντιπαλότητας, της κακεντρέχειας, των κουτσομπολιών και των δολοπλοκιών, προερχόμενα από συμπατριώτες τους, τα οποία
άλλοτε τις καταρρακώνουν και άλλοτε τις ενδυναμώνουν και
τις εμψυχώνουν.
Κοινός φίλος και συμπαραστάτης των δύο γυναικών, είναι
ένας ιερέας, ο οποίος τις επισκέπτεται συχνά, τους μεταφέρει ειδήσεις από όλες τις πόλεις της Ελλάδας, ενδυναμώνει
την πίστη τους, τις νουθετεί και με τον δικό του απαράμιλλο
λόγο, τους μεταγγίζει τις απελευθερωτικές αξίες και επηρεάζει με τις κουβέντες του τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις
δυσκολίες τους.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. προσέλευση στο χώρο της εκδήλωσης θα πρέπει να
γίνει 30 λεπτά πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Η χρήση μάσκας
είναι υποχρεωτική. Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς συσκευασμένων τροφίμων μακράς διαρκείας, στο χώρο της εκδήλωσης,
για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.

Δίπλα σε αυτές τις ατρόμητες μαχήτριες, εκτός από τον
ιερέα, υπάρχουν και άλλοι σύντροφοι και συμπαραστάτες.
Ο Δημήτριος Υψηλάντης για την Μαντώ και ένας καπετάνιος για τη Λασκαρίνα, οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο
στη ζωή τους. Άλλοτε τις εμπνέουν, άλλοτε τις βοηθούν
να πάρουν ουσιαστικές αποφάσεις και άλλοτε προκαλούν
θύελλα αντιδράσεων, που τις αποθαρρύνουν.
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Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ της
ΔΕ ΒΑΡΗΣ κ. ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ
Για 2η συνεχόμενη φορά, μετά την 1η δημόσια καταγγελία που έκανα την περασμένη εβδομάδα στην
εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ και στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η
πρόεδρος της ΔΕ Βάρης κ. Α. Αντωνίου βρέθηκε εκ νέου να έχει
παραποιήσει και τα Πρακτικά του
Σώματος στις 12.5.2021.
Συγκεκριμένα στο πρακτικό του
Σώματος της παραπάνω ημερομηνίας, με παρουσιάζει στην υπόψη συνεδρίαση (δια περιφοράς) ως παρόντα και στη συνέχεια ότι ψήφισα ΝΑΙ και ως εκ
τούτου η απόφαση, που αναφέρεται σε τροποποίηση
του Κανονισμού Χρήσης Πλατειών, φέρεται ότι λήφθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ.
Κατόπιν τούτου και επειδή, ως φαίνεται, η κ. πρόεδρος εκμεταλλευόμενη τις δια περιφοράς συνεδριάσεις του Τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου,
προωθεί αποφάσεις στο ΔΣ του Δήμου, ως να έχουν
ψηφιστεί ομόφωνα, καθιστώντας όμως αυτές εκ
των πραγμάτων ΑΚΥΡΕΣ, τυπικά και ουσιαστικά
αλλά και ΠΟΙΝΙΚΑ κολάσιμες, με αναγκάζει να
προβώ με μεγάλη μου λύπη, στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες, για την αποκατάσταση της νομιμότητας, όπως ο Νόμος προβλέπει.
Βασίλειος Σιαμέτης
Τοπικός σύμβουλος ΔΕ Βάρης

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Θαλάσσια μπάνια ΔΩΡΕΑΝ
από Δευτέρα 19 Ιουλίου
Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα
19 Ιουλίου 2021 προγραμματίζονται δύο καθημερινά δωρεάν πρωινά δρομολόγια από Δευτέρα έως
Παρασκευή για θαλάσσια μπάνια. Επιπλέον ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα υπάρχει περιορισμός χωρητικότητας
στο 85% των θέσεων των λεωφορείων ενώ είναι
υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας.
Οι δύο γραμμές δρομολογίων είναι οι ακόλουθες:
08:30 πμ.: ΚΑΡΕΛΛΑΣ – LIDL –ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) – ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΓΗΠΕΔΟ «Αντώνης Πρίφτης» –
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ –ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ.
08:30πμ.: ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΖΑΛΟΓΓΟΥ – ΑΔΡΙΑΝΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΑΛΙΟ
ΤΕΡΜΑ («ΜΠΑΛΙΟΥ») – 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΣΚΑΡΠΙΖΑ-ΚΙΤΣΙ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ.

ΕΒΔΟΜΗ

Oικοδομικές εργασίες σε γιαπί συγκρότημα
με παράνομη άδεια στην Αλθέα Κορωπίου
Ο Δήμος τις σταμάτησε και εξέδωσε ανακοίνωση
Πρόκειται για ένα τριπλό συγκρότημα στην Αλθέα.
Από το Γραφείο Δημάρχου Κρωπίας εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά με οικοδομικές εργασίες, που
εξελίσσονταν από τον Απρίλιο του
2021, στην περιοχή Αλθέας του
Δήμου, σε ημιτελές ξενοδοχειακό
συγκρότημα, γιαπί, το οποίο χρονολογείται πολλές δεκαετίες.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα τέλη Απριλίου 2021, η υπηρεσία
Τεχνικών Υπηρεσιών και ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος, Νικόλαος Γιαννάκος
με εντολή μου (του Δημάρχου) διενήργησαν αυτοψία και έλεγχο σε
περιοχή της Αλθέας που βρίσκεται
το πρώην Ξενοδοχειακό συγκρότημα «Καλκάνη» το οποίο έχει αποκτήσει η τράπεζα της Eurobank.
Ο Δήμος άμεσα διέκοψε τις οικοδομικές εργασίες που ήταν σε εξέλιξη
και ζήτησε πλήρη στοιχεία της ιδιοκτησίας δεδομένου ότι βρίσκεται σε
εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή και
οι εργασίες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια.
Η εταιρία μηχανικών, με έδρα την
Θεσσαλονίκη, είχε τελικά εκδώσει
παράνομη οικοδομική άδεια. Για την
πραγματοποίηση των εργασιών που
είχε ξεκινήσει απαιτούνταν ιδιαίτε-

ρες εγκρίσεις και δικαιολογητικά.
Η ελεύθερη διέλευση προς τον αιγιαλό για κολύμβηση γίνεται από
υπόγειο αγωγό ομβρίων που είναι
όμως προσπελάσιμος και όχι από
υπόγεια διάβαση πεζών. Ο αιγιαλός
είναι κοινόχρηστο, δημόσιο αγαθό
και ο Δήμος θα διασφαλίσει την
ελεύθερη προσπέλαση.

Αναδρομή στην ιστορία
Αυτό το συγκρότημα χρονολογείται
ως γιαπί εδώ και 40 χρόνια. Ένα ημιτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα
πάνω στην παραλιακή λεωφόρο
Αθηνών – Σουνίου, περιοχή Αλθέα
λίγο μετά την Αγ. Μαρίνα Κορωπίου.
Το συγκρότημα ξεκίνησε να κατασκευάζεται επί Χούντας, σε εκτός

σχεδίου πόλεως περιοχή, τεράστια
στρεμματική έκταση, πάνω από τη
λεωφόρο αλλά και σε όλο τον κόλπο
της Αλθέας κατά μήκος της ακτής.
Εχει αποκλεισμό πρόσβασης στην
ακτή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της
περιοχής να περνάνε μέσα από τον
αγωγό ομβρίων για να καταλήξουν
στη θάλασσα!
Πρόσφατα επιχειρήθηκε να αποκλείσουν την πρόσβαση στην παραλία
και παρενέβη ο Δήμος, ο οποίος
τους βρήκε να κάνουν εργασίες με
παράνομη άδεια. Το θέμα έχει ενδιαφέρον, γιατί εμφανίζονται διάφοροι
μηχανικοί και δικηγόροι στο Δήμο
και προσπαθούν να πάρουν άδεια,
χωρίς να έχουν τις νομιμοποιήσεις
που χρειάζονται. Θα έχει συνέχεια...

«ΚΕ…ΔΕ… μου λες …» πρόγραμμα ενημέρωσης
με άμεσες απαντήσεις σε ερωτήσεις πολιτών
«ΚΕ…ΔΕ… μου λες …»
Με τη συμμετοχή πάνω από 120 Δημάρχων και αυτοδιοικητικών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Ιουλίου η διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης, με πρωτοβουλία της
Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), και καλεσμένο τον Καθηγητή Πολιτικής της Υγείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου του Λονδίνου (LSE), Ηλία Μόσιαλο
και με θέμα τα πραγματικά επιστημονικά δεδομένα για
τα εμβόλια κατά του COVID-19.
Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δ.
Παπαστεργίου τόνισε ότι οι Δήμοι της Ελλάδας και σε
αυτή την φάση της πανδημίας θα βρεθούν δίπλα στον πολίτη, όπως κάνουν από την πρώτη στιγμή, και θα αναλάβουν το έργο της σωστής ενημέρωσης προκειμένου με
την αύξηση των εμβολιασμών να χτιστεί το τείχος ανοσίας που χρειάζεται η χώρα μας. Όπως επισήμανε: « Το
μόνο που έχουμε να φοβηθούμε είναι τον φόβο μας και
να τον καταπολεμήσουμε. Εμείς, οι Δήμαρχοι της Ελλάδας είμαστε και πάλι παρόντες για να προωθήσουμε το
εμβολιαστικό κίνημα. Με την παρουσία του καθηγητή

Ηλία Μόσιαλου σήμερα πολλοί μύθοι που κάνουν κάποιους διστακτικούς καταρρίφθηκαν».
Οπως αναφέρθηκε η ΚΕΔΕ θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός helpdesk με ενημερωτικά στοιχεία αλλά και
άμεση απάντηση ερωτήσεων των πολιτών, ώστε όλοι να
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επίσημη ενημέρωση.
Παράλληλα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής θα επικαιροποιούνται σε τακτική βάση τα
στοιχεία εμβολιασμού, ώστε στοχευμένα να μπορούν να
πραγματοποιούν τις όποιες παρεμβάσεις χρειάζεται σε
τοπικό επίπεδο.
Ο Ηλ. Μόσιαλος, τόνισε ότι η μετάλλαξη του ιού διαπερνά
το τείχος προστασίας κατά 4% στα εμβόλια της Moderna/Pfizer και 8% στο Astra Zeneca, όμως οι εμβολιασμένοι δεν κινδυνεύουν να νοσήσουν βαριά.
Αντί της υποχρεωτικότητας των εμβολίων, είπε, πρέπει να
επενδύσουμε στην ενημέρωση για να πειστούν όσοι φοβούνται. «Οι αρνητές είναι μόνο ένα 10%, οι άλλοι που
δεν κάνουν εμβόλιο φοβούνται και πρέπει να τους ενημερώσουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΕΒΔΟΜΗ
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Μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην Τερψιθέα Γλυφάδας
Υπεγράφη η σύμβαση από την Περιφέρεια Αττικής
Το «πράσινο» φως για την υλοποίηση
ενός πολύ κρίσιμου για την περιοχή της
άνω Γλυφάδας, αντιπλημμυρικού έργου
δόθηκε 12 Ιουλίου 2021, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ
του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη
και του αναδόχου, παρουσία του Δημάρχου Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου.
Στην υπογραφή της σύμβασης, η οποία
έγινε στα γραφεία της Περιφέρειας, παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Α. Καλογερόπουλος.
Το έργο θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής συνολικού
προϋπολογισμού 2.8 εκ. ευρώ και αφορά
την κατασκευή αγωγών δευτερεύοντος
δικτύου ομβρίων σε διάφορες οδούς του
Δήμου Γλυφάδας και συγκεκριμένα στην
περιοχή Τερψιθέας, όπου συμβαίνουν
συχνά έντονα πλημμυρικά φαινόμενα,
καθώς όπως έχει παρατηρηθεί δεν υπάρχει ικανοποιητική απορροή των ομβρίων.

Απαιτείται συνεπώς, για τις περιοχές
αυτές, η κατασκευή αγωγών ομβρίων ως
επέκταση του υφισταμένου δικτύου.
Μεταξύ των εργασιών που προβλέπονται
στη σύμβαση είναι η κατασκευή νέων
αγωγών ακαθάρτων από σωλήνες PVC
διαφόρων διαμέτρων και σύνδεση με
τους παρόδιους, η τοποθέτηση νέων αγωγών ομβρίων από προκατασκευασμένους
τσιμεντοσωλήνες, η κατασκευή φρεατίων
υδροσυλλογής διπλού ανοίγματος και
σύνδεση με το νέο δίκτυο ομβρίων νέων
και υφισταμένων φρεατίων υδροσυλλογής με τους αντίστοιχους αγωγούς σύνδεσης αλλά και η αποκατάσταση
ασφαλτικών οδοστρωμάτων.
Επισημαίνεται πως στην περιοχή της Άνω
Γλυφάδας έχουν ολοκληρωθεί ήδη 2 μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα από την Περιφέρεια Αττικής και εκτός από το
συγκεκριμένο που προβλέπεται στη σύμβαση που υπεγράφη 12.7.21, με χρηματο-

δότηση της Περιφέρειας θα υλοποιηθεί
ακόμη ένα κρίσιμο έργο, με στόχο την
αποτελεσματική θωράκιση της περιοχής.
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου,
με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης,

Τελικά χάνεται για τους κατοίκους της
Ανατολικής Αττικής το Γ.Ν ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ;
Γράφει ο Δημήτρης Κυπριώτης*
Όταν προ καιρού οι εργαζόμενοι του
«ΓΝ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» έβγαλαν
κραυγή αγωνίας, μετά τις περίεργες
δηλώσεις του διοικητή του Νοσοκομείου, μάνατζερ όπως αρέσκεται να δηλώνει, για παραχώρηση λειτουργιών
του σε «Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού φορέα (ΣΔΙΤ), γρήγορα έγινε η
αναδίπλωση των δηλώσεων αυτών με
νέες, που φυσικά όμως κανέναν δεν
έπεισαν.
Ακόμη περισσότερο δεν έπεισε ο κ. Ανδρέας Πλεμένος, όταν έδωσε συνέντευξη για το ίδιο θέμα σε μηνιαίο
έντυπο, υμνητή της Δημοτικής Αρχής.
Στη συγκεκριμένη συνέντευξη δεν αρνήθηκε ο κ. διοικητής, ότι αυτή η «σύμπραξη» μπορεί να γίνει μόνο «για να
πάρουμε μηχανήματα ή βοήθεια από τον
ιδιωτικό τομέα με οικονομικά εργαλεία»,
σημειώνοντας επίσης ότι «…. Υπάρχει
μια δαιμονοποίηση του ιδιωτικού τομέα
στο όνομα ενός κακώς εννοούμενου

προοδευτικού αφηγήματος».
Από μόνη της και ξεχωριστά η τελευταία του δήλωσή, με την οποία δίνει
πολιτικές προεκτάσεις στο θέμα της
υγείας, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος
λόγος, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο
σκοπός του δεν ήταν ο εφησυχασμός
της κοινής γνώμης, από τη χρησιμοποίηση των δομών του Νοσοκομείου για
τρίτους, αλλά η συκοφάντηση εργαζομένων και πολιτών που ανησύχησαν
από τις δικές του δηλώσεις.
Πέραν όμως των παραπάνω, επειδή ο
κ. Διοικητής δεν πήρε σαφή θέση για
την επαναλειτουργία των καθημερινών
εφημεριών της ορθοπεδικής κλινικής,
πετάγοντας τη «μπάλα στην εξέδρα»
κατά το κοινώς λεγόμενο, φάνηκε ότι
οι αρχικοί φόβοι, εργαζομένων και πολιτών για ιδιωτικοποίηση του Νοσοκομείου, είναι πολύ βάσιμοι.
Έτσι λοιπόν όταν η κυβέρνηση αναγγέλλει δια του πρωθυπουργού το κλείσιμο νοσοκομείων και μονάδων υγείας
και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο,

που η χώρα βρίσκεται ακόμη στη δίνη
της πανδημίας, ο προβληματισμός για
την τύχη του Ασκληπιείου, είναι πλέον
πολύ μεγάλος. Και γίνεται ακόμη πιο
μεγάλος και δημιουργεί τεράστια ανησυχία, επειδή οι εργαζόμενοι στις εκδηλώσεις τους είχαν τονίσει, ότι είναι ένα
από τα νοσοκομεία της Αττικής που βρίσκονται στο σχέδιο της συγχώνευσης.
Φανταστείτε λοιπόν πόσο η ανησυχία
μετατρέπεται κυριολεκτικά σε φόβο και
στη συνέχεια σε θυμό, όταν σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Κυριακάτικη
Δημοκρατία» της 11ης Ιουλίου αναφέρεται ότι: «…για το Ασκληπιείο εξετάζονται διάφορα σενάρια, στο πλαίσιο
της προσπάθειας να “διατεθεί” το
υπάρχον νοσοκομείο για το νέο οικισμό
που θα γίνει με την επένδυση στο Ελληνικό», της περίκλειστης πόλης όπως
λέγεται.
Μετά από όλα αυτά πιστεύουμε και ευχόμαστε, να μείνουν όλα μόνο σε σχέδια επί χάρτου, για όλα τα νοσοκομεία

ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη
για τη στήριξη, υπογραμμίζοντας πως τα
αντιπλημμυρικά έργα που κατασκευάζονται στη Γλυφάδα με χρηματοδότηση της
Περιφέρειας, είναι νευραλγικής σημασίας
για την προστασία της πόλης.

της χώρας. Γιατί αν τυχόν προχωρήσει
ο σχεδιασμός σε υλοποίηση της συρρίκνωσης των νοσοκομείων, για την
επαύξηση της λειτουργικότητας και της
εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως
ισχυρίζονται οι υποστηρικτές του σχεδίου αυτού, τότε θα είναι καλό να σκεφτούν προηγουμένως και το τι ακριβώς
έγινε και τι αποτέλεσμα έφερε η συρρίκνωση των Αστυνομικών Τμημάτων
και πόσο εξυπηρέτησε αυτή την ασφάλεια των πολιτών.
Για ένα λόγο παραπάνω λοιπόν, σκέψεις για τη απόδοση του Ασκληπιείου
στην εξυπηρέτηση τρίτων, πρέπει
άμεσα να εγκαταλειφτούν, αφού όπως
πολλές φορές έχει επισημανθεί, είναι
το ΜΟΝΑΔΙΚΟ νοσοκομείο στην ευρύτερη Ανατολική Αττική, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Αν όμως παρ΄ ελπίδα και των ευχών μας,
προχωρήσει το σχέδιο, τότε το σίγουρο
είναι ότι η αντίδραση των πολιτών, σε
μια τέτοια προοπτική, θα είναι άμεση και
δυναμική και δεν πρόκειται να περιοριστεί σε μία συμπαράσταση των εργαζόμενων, όπως γίνεται συνήθως.

―――――――――
* O Δημήτρης Κυπριώτης είναι Ανώτατος αξιωματικός ε.α.
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Διαγραφή χρέους
Η μοναδική οδός
σωτηρίας για την Ελλάδα
της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη*
Δημοσιεύαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, την ομιλία της
Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, που περιγράφει με πολύ
γλαφυρότητα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα
μας σήμερα και τα αδιέξοδα που είναι μπροστά μας. Συνεχίζουμε σήμερα, όπως το είχαμε ανακοινώσει, με τι θα
μπορούσε να γίνει. Παρουσιάζουμε ένα μικρό απόσπασμα
από το προηγούμενο προκειμένου να συνδεθούμε:
• Το 2010, όταν η ΕΕ καταλήφθηκε από πανικό, μήπως και
οι γερμανογαλλικές τράπεζες χρεοκοπήσουν επειδή διέθεταν μεγάλη ποσότητα ελληνικών χαρτιών, το ελληνικό
χρέος, ήταν γύρω στο 120% του ΑΕΠ. Δηλαδή, απολύτως
βιώσιμο, με βάση τα ισχύοντα στη σχετική βιβλιογραφία. •
Tώρα πώς εμφανίζεται το χρέος; Τα νέα στοιχεία είναι
όντως τρομακτικά καθώς:
– Το ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου του 2021 έχει συρρικνωθεί
στα 164,1 δις. από 222 δις ευρώ το 2010, ενώ η αύξηση
του κρατικού δανεισμού ανέβασε το χρέος σε 380,8 δις
(από 263 δις το 2010) και ως ποσοστό στο ΑΕΠ στο 232%.
– Αρμόδιοι εντός και εκτός Ελλάδας μας καθησυχάζουν ότι
το χρέος είναι βιώσιμο….αλλά η διαβεβαίωση αυτή είναι
όντως ακατανόητη.
– Η πανδημία βρήκε μια κατεστραμμένη οικονομία, που είχε
ήδη χάσει 26% του ΑΕΠ της, συνεπεία των μνημονικών
προγραμμάτων, και εξαιτίας της πανδημίας έχασε, μέχρι σήμερα και άλλα 15% του ΑΕΠ της.
– Να συνειδητοποιήσουμε, λοιπόν, ότι σήμερα είμαστε
φτωχότεροι κατά 40% περίπου σε σύγκριση με το 2010
– Ακόμη, και ενώ το 2010, το κατά κεφαλή ελληνικό εισόδημα ήταν ίσο με το 84% του αντίστοιχου μέσου κοινοτικού,
σήμερα είναι μόνον 67%
– Και ενώ το 2010 αφήναμε πίσω μας τις χώρες της πρ. Σοβιετικής Ένωσης, σήμερα στην ΕΕ φτωχότερη από εμάς
είναι μόνον η Βουλγαρία. Αυτή η κατακόρυφη φτωχοποίηση
της Ελλάδας, που δεν απαντιέται ούτε σε περίοδο πολέμου, συνδυάστηκε και με θηριώδη ανεργία, που οφείλεται
ολοκληρωτικά στο άθλιο πρόγραμμα των μνημονίων. Δηλαδή, στην επιβολή ακραίας μορφής λιτότητας, με αποκλεισμό κάθε αναπτυξιακής δυνατότητας. Ερωτάται, λοιπόν,
από πού αντλεί αισιοδοξία η Κυβέρνηση ότι θα υπάρξει σημαντική ανάπτυξη;
[...]
εν προσπαθώ να τραγικοποιήσω την κατάσταση της οικονομίας μας. Είναι όμως αλήθεια ότι από την πρώτη
στιγμή της κρίσης και των μνημονίων, αναζητώ πανικόβλητη, μια αχτίδα φωτός, που όμως δεν υπάρχει. Αντιθέτως,
το σκοτάδι γίνεται ολοένα πιο πυκνό.
Ασφαλώς, η πτώση του ΑΕΠ θα ήταν μεγαλύτερη χωρίς
την κρατική βοήθεια σε διάφορες κοινωνικές κατηγορίες.
Αλλά, αυτή η βοήθεια δεν προσφέρεται δωρεάν. Έχει αντιθέτως γιγαντώσει το χρέος μας.
Και στο σημείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη η χαώδης
διάσταση στον τρόπο αντιμετώπισης των χρεών, ανάμεσα
στις ΗΠΑ και στην ΕΕ. Δυστυχώς, η ανάκτηση ισχύος, στη
Γερμανία, των σοσιαλοδημακρατών, απέναντι στους πρασίνους, έχει περιορίσει τις ελπίδες αλλαγών, στο πεδίο αυτό,
στην ΕΕ. Ήδη το ΔΝΤ κρούει για την Ελλάδα τον κώδωνα
του κινδύνου, συμβουλεύοντάς μας να αυξήσουμε τους φόρους και να μειώσουμε μισθούς και συντάξεις. Μια ακόμη
πιο αφόρητη λιτότητα, από αυτήν που υφιστάμεθα για 11
χρόνια, είναι ορατή στις σελίδες ενός τέταρτου Μνημονίου
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Η Κυβέρνηση εκλαμβάνει το Ταμείο Ανάκαμψης ως το
πέρας των δεινών μας.
Όντως, το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσε να περιορίσει
τα δεινά της πανδημίας στην Ελλάδα, αν η Κυβέρνηση δεν
είχε ολοκληρωτικά αποδεχθεί ένα πρόγραμμα, που είναι
κατ’ εξοχήν ακατάλληλο για την ελληνική οικονομία.
Πράγματι, εκτός του ότι διογκώνει επικίνδυνα το χρέος,
είναι πολύ απίθανο να προκαλέσει εκείνα τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, που αναμένονται από τις δημόσιες
επενδύσεις. Και τούτο επειδή τα ποσά του Ταμείου δεν θα
ενσωματωθούν, κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους, στην ελληνική οικονομία, αλλά, θα κατευθυνθούν προς τον ευρωπαϊκό Βορρά ως εισαγωγές.
Συγκεκριμένα:
• τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν σε 6 χρόνια, ενώ
όταν επιδιώκεται η ανάπτυξη ή η ανάκαμψη οικονομίας τα,
προς τούτο, διαθέσιμα ποσά πρέπει να δίνονται και να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και όλα μαζί,
• η πράσινη ανάπτυξη, που προβλέπεται ότι θα απορροφήσει
το 37% και η ψηφιοποίηση της οικονομίας το 20%, παρότι
πρόκειται για σύγχρονες και σημαντικές δραστηριότητες,
δυστυχώς όμως απέχουν έτη φωτός από τις κατεπείγουσες
προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίες,
• και επιπλέον, οι εισαγωγές σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και
ανεμογεννήτριες, καθώς και σε πολυάριθμα προϊόντα ψηφιακής ανάπτυξης, που θα απαιτηθούν από το πρόγραμμα,
θα ενισχύσουν τη δραστηριότητα του ευρωπαϊκού Βορρά
και όχι αυτήν της Ελλάδας.
Εξάλλου, πρέπει δυστυχώς να αναφερθώ και στις νεοπλουτίστικες επιλογές μας, αυτές που οδήγησαν στην απόφαση
κλεισίματος του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρισμού
στην Πτολεμαϊδα, για να προωθηθεί η πράσινη ανάπτυξη.
Η απόφαση αυτή βρίσκεται σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει,
σχετικά, σε ολόκληρο τον πλούσιο κόσμο. Εκεί, σε πείσμα
της υποστήριξης της πράσινης ανάπτυξης, εξακολουθεί
ωστόσο η παραγωγή και η χρησιμοποίηση κάρβουνου.
Με όση δόση αισιοδοξίας και αν οπλιστούμε, το συμπέρασμα
είναι ένα: η Ελλάδα τελειώνει. Και η οικονομική αυτή καταστροφή οφείλεται σε συντριπτικό βαθμό στην υποτέλεια.

ΙΙ. ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Πριν αναφερθώ σε κάποιες, πάντως όχι εύκολες, και ούτε
γρήγορες λύσεις, θέλω να παρατηρήσω το εξής. Έστω και
αν είναι εκ των προτέρων βέβαιο ότι δεν θα επιτύχουμε
ούτε διαγραφή χρέους, ούτε επιστροφή γερμανικών χρεών,
τουλάχιστον σε σύντομο διάστημα, πιστεύω όμως ακράδαντα ότι θα έπρεπε να κινήσουμε Γη και ουρανό, να διαμαρτυρηθούμε και να αγωνιστούμε, έτσι που να γίνει
γνωστή στα πέρατα της υφηλίου η απόφασή μας να διεκδικήσουμε επιτέλους τα δίκαιά, με αποδείξεις που διαθέτουμε, και να καταγγείλουμε τους σφετεριστές.
Γιατί είναι απίστευτο, είναι ανεκδιήγητο, είναι αδιανόητο,
να μας χρωστούν τετραπλάσια των δικών μας χρεών, και να
μην ομιλούμε (να σημειωθεί ότι τα γερμανικά χρέη απέναντι
στην Ελλάδα από κατοχικό δάνειο, αποζημιώσεις, κλοπή
αρχαιοτήτων υπερβαίνουν το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, ενώ
για τα δικά μας χρέη, που δεν υπερβαίνουν τα 260 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτοί που μας χρωστούν πολλαπλάσια μας
βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό).
Γιατί είναι αδύνατον να μας λάβουν σοβαρά υπόψη εταίροι,
εχθροί και το σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας, όταν στα
απομνημονεύματα του Μπαράκ Ομπάμα, και στο κεφ.22,
υπάρχει η διαβεβαίωση ότι η ΕΕ μας θυσίασε για να σώσει
τις τράπεζές της, και όχι απλώς δεν κινείται φύλλο στη
χώρα μας, αλλά υπάρχει μια διάχυτη απαγόρευση να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Συνεπώς, επιβάλλεται να αρχίσουμε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.
Η ΤΙΜΗ ΣΤΟ 21, με το ΙΗΑ, έχουμε ξεκινήσει μια εκστρατεία
προς αυτή την κατεύθυνση. Η εφημερίδα Le Monde, δημοσίευσε επιστολή μου, σχετική με το χρέος και τις γερμανικές αποζημιώσεις, που με τη βοήθεια του πρέσβη ε.τ. κ.
Λεωνίδα Χρυσανθόπουλου, αυτή με άλλες επιστολές έχουν

μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες και έχουν σταλεί σε
πολλούς αποδέκτες. Θα συνεχίσουμε τις ενέργειες με την
ομογένεια και με προς, το παρόν, στόχο να δημιουργηθεί
θόρυβος. Ελπίζεται ότι θα ταρακουνηθεί η Γερμανία, που
δεν θα είναι ασφαλώς ευτυχής, όταν η υφήλιος αρχίσει μοιραία να συζητά ότι θυσίασε ένα μικρό και αδύνατο κράτος
για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Και, επίσης, δεν θα
είναι ευχαριστημένη όταν ευρύτερα κυκλοφορήσει το γεγονός, ότι αφού ρήμαξε την Ελλάδα στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αρνείται, επί 80 χρόνια, να πληρώσει τις ζημίες.
Δεν είναι, όμως, μόνον ο θόρυβος που μπορεί να βοηθήσει
την ευόδωση των νόμιμων διεκδικήσεών μας. Είναι, παράλληλα, και κάποιες ανατροπές, στο διεθνή χώρο της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής, που τώρα μας ευνοούν:
α) Να αναφέρω την εμφάνιση της ΜΜΤ (=μοντέρνας νομισματικής θεωρίας), η οποία βρίσκεται στον κευνσιανό περίγυρο,
και σαφώς εναντιώνεται στην επικρατούσα, στο διάστημα της
τελευταίας πεντηκονταετίας, περιοριστική θεωρία των υποχρεωτικών ισοζυγίων. Αναδείχθηκε από τους δημοκρατικούς
στις ΗΠΑ, και έχει ήδη υιοθετηθεί από τον Joe Biden, o
οποίος λογικά θα την επιβάλλει στην υφήλιο. Πρόκειται για
την υπόθεση ότι ένα κυρίαρχο κράτος με δικό του νόμισμα
μπορεί να δαπανά απεριόριστα, μέχρι το σημείο της πλήρους
εξάντλησης των δυνητικών αναπτυξιακών ικανοτήτων της οικονομίας. Έτσι, θα καταστεί δυνατή η πλήρης απασχόληση,
η χρηματοδότηση μεγάλων προγραμμάτων του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα, η εξασφάλιση υγείας και εκπαίδευσης για
όλους, καθώς και η πράσινη ανάπτυξη. Εξάλλου, η δημιουργία
ελλειμμάτων δεν έχει σημασία, εφόσον το αντίκρισμά τους
αποτελεί το πλεόνασμα του ιδιωτικού τομέα.
Η εναντίωση της ΕΕ είναι βέβαια δεδομένη, εφόσον οι οικονομίες της στερούνται εθνικών κυρίαρχων νομισμάτων.
Να σημειωθεί, ωστόσο, σχετικά ότι οι δύο διαθέσιμες κοσμοθεωρίες, η νεοφιλευθέρη και η παρεμβατική, φαίνεται
να εναλλάσσονται, περίπου κάθε 40-45 χρόνια, και τώρα
είναι η σειρά της δεύτερης.
β) Να αναφέρω ακόμη την επιστολή, που υπογράφηκε από
150 γνωστούς οικονομολόγους της υφηλίου, και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Le Monde στις 2 Φεβρουαρίου του
2021. Σε αυτήν υποστηρίζεται η διαγραφή των χρεών, στα
πλαίσια της ΕΕ, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 2,5 τρισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για
την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημία, και στην πράσινη ανάπτυξη.
Επιπλέον, έχουν κινητοποιηθεί, έντονα, προς την κατεύθυνση
της διαγραφής των χρεών τους πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, όχι όμως και η Ελλάδα. Υπέρ της διαγραφής του ευρωπαϊκού χρέους επικαλούνται, μεταξύ άλλων, την περίπτωση
της μεταπολεμικής Γερμανίας, στην οποίαν χαρίστηκαν τα δύο
τρία του χρέους της προκειμένου να ανασυγκροτηθεί, μετά τις
καταστροφές του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
γ) Έχει, ακόμη, αρχίσει μια συζήτηση, που υποστηρίζει ότι
το παγκόσμιο χρέος έφθασε σε εφιαλτικά ύψη, καθώς αντιπροσωπεύει 360% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η αποπληρωμή
του, που αφορά σημαντικό ποσοστό αναπτυσσόμενων οικονομιών, θεωρείται αδύνατη. Αλλά, και επιπλέον, αυτό το
χρέος αποτελεί βόμβα στα θεμέλια του κόσμου, και επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί.
Τελειώνοντας, επανέρχομαι, στο πρόβλημα χρέους και γερμανικών αποζημιώσεων της Ελλάδας. Πέρα από τη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος, για την ελάφρυνση ή τη διαγραφή
χρέους, σε παγκόσμιο επίπεδο, η χώρα μας διαθέτει επιπλέον όλων των άλλων, και πολύ ιδιαίτερους λόγους για
την απαίτησή τους. Δυστυχώς, όμως, με τις παρούσες συνθήκες, η Ελλάδα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, εξαιτίας
της υποτέλειας με την οποία η Πολιτεία αντιμετωπίζει το
σύνολο των αδιεξόδων της. Για τους λόγους αυτούς τολμώ
να πω ότι πατριωτικές κινήσεις και ενώσεις οφείλουν να
επιδοθούν σε αγώνα, για την ελάφρυνση των χρεών της,
υποκαθιστώντας το ρόλο των αρμοδίων, που για διαφόρους
λόγους αρνούνται να τον αναλάβουν.
• Η Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, είναι τ. Πρύτανης
* Ομιλία στο 3ο Συνέδριο της ΤΙΜΗ ΣΤΟ 21.
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

3ΒΒΒ: σε ποιά πόλη κατοικούμε;
Το κεφάλαιο “Γεωργίου” για μας έχει κλείσει, αλλά
οι αναγνώστες δεν είναι ικανοποιημένοι. «Δεν τα
είπατε έντονα», «τον χαϊδέψατε», «έπρεπε να τα
γράψετε πιο καυτά», είναι λίγα από τα όσα μας τηλεφωνούν ή μας στέλνουν οι αναγνώστες. Oπως
είναι και κάποια μηνύματα, που τα “λογοκρίναμε”
και δεν τα δημοσιεύουμε, γιατί χρησιμοποιούν χαρακτηρισμούς ...αχαρακτήριστους.

Εμείς σημειώνουμε για άλλη μια και φορά ότι ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του. Κρίνεται και θα
κρίνεται...
Και επειδή εμείς δεν αλλάξαμε, δημοσιεύουμε ένα
απόσπασμα από άρθρο του Θ. Γεωργίου, που αναφερόταν στην «διοιητική δομή των 3ΒΒΒ» για να
θυμηθούμε τι έλεγε πριν ένα χρόνο:
«Η διοικητική δομή των 3ΒΒΒ έχει μετατραπεί σ’ ένα
απέραντο σκουπιδότοπο όλες τις εποχές του χρόνου.
Δεν αναφέρομαι μόνον στις ακτές, εκεί όπου το καλο
καίρι δεν μπορείς να πλησιάσεις, γιατί και στην παραλία
τα σκουπίδια επιτίθενται στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά
μας, αλλά και στη θάλασσα, όπου εγώ προσωπικά δεν
έχω καταλάβει πώς «γεννιούνται» εκεί σκουπίδια.
Με ενδιαφέρει να καταλάβω πώς και γιατί η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ κρίνει ότι το ζήτημα των σκουπιδιών θα πρέπει να
ενταχθεί σ’ ένα πρόγραμμα νεοφυούς επιχείρησης και
«έξυπνης πόλης», ενώ όλοι εμείς οι δημότες δεν ζούμε

σε μια «απέραντη χωματερή»! Η αντίφαση αυτή ανά
μεσα στους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς της ΔΗΜΟΤΙ
ΚΗΣ ΑΡΧΗΣ και την καθημερινή συνθήκη των σκουπιδιών
που ζούμε στις γειτονιές μας, χαρακτηρίζει τελικά το
«ήθος της πόλης» στην οποία ζούμε.
Συνοπτικά και συμπερασματικά δηλώνω, ότι ως δημότης
στην διοικητική δομή 3ΒΒΒ θέλω να ζω, να κατοικώ και
να διαμένω σε μια καθαρή πραγματική πόλη και όχι σε
μια «έξυπνη πόλη», η οποία δεν μπορεί ως διοικητικός
μηχανισμός να «μαζέψει τα σκουπίδια» της».
απόσπασμα από το άρθρο του Θ. Γεωργίου, 20/9.20.

Η κατάσταση που περιγράφει στο άρθρο του, ο Θ. Γεωργίου δεν έχει αλλάξει στο Δήμο. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε με ένα “σερφάρισμα” στο ιντερνετ και στο
facebooκ, όπου οι πολίτες καταγράφουν τις παρατηρήσεις
τους, άσχετα αν ο δήμαρχος το ονομάζει «αρλουμπολογία του διαδικτύου», ενώ παράλληλα έχει οργανώσει ολόκληρο ιστό παρακολούθησης και απαντήσεων...

Η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας
Η πρωτεύουσα του νομού Αργολίδας, το πανέμορφο Ναύπλιο, έμελλε να παίξει σημαντικό ρόλο στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, γιατί τον Ιανουάριο του 1828 αποβιβάστηκε
εκεί ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας!
Το Ναύπλιο είχε καθοριστεί ως έδρα της Ελληνικής Κυβέρνησης, από τις αρχές του 1823, με θέσπισμα του Βουλευτικού
που επικυρώθηκε από το Εκτελεστικό και αργότερα το 1827 η
Γ΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων με ψήφισμά της όρισε την
πόλη ως «Καθέδραν της Κυβερνήσεως»! Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ένας από τους πιο μεγάλους πολιτικούς της Εποχής του! Υπήρξε πολιτική φυσιογνωμία διεθνούς κύρους και
για να έρθει να κυβερνήσει την αγαπημένη του πατρίδα εγκατέλειψε την θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας την
οποία κατείχε και έφτασε στην Ελλάδα για να προσφέρει τις
ανεκτίμητες υπηρεσίες του αμισθί!
Όταν αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο είχε ήδη απομακρυνθεί ο
Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο και είχε ανακαταληφθεί η
Στερεά Ελλάδα! Το 1830 ο λαμπρός κυβερνήτης προσέφερε στην Ελλάδα το πολυπόθητο δώρο της, δηλαδή την
αναγνώριση της ανεξαρτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,
με το πρωτόκολλο του Λονδίνου!!! Η πόλη του Ναυπλίου
άρχισε να ανοικοδομείται και να αλλάζει φυσιογνωμία. Ο
πληθυσμός της άρχισε να αυξάνεται ασφυκτικά και ο Καποδίστριας ανέθεσε την σύνταξη τού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης στον Σταμάτη Βούλγαρη και στον
αρχιτέκτονα Θεόδωρο Βαλλιάνο, παρά τις πάμπολλες αντιδράσεις ορισμένων, οι οποίοι είχαν μάθει αλλιώς και με
τα καινούργια δεδομένα ανατρέπονταν τα συμφέροντά
τους, για τα οποία ενδιαφέρονταν και όχι για το καλό του
κράτους. Τότε ιδρύθηκε το πρώτο σχολείο της απελευθερωμένης Ελλάδας το ονομαζόμενο «αλληλοδιδακτικό»,
καθώς και το «Κεντρικό» πολεμικό σχολείο των Ευελπίδων,
αλλά και το παλάτι του Κυβερνήτη, η Γεωργική Σχολή της
Τίρυνθας και το πρώτο δημοτικό σχολείο!
Το νεοσύστατο κράτος των ελεύθερων, αλλά πάμπτωχων
και τελείως αγράμματων Ελλήνων, άρχισε με τις ενέργειες
του Καποδίστρια να παίρνει σάρκα και οστά!
Αυτή ακριβώς η πρόοδος τάραξε την ησυχία ορισμένων
ισχυρών δυνάμεων, που η θεωρία της επιβίωσής τους ήταν
το «διαίρει και βασίλευε» και άρχισαν να σχεδιάζουν πώς
θα σταματήσουν την ελληνική «εκ νεκρών Ανάσταση»!
Γρήγορα οι ηθικοί αυτουργοί όπλισαν τα χέρια δύο Ελλήνων που σταμάτησαν το νήμα της ζωή του Κυβερνήτη έξω
από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, όταν
έβγαινε από την Κυριακάτικη λειτουργία!
Μέσα στην απόλυτη αναστάτωση του κράτους, η Αγγλία
που ήταν μία από τις προστάτιδες δυνάμεις του ελληνικού
κράτους, εξέλεξε να στείλει στην Ελλάδα τον δευτερότοκο

γιο του Λουδοβίκου της Βαυαρίας τον Otto, που οι Έλληνες
τον αποκαλούσαν με το εξελληνισμένο όνομα «Όθωνα»,
σαν κληρονομικό βασιλιά της Ελλάδας, ο οποίος αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο το Φεβρουάριο του 1832!
Ο Όθωνας παρέμεινε στο Ναύπλιο δύο χρόνια, μέχρι να
γίνει η μετάθεση της «βασιλικής καθέδρας» στην Αθήνα,
που από τα τέλη του 1834 επονομάστηκε πρωτεύουσα! Το
Ναύπλιο δεν ήταν πλέον πρωτεύουσα της Ελλάδας, αλλά
παρέμεινε πρωτεύουσα του αιώνιου ελληνικού μεγαλείου
και της απαράμιλλης ελληνικής ομορφιάς!
Πληροφορίες για την ιστορία του Ναυπλίου που είναι μια
από τις αρχαιότερες ελληνικές πόλεις, αντλούμε κυρίως
από τον Γεωγράφο Στράβωνα (VIII, 368-9) και στον περιηγητή Παυσανία (ΙΙ, 38,2-3), καθώς και από το έργο του Ευόπου αναφέρει ότι στο
ριπίδη «Ορέστης», στ. 5-56,
Ναύπλιο αποβιβάστηκε ο Μενέλαος, επιστρέφοντας από
την Τροία, για να πάει στο Άργος!
Το 300 π.Χ. το δυτικό και ψηλότερο τμήμα της Ακροναυπλίας οχυρώθηκε με πολυγωνικό τείχος, που τμήματά του
διατηρούνται μέχρι σήμερα.
Τον 6ον αιώνα μ.Χ. επί κυριαρχίας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, εστάλησαν φρουροί στο κάστρο του, ενώ η κάθοδος των Σλάβικών φύλων στην Πελοπόννησο, είχε σαν
αποτέλεσμα να κατακλυσθεί από Έλληνες πρόσφυγες. Τον
9ον αι. μ.Χ. η πόλης του Ναυπλίου, αποτελεί κέντρο θρησκευτικής εξάρτησης από το Άργος και το 963 την επισκέφτηκε ο γνωστός μοναχός Νίκων ο Μετανοείτε, φίλος του
Αγίου Αθανασίου, για να κηρύξει το λόγο του Θεού. Τον
12ον αι. οι Βυζαντινοί οχύρωσαν τα τείχη της Ακροναυπλίας και εκεί περιορίστηκε η πόλη του Ναυπλίου. Το 1204
οι Φράγκοι πραγματοποίησαν την Δ΄ Σταυροφορία και
αφού κατέλαβαν και λεηλάτησαν την Κωνσταντινούπολη,
εξάπλωσαν το «θεάρεστο» έργο τους και στον υπόλοιπο
Ελλαδικό χώρο, με αρχηγό τον Βονιφάτιο Μορφερατικό και
με στρατεύματα Γάλλων, Λομβαρδών, Φλαμανδών και Γερμανών, κατέλαβαν το Ναύπλιο.
Από το 1212 οι Φράγκοι γίνονται κύριοι του Ναυπλίου, το
οποίο αργότερα μεταφέρεται στη Βενετία υπό μορφή προίκας, σε γάμους που έγιναν μεταξύ γυναικών των Φράγκων
και Βενετών, όποτε η Βενετία έγινε κυρίαρχος αρχή πάνω
από 150 χρόνια.
Από το 1389 έως το 1540 θα ακολουθήσει μια σειρά από
Βενετσιάνους προβλεπτές, διοικητές και αρμοστές, οι
οποίοι κατά καιρούς βρίσκονταν σε καλές ή σε κακές σχέσεις με τους Ατσαγιόλι ή Ατζαγιόλι (Acciaiuoli) από την
Φλωρεντία, που είχαν γίνει δούκες της Αθήνας, την οποία
διοίκησαν για 251 χρόνια, μέχρι το 1456, ή με τους Βυζαντινούς, με σκοπό την αποτροπή των Τούρκων προς την Πελοπόννησο.

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το 1463 ο Μωάμεθ Β΄ προσπάθησε ανεπιτυχώς να κυριεύσει το Ναύπλιο γιατί οι Βενετοί έφεραν σκληρή αντίσταση
και από το 1502 η πόλη παρέμεινε με συνθήκη στους Βενετούς μέχρι το 1537, όταν ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν Α΄
έστειλε τον Κασήμ Πασά, ο οποίος μετά σφοδρών συγκρούσεων με τους Βενετούς κατόρθωσε και πήρε τα κλειδιά της πόλης από τον φρούραρχο του Ναυπλίου
Αλέξανδρο Κονταρή και το 1540 οι Οθωμανοί έγιναν κυρίαρχοι του Ναυπλίου!!!
Από το 1540 έως το 1686 το Ναύπλιο παρέμεινε στα χέρια
των Οθωμανών, μέχρι που ο Βενετός Φραγκίσκος Μοροζίνη
πολιόρκησε την πόλη από την ξηρά και την θάλασσα και
αφού καταστράφηκε σχεδόν όλη η πόλη και μόνο τρία σπίτια έμειναν όρθια, οι Οθωμανοί αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν και να παρέδωσαν το Ναύπλιο στο Μοροζίνι.
Στα χρόνια 1686 έως 1715 το Ναύπλιο γνώρισε την δεύτερη
Βενετοκρατία, αναδείχθηκε πρωτεύουσα του «Μωρέως» και
έγινε έδρα του γενικού Βενετού προβλεπτή, καθώς και έδρα
του αρχιστράτηγου της Ανατολής και πρωτεύουσα του νομού
Ρωμανίας, η οποία ονομάστηκε “Napoli di Romania” και μετατράπηκε σε «ευρωπαϊκή καθ΄ όλα πόλη»!!
Τότε κτίστηκε και ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος, έξω από
τον οποίο δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας. Το 1714 ο Αλή Δαούτ Πασάς με 120.000 στρατό επετέθη στους 1.700 Βενετούς στρατιώτες, αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει την
νίκη παρά την μεγάλη υπεροχή του και την κέρδισε με την
προδοσία του Γάλλου αρχηγού του πυροβολικού και φρούραρχου του Παλαμηδίου la Salle!!
Από το 1715 έως το 1822 διαρκεί η δεύτερη Τουρκοκρατία
του Ναυπλίου, όπου οι Οθωμανοί μετέφεραν την πρωτεύουσα του Μωριά στην Τρίπολη και το Ναύπλιο εγκαταλείφθηκε από τους Έλληνες και μετατράπηκε σε ένα άθλιο
τουρκοχώρι!!!
Τον Απρίλιο του 1821 πολιορκείται το Ναύπλιο από ξηρά
και θάλασσα από τους Έλληνες και μετά σκληρών μαχών
στις 29 με 30 Νοεμβρίου του 1821 οι Τούρκοι παρέδωσαν
τα κλειδιά της πόλης στον Μέγιστο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και από τότε το Ναύπλιο έμεινε αγκαλιασμένο με τα
απαστράπτοντα φτερά της ελευθερίας του, ατενίζοντας
με την μακραίωνη ιστορία του και την αθάνατη δόξα του
ένα λαμπρό μέλλον!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομαδικού Αθλητικού Χορού
“Τα αγάλματα περιμένουν”
Θεσσαλικό θέατρο
Σημαντική παρουσία, πολύ καλές κριτικές και θερμότατο χειροκρότημα, αποκόμισε το Θεσσαλικό θέατρο με την παράσταση “Τα αγάλματα περιμένουν”,
στο 8ο Διεθνές Θεατρικό Φεστιβάλ Βαλκανικών
χωρών, που εξελίχθηκε στην Προύσα της Τουρκίας
(22-30/6/21).

Με άλλη μία μεγάλη επιτυχία στη φαρέτρα τους, επέστρεψαν, ηθοποιοί και συντελεστές δίνοντας ώθηση
σε ανοιχτούς ορίζοντες για μεγάλες επιτυχίες.
Η παράσταση είναι βασισμένη στο κείμενο του Ανδρέα Φλουράκη και σκηνοθεσία της καλλιτεχνικής
διευθύντριάς του Κυριακής Σπανού και διαπραγματεύεται το ερώτημα «τι θα σώζαμε σήμερα σε περίοδο κινδύνου;». Έμπνευση στάθηκε η επιχείρηση
Απόκρυψης των αρχαιοτήτων όλων των Μουσείων
της χώρας το 1940.

Αποστάγματα...
3 Μπαμπά, θα μου πάρεις το IPhone;
- Πες τη μαγική λέξη κι έγινε.
- Μαρία
- Τι Μαρία;
- Η γκόμενά σου
- Θες και θήκη;
3 Κάποτε αν ήθελες να κάνεις εμετό, έβαζες το
δάχτυλό σου.
Σήμερα ανοίγεις την τηλεόραση!

(Τσιρλίντινγκ)
Η πρώτη στάση του 5ου Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος Cheerleading, πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο Βούλας, 9 έως 11 Ιουλίου με
ειδικές συνθήκες βιντεοσκόπησης
σύμφωνα με το υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο, όπως αυτό έχει
εγκριθεί από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού. Επόμενος σταθμός της
διοργάνωσης, η Θεσσαλονίκη 17 & 18
Ιουλίου 2021 και στη συνέχεια, η Κέρκυρα 24 & 25 Ιουλίου 2021.
Στη λήξη του παρευρέθηκε στο κλειστό, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης
Αυγενάκης,
ο
οποίος
φωτογραφήθηκε με τις αθλήτριες και
δήλωσε σχετικά:

«Πολύ μεγάλο το επίτευγμά σας και
αυτό αποδεικνύεται και με την παρουσία του Υφυπουργού στους αγώνες. Γίνεται μία εξαιρετική δουλειά και από
τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας και από όλους τους ανθρώπους και
τους υποστηρικτές. Φαίνεται αποδεδειγμένα ότι τα παιδιά αγαπούν το
άθλημα, οι προπονητές τα υποστηρίζουν και ο παράγοντες είστε διαρκώς
εκεί.
Εμείς σαν δήμος προσπαθούμε να υποστηρίζουμε με όσα μέσα μας παρέχονται. Είναι τιμή να λέμε πως για την
χώρα μας η Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
είναι η κοιτίδα του cheerleading».
Με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.

«Δουλεύουμε έτσι ώστε εσείς, οι
κόποι σας, ο ιδρώτας και η κούραση
σας να βρούνε τόπο, να εξελιχθείτε
και να φτάσετε εκεί που σας αξίζει. Η
ενέργεια που βγάζει αυτό το άθλημα
είναι μοναδική αλλά και η διοίκηση
είναι μοναδική.
Εκτιμώ ότι τα επόμενα χρόνια, το
άθλημα με την συμβολή του Μιχάλη
Φουντεδάκη και των συνεργατών του,
θα πάει πολύ ψηλά και είστε ήδη η
μαγιά που θα μας αναδείξετε ως
χώρα σε διεθνής διοργανώσεις.
Έχουμε προχωρήσει από κοινού στην
διεκδίκηση Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων διοργανώσεων και θα τις πάρουμε. Ό,τι χρειαστεί και όπου
χρειαστεί, η κυβέρνηση και όλοι μας
θα είμαστε δίπλα σας γιατί το αξίζετε
και πρέπει να πάτε ακόμα πιο ψηλά».

Με τον Δήμαρχο ΒΒΒ, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο.

Δεν μπορούσε να λείψει από την εκδήλωση ο οικοδεσπότης του Δήμου
ΒΒΒ, Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος φωτογραφήθηκε
ανάμεσα στις μαζορέτες και ανέφερε:

* Τα αποτελέσματα των διαγωνιζομένων θα κρίνουν Διεθνείς κριτές από
την Παγκόσμια Ομοσπονδία, μέσω
των βιντεοσκοπημένων συμμετοχών,
από διαδικτυακή πλατφόρμα.

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
«Μήδεια», η επίκαιρη
ή
ποιά η αντοχή μας
στη συ(ν)κίνηση
Ο Ανατόλι Βασίλιεφ, στη συνέντευξή του, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ (Κυριακή, 3.8.2008,
άρθρο της Μυρτώς Λοβέρδου), προ-εικόνισε τις αντιδράσεις του ελληνικού κοινού εμπρός στη δική του,
σύγχρονη και επίκαιρη, ανάγνωση του ευρυπίδειου
έργου.
Μεταξύ, δε, άλλων, ανέφερε τα εξής: «Την υπόθεση
την ξέρετε. Οι αναγνώστες, οι θεατές, την ξέρουν, κι
αυτή είναι η δυστυχία τους. Γιατί (διότι) κάνουν λάθος
αν νομίζουν ότι τη γνωρίζουν. … Τα μυστήρια που παίζονται στην ορχήστρα πρέπει να τα γνωρίζουν οι θεατές. …, αυτός που βλέπει με τα μάτια του πρέπει να
γνωρίζει. …».

Η τιμή της τιμής
γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης*

«Η τιμή τιμή δεν έχει
και χαρά στον που την έχει»
Λαϊκή παροιμία
Οι παροιμίες είναι το απόσταγμα της λαϊκής σοφίας. Κάποιες αναδεικνύουν μια πραγματικότητα και κάποιες
άλλες εκφράζουν το επιθυμητό. Η παραπάνω παροιμία πιθανόν να εκφράζει επιθυμία, καθότι από αρχαιοτάτων
χρόνων είναι ιστορικά καταγεγραμμένες πάμπολλες περιπτώσεις ξεπουλήματος της τιμής. Ακόμη και στη Βίβλο,
Παλαιά & Καινή Διαθήκη υπάρχει πλήθος περιπτώσεων
εξαγοράς της τιμής, μέχρι και την προδοσία του ίδιου του
Θεού-Χριστού.
Αγαπητοί «φιλέβδομοι» αναγνώστες, δεν θα μπω στον
πειρασμό να επιχειρήσω φιλοσοφική ανάλυση της λαϊκής
σοφίας, κατ’ αρχήν από σεβασμό στους διανοούμενουςκαθηγητές Φιλοσοφίας, αλλά και στην ίδια τη λαϊκή
σοφία. Θα σας διηγηθώ σήμερα μια ιστορία πραγματική
στην οποία υπήρξα -μερικώς- αυτόπτης μάρτυρας πριν
από 60 χρόνια.
Μάνα και κόρη χτυπημένες από τη φτώχεια και τον θάνατο
(τον πατέρα τον σκότωσαν οι Γερμανοί την ώρα που άρμεγε
τις γίδες στο μαντρί) πάλευαν να ζήσουν. Δυο χωραφάκια
που, αν έριχνε ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα, θα
έβγαζαν το ψωμί της χρονιάς. Αυτή ήταν όλη κι όλη η περιουσία τους. Πήγαν στο σπίτι οι προεστοί, ο πρόεδρος κι ο
παπάς και πρότειναν στην κυρία Κούλα να βοηθήσουν να
πάει εργάτρια στη Γερμανία η κόρη της, η Φωτεινούλα. Αρνήθηκαν και η Φωτεινούλα τους είπε σαν σύγχρονη Τζαβέλαινα, “εγώ εργάτρια στους φονιάδες του πατέρα μου δεν
πάω”. Μετά από λίγο καιρό ξανάρθαν με γράμμα από βουλευτή να πάει υπηρέτρια στην Αθήνα.

Ήμουν εκεί, στην Επίδαυρο, το Σάββατο, 16 Αυγούστου, μαζί με το νεαρής ηλικίας κοινό στην πλειοψηφία
του – γεγονός άξιο αναφοράς για τα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας στην Επίδαυρο, και για τις ιδιαιτερότητες της σχολής του Ανατόλι Βασίλιεφ.
Από την πλευρά του φιλοθεάμονος, του μή ειδικού να
εμπλακεί σε θέματα κριτικής, αλλά, και με τη διάθεση
να περιορίσω την έκφραση της προσωπικής μου εκτίμησης, αναρωτήθηκα τί θα ήταν εκείνο που πιθανόν
μπορεί να ξεφύγει από τα στενά όρια που θέτουν τα παραπάνω – δηλαδή, τόσο η σύγχρονη κριτική, όσο και οι
προσωπικές απόψεις.
Εάν αναλογιστούμε τον ρόλο του αρχαίου δράματος,
τον σκοπό για τον οποίο καλλιεργήθηκε και καθιερώθηκε, τη «λυτρωτική» δράση που όφειλε – και οφείλει
– να έχει, η παράσταση του Ανατόλι Βασίλιεφ οδήγησε
το κοινό σε σύν-κινήσεις. Όποια κι αν ήταν η κατεύθυνσή τους, το κοινό εκείνης της βραδιάς παλλόταν,
σωματικά και ψυχικά, χάρη στη διέγερση των αισθήσεών του, χάρη στην κίνηση της ψυχής, την οποία
ευεργέτησαν ο λόγος, η μουσική, η όρχηση.
Το ερώτημα, ως εκ τούτου, που τίθεται, είναι, κατά

Τόσο απλά & εύκολα η Φωτεινούλα βρέθηκε “αιχμάλωτη”
στη βίλα του Ψυχικού. Δεν άντεξε όμως και πολύ γρήγορα -άγνωστο πώς- βρέθηκε στα υπόγεια του Κολωνού
στο αρχαιότερο επάγγελμα. Κάθε μήνα ο ταχυδρόμος
έφερνε στην κυρία Κούλα ένα γράμμα, που είχε μέσα ένα
πεντακοσάρικο, κι όλοι στο χωριό μακάριζαν τη χήρα και
δόξαζαν τον Θεό για την αξιοσύνη της κόρης της, της Φωτεινούλας.
Αλλά, τα κακά μαντάτα έφτασαν στο χωριό από έναν κοντοχωριανό και η κυρία Κούλα παρακάλαγε ν’ ανοίξει η γη
να την καταπιεί. Τα ‘μαθε και η Φωτεινούλα και πήρε την
απόφαση να έρθει στο χωριό και να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς με τους άφραγκους ηθικολόγους. Πήρε “καλούδια” δώρα για όλες τις γυναίκες, μικρές & μεγάλες,
λουκούμια, καφέδες, ζάχαρες, φουστάνια, μαντήλια και
μυξομάντιλα. Ένας αγωγιάτης με τρία μουλάρια τα μετέφερε στο σπίτι της κυρά-Κούλας και χάρηκε μόλις την
είδε, αλλά έτρεμε για τη μπόρα που θα ξεσπούσε, γιατί οι
χωριανοί είχαν εκδώσει απαγορευτικό “εμπάργκο”.
Φώναξε, λοιπόν, η κυρά-Κούλα την ανιψούλα της που περνούσε εκείνη τη στιγμή στο δρόμο κι εκείνη αγνόησε το
“απαγορευτικό”. Της έδωσε τα δώρα της και της είπε, “να
‘ρθει και η μάνα σου για να πάρει και τα δικά της τα δώρα”.
Μέχρι το βράδυ είχαν περάσει από το σπίτι της κυρά-Κούλας σχεδόν όλα τα θηλυκά του χωριού, 19 τον αριθμό. Την
επομένη ημέρα η Φωτεινούλα ετοιμάστηκε για το καφενείοπαντοπωλείο του χωριού. Είχε έρθει η ώρα να ξεκαθαρίσει
τους λογαριασμούς με τους ηθικολόγους της δεκάρας.
Με μια πανάκριβη γούνα, δερμάτινα μποτάκια, ασορτί
τσάντα, χτενισμένο μαλλί σαν κούκλα-Barbie, μπήκε στο
καφενείο και μαρμάρωσαν όλοι! Εγώ περίμενα τον ταχυδρόμο που θα μου έφερνε ένα γράμμα μαζί με είκοσι
μάρκα για να περάσουμε την Πρωτοχρονιά. Ο μπάρμπαΚώστας την καλωσόρισε, της σέρβιρε τον καφέ με διπλό
κονιάκ και μόλις είδε το πεντακοσάρικο που του έδωσε η
Φωτεινούλα τα ‘χασε. “Δεν έχω ρέστα”, της είπε με παράπονο. “Δεν πειράζει”, του είπε η Φωτεινούλα, “κέρνα
τους όλους διπλά-τριπλά και με μεζέ”. Μόνο ελιές &
τουρσί είχε ο μπάρμπα-Κώστας για μεζέ. Και τότε του

πόσον οι θεατές μιας «ολικής» θεατρικής παράστασης,
ή των τμημάτων της – δηλ. μιας συναυλίας, μιας παράστασης λόγου ή χορού – είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε
τις συγκινήσεις. Κατά πόσον μπορούμε να αντέξουμε
τους εσωτερικούς εκείνους παλμούς που γεννά η ενέργεια των συντελεστών ενός έργου, αλλά και την εξωτερική τους έκφραση, το γέλιο, το κλάμα, το θυμό, την
οργή, τη χαρά. Κατά πόσον μπορούμε να αισθανθούμε,
και, εν συνεχεία, να αφήσουμε τα μηνύματα των αισθήσεών μας να δράσουν καταλυτικά σε εμάς τους ίδιους.
Το καλό και το κακό, το ηθικό και το ανήθικο, το όμορφο
και το άσχημο – με τις έννοιες που αποδίδονται σε αυτά
σήμερα – περιορίζουν πάντοτε τη δυνατότητα υπέρβασης που ενυπάρχει στον άνθρωπο. Μιας σύγχρονης
μορφής και καθολικής εμβέλειας θεατρική παιδεία – απ’
όποιο μετερίζι κι αν ασκείται και σε όποια ηλικία κι αν
απευθύνεται – θα μπορούσε να οδηγεί το κοινό στην
ανοχή του διαφορετικού, στην αντοχή των βαθύτερων
δονήσεων, στο σεβασμό προς «εαυτόν» και, κατά συνέπεια, προς τον «πλησίον».
Bασιλεία Στ. Κατσάνη
αρχική γραφή: 04.09.2008
μικρή επιμέλεια: 11.07.2021

είπε η Φωτεινούλα, “άνοιξε κορν-μπίφ, σαρδέλες, ντολμαδάκια ό,τι έχεις στο ράφι”. Πέσαν όλοι στο καφενείο
σαν τα κοράκια στο ψοφίμι και -αίφνης- ξέχασαν το “εμπάργκο”, την ηθική, τα πάντα...
Ο μόνος που δεν δοκίμασε τίποτα απ’ τα κεράσματα ήταν
ο δάσκαλος. “Έλα δάσκαλε, κερνάει η τσούπρα”, του είπε
ο μπάρμπα-Κώστας. “Εγώ κέρασμα από π/τ/να δεν δέχομαι” είπε ο δάσκαλος. “Σέβομαι το γινάτι σου”, του είπε η
Φωτεινούλα, “αλλά αυτή τη λέξη δεν την έχω δει ποτέ
γραμμένη. Μπορείς να μου την γράψεις στην πλάκα;” (…
έτσι έλεγαν τότε τον μικρό μαύρο πίνακα). Έγραψε, λοιπόν, ο δάσκαλος διαγωνίως τη λέξη “π/τ/να”. Τότε, η Φωτεινούλα έριξε πάνω της μια χούφτα χιλιάρικα και του
είπε, “εγώ δεν βλέπω τίποτα, καμιά λέξη, δάσκαλε”. Όλοι
βουβάθηκαν και ο δάσκαλος παραλίγο να πνιγεί απ’ το
σάλιο του. Ήπιε μονορούφι την ρακί, ζήτησε συγνώμη από
τη Φωτεινούλα και πέρασαν όλοι τους την καλύτερη Πρωτοχρονιά. Η Φωτεινούλα είχε πάρει την εκδίκηση της πόρνης και όλο το χωριό έπινε νερό στο όνομά της.
Υ.Γ:1 Τα χρόνια περάσανε και αλλάξανε όλα πολύ. Τώρα η
πόρνη λέγεται εξουσία κι όποιος τολμήσει να τα βάλει μαζί
της, θα βρει μπροστά του τον δάσκαλο, με λόγια φιλοσοφημένα να του λέει πως είναι λαϊκιστής, λασπολόγος, θνησιγενής κι άλλα πολλά, που θα χρειαστεί τη βοήθεια του
Μπαμπινιώτη. Αχ, κατακαημένε δάσκαλε! “Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις!”
Υ.Γ: 2 Η ιστορία όπως αναφέρεται είναι πραγματική, αλλά
ουδεμία σχέση έχει με πρόσωπα ή καταστάσεις του σήμερα. Βέβαια πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει ότι η
λαϊκή σοφία, όπως αποτυπώνεται αναφερόμενη στο δάσκαλο, έχει σημαντική αξία ακόμη και στις ήμερες μας και
χρησιμοποιείται πολύ. Πρόσφατα δε, όπως θα θυμούνται
οι «φιλεύδομοι» αναγνώστες, από δημοσιευμένα κείμενα
στην εφημερίδα μας, υπήρξε η περίπτωση που μας έκαναν
να την θυμηθούμε και πάλι.
Μετά τιμής
Βασίλης Σιαμέτης
τοπικός Σύμβουλος Κοινότητας Βάρης.
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Κλεμμένες αρχαιότητες από την περιοχή της Αττικής
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου
Κερατέα, Κορωπί, Παιανία. Βραυρώνα, Βάρη, Βούλα, Σούνιο
Στο προηγούμενο φύλλο δημοσιεύαμε τις προγραμματισμένες
εκδηλώσεις, από την Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες θα γίνουν
σε όλους τους Δήμους της Ανατ. Αττικής. Σημειώναμε δε ότι
η Ανατολική Αττική είναι γεμάτη αρχαιότητες, οι οποίες
δεν έχουν τύχει της δέουοσας προσοχής και πρέπει να αναδειχθούν. Παίρνοντας λοιπόν αυτό το έρεισμα, σημειώνουμε
παρακάτω μερικά από σπουδαία ευρήματα, τα οποία όμως
έχουν εκπατριστεί αφού εκλάπησαν από επιτήδειους, όπως τα
παρουσιάσει το ηλεκτρονικό μέσο https://www.lavriaki.gr.
Αυτή η κλοπής των αρχαίων αντικειμένων από την πατρίδα
μας έγινε κατά την διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου πολέμου.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με την έκρηξη του
πολέμου, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, συνέχισε τις εργασίες του, όπως και προπολεμικά. Διευθυντής του ήταν ο αρχαιολόγος Βάλτερ Μπρέντε, με το
βαθμό του τοπικού αρχηγού για την Ελλάδα, που μεριμνά του
ήταν η εξυπηρέτηση των σκοπών του κατακτητή. Τα στρατεύματα κατοχής, αμέσως μετά την εισβολή τους, δημιούργησαν ειδική στρατιωτική «υπηρεσία προστασίας της τέχνης».
Προϊστάμενος αυτής της υπηρεσίας ορίστηκε ο αρχαιολόγος
– συνταγματάρχης Χανς Ούρλικ φον Σκόνεμπεργκ, ο οποίος
ασχολήθηκε ειδικά με τα ρωμαϊκά μνημεία της Θεσσαλονίκης.

Χαιρώνειας, Κωπαΐδας, Δελφών, Χαλκίδας, Ερέτριας, Κορίνθου, Άργους, Λακωνίας, Κυθήρων, Βασιλικού Μεσσηνίας,
Πεταλιδίου Μεσσηνίας, Θερμού, Μονής Βελάς, Ν. Αγχιάλου,
Λάρισας, Καλαμπάκας, Χασίων (Μονή Αναλήψεως), Μονής
Γκούρας, Θεσσαλονίκης, Ποτιδαίας, Κομοτηνής, Μυτιλήνης,
Σάμου, Τηγανίου, Μήλου, και Καστελίου Κισσάμου, Κνωσού,
Αγίας Τριάδας, Γόρτυνας, Φαιστού (Κρήτη).
Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του περιοδικού γραμμάτων
και τεχνών «Επιθεώρηση Τέχνης» (αναφέρονται μόνο τόποι
της περιφέρειας Αττικής):
Οι στρατοί Κατοχής έκλεψαν από παντού. Από όλες τις ανασκαφές που έκαναν παντού στην χώρα, παρά τα διεθνή νόμιμα, συγκέντρωσαν τα ευρήματα στο Γερμανικό
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και τελικά κανείς δεν έμαθε ούτε
τι βρέθηκε ούτε τι απέγιναν τα ευρήματα.
Στην περιοχή της Βραυρώνος, κατά την ανόρυξη οχυρωματικών έργων από τους Ιταλούς, βρέθηκε ένα ενεπίγραφο ανάγλυφο, το οποίο κράτησε ο επικεφαλής Ιταλός αξιωματικός
(υπολοχαγός). Μετά από λίγα χρόνια το πούλησε και η τύχη
του αγνοείται.

Μετά το τέλος του πολέμου δημιουργήθηκε επιτροπή για τις
κλεμμένες αρχαιότητες. Η έκθεση της επιτροπής Χρήστου
Καρούζου και Μαρίνου Καλλιγά εκδόθηκε το 1946 στο
Εθνικό Τυπογραφείο, από το τότε υπουργείο Θρησκευμάτων
και Εθνικής Παιδείας με τίτλο «Ζημίαι των Αρχαιοτήτων εκ
του Πολέμου και των Στρατών Κατοχής».
Η έκθεση έχει έκταση 166 σελίδες διαιρείται στα εξής κεφάλαια: α) Κλοπές β) Αυθαίρετες ανασκαφές γ) Καταστροφές,
ήτοι καταστροφές σε αρχαιολογικούς τόπους και ιστορικά
μνημεία, ανεξάρτητα προς τις κλοπές και ανασκαφές δ) Ζημιές από πολεμικές ενέργειες ε) Υλικές Ζημιές στ) Αυθαιρεσίες και βαναυσότητες κατά νόμων, προσώπων και
πραγμάτων. Κάθε κεφάλαιο υποδιαιρείται σε τρία μέρη, όπου
εκτίθενται οι σχετικές ενέργειες: α) Γερμανών β) Ιταλών, γ)
Βουλγάρων. Η ταξινόμηση των γεγονότων και των τοποθεσιών έγινε γεωγραφικά, αρχής γενομένης από την Αθήνα. Στο
τέλος δημοσιεύονται ενδεικτικά έγγραφα, που είχαν διακινηθεί μεταξύ των αρχών κατοχής και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τα οποία αποκαλύπτουν τις διαθέσεις των δυνάμεων
κατοχής.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι Γερμανοί διέπραξαν κλοπές και
αφαίρεσαν αρχαιότητες μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής αξίας από τα εξής μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους: Κεραμεικού, Πειραιά, Σκαραμαγκά, Βούλας, Βάρης,
Κορωπίου, Κερατέας, Σουνίου, Ελευσίνας, Αίγινας, Μεγάρων, Θήβας, Λιβαδειάς, Ευπαλίου, Γαλαξιδίου, Τανάγρας,

Σε αντιδιαστολή με τα ανωτέρω, το 1944, ο Κωνσταντίνος
Λιάπης, κατά τη διάρκεια εργασιών στον αγρό του, στη θέση
Όλυμπος-Άγιοι Σαράντα στην Κερατέα της Αττικής, φέρνει
στο φως τον περίφημο κούρο του Αριστοδίκου, που κοσμεί
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αναφέρεται το γεγονός
αυτό γιατί τότε τον έκρυψαν στο στάβλο άλλου Κερατιώτη,
κι έτσι ο Κούρος δεν έπεσε στα χέρια των κατακτητών, σήμερα βρίσκεται στην πατρίδα μας σε αντίθεση με άλλα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από την Κερατέα όπως η «θεά
του Βερολίνου»(!) και ο «Κούρος της Ν.Υόρκης»(!) και η αρχαιολογική συλλογή της Κοινότητας Κερατέας που έκλεψαν
οι Ιταλοί στη διάρκεια της Κατοχής.
Η Κόρη του Βερολίνου ή «θεά του Βερολίνου», δηλαδή η
Κόρη της Κερατέας, βρέθηκε στην Κερατέα της Αττικής και
πρέπει να ήταν επιτύμβιο άγαλμα στημένο επάνω στον τάφο
γυναίκας από αριστοκρατική γενιά. Φοράει ολόσωμο φόρεμα
που πέφτει ως τα πόδια, σχηματίζοντας ίσιες πτυχές. Τα πλούσια μαλλιά της, χτενισμένα πίσω σε μια μεγάλη πλεξίδα, στο
δεξιό της χέρι κρατάει ρόδι ,ενώ διατηρούνται ίχνη από το
κόκκινο χρώμα με το οποίο είχε βάφει το άγαλμα. Το άγαλμα
έχει ύψος 1,93 μ. και χρονολογείται γύρω στο 570 π.Χ. Βρίσκεται στο Μουσείο Αρχαίας Τέχνης Βερολίνου.

Ο αρχαιολόγος Χρήστος Καρούζος, σε συνέντευξή του, στο
περιοδικό «ΜΕΝΤΩΡ» της Αρχαιολογικής Εταιρείας (16 Ιουνίου 1945), αναφέρει για τους Γερμανούς αρχαιολόγους:
«Μόλις μπήκαν οι Γερμανοί, οι αρχαιολόγοι τους απαιτήσανε
πρώτα – πρώτα να ανοίξουμε αμέσως τα μουσεία, λέγοντας
στην αρχή πως ο πόλεμος τελείωσε πια, ύστερα πως τα αρχαία
θα πάθουν κρυμμένα, ύστερα πως στον πόλεμο οι άνθρωποι
έχουν ανάγκη να καταφεύγουν στην τέχνη. Η επίμονη αντίσταση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας μας εγλύτωσε τα σπουδαιότερα μουσεία μας από την καταστροφή και τη λεηλασία.
Γιατί όπου βρήκαν ευκαιρία, όχι πολύ συχνά ευτυχώς, τα έκαμαν και τα δύο…..».
«Οι Γερμανοί αρχαιολόγοι, ενάντια στον ελληνικό αρχαιολογικό νόμο, ανέσκαπταν και κατακρατούσαν τις αρχαιότητές
μας. Είναι άγνωστο τι και πού βρέθηκε και τι απέγιναν τα ευρήματα. Η Διεύθυνση Αρχαιοτήτων θύμιζε στους Γερμανούς
την ελληνική νομοθεσία, που όπως είχε δηλώσει από την
πρώτη μέρα η Γερμανική Υπηρεσία προστασίας της Τέχνης
θα εξακολουθούσαν να ισχύουν. Απαντούσαν, όμως, με φασιστικό κυνισμό πως ο γερμανικός στρατός είναι φορέας της
εξουσίας στην Ελλάδα και δε δίνει λογαριασμό στην Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία.»

Στο τουριστικό περίπτερο του Σουνίου υπήρχαν δυο αρχαίοι
μαρμάρινοι αμφορείς. Αυτοί «αφαιρέθηκαν» από τους Γερμανούς. Άφησαν μόνο την βάση του ενός εξ αυτών. Γερμανοί
(και Ιταλοί) συνέχισαν το καταστρεπτικό τους έργο, με την
κατασκευή παρατηρητηρίων και πολυβολείων, οικημάτων
και ορυγμάτων, για την ανέγερση των οποίων χρησιμοποιούσαν πολλές φορές αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη. Τα δε αρχαία
εντός του Μουσείου, τα συσκεύασαν σε τρία κιβώτια, τα
οποία τοποθέτησαν στην ύπαιθρο. Το φθινόπωρο του 1941 οι
Γερμανοί κατασκεύασαν πλησίον του αρχαίου ναού στρατώνα και εγκατέστησαν στο Μουσείο όπλα και πυρομαχικά,
παρατηρητήρια και 8 φωλιές πολυβόλων! Όταν αναχωρούσαν οι Γερμανοί από το Σούνιο, προέβησαν και σε ανατινάξεις. Κάποιες εξ αυτών ήταν κοντά του αρχαίου ναού. Από
αυτές τις ανατινάξεις, θραύσθηκε ένα επιστύλιο της Α. πλευράς του ναού. Το υπόστεγο, όπου φυλάσσονταν τμήματα των
γλυπτών του ναού, παρά το τείχος του Περικλέους, πήρε
φωτιά, και τα γλυπτά υπέστησαν βλάβες.

Ο εντυπωσιακός Κούρος του
Αριστοδίκου, έστεκε πάνω
από έναν τάφο, κατά μήκος
της αστικής οδού που συνέδεε το Άστυ της Αθήνας με
τα μεταλλεία της Λαυρεωτικής και το ιερό του Ποσειδώνα
στο
Σούνιο,
προκειμένου να θυμίζει τον
νεκρό Αθηναίο άνδρα στους
περαστικούς.
Η επιγραφή στη βάση δεν
αφήνει καμία αμφιβολία για
το όνομά του: Αριστόδικος.
Κούρος του Αριστοδίκου.

Ο Κούρος της Νέας Υόρκης (Κούρης της Κερατέας δηλαδή) βρέθηκε στην Κερατέα Αττικής και είναι πιθανόν έργο του ίδιου γλύπτη
που κατασκεύασε τον Κούρο του Κεραμεικού. Χρονολογείται μεταξύ 590 και 580 π.Χ. και έχει ύψος 1,96 μ. Θεωρείται ότι ήταν επιτύμβιο μνημείο και βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
της Νέας Υόρκης. Λέγεται ότι μεταπουλήθηκε στο Μητροπολιτικού
Μουσείου Τέχνης από κάποιον Γιάκομπ Χιρς στις 6 Οκτωβρίου 1931.

Το άγαλμα, λίγο μεγαλύτερο
του φυσικού μεγέθους, έχει
ύψος 1,95 μ., είναι σμιλεμένο
σε παριανό μάρμαρο, χρονολογείται από τους μελετητές
γύρω στα 510-500 π.Χ. και
αποτελεί το τελευταίο δείγμα
της μεγάλης σειράς των αττικών κούρων.

Κατά την εκτέλεση γερμανικών στρατιωτικών έργων στην
Βούλα, οι Γερμανοί βρήκαν αρχαιότητες, τις οποίες δεν παρέδωσαν στην ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Στην Βάρη ευρέθησαν επίσης αρχαιότητες, τις οποίες οι Γερμανοί δεν παρέδωσαν στην ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, αλλά τις μετέφεραν στο Γερμανικό Αρχαιολογικό
Ινστιτούτο! Ουδεμία γνώση περί αυτών έλαβε η ελληνική
υπηρεσία.
Η Αρχαιολογική Συλλογή Κορωπίου είχε συγκεντρωθεί
πρόχειρα γύρω από την σκάλα του σχολείου, από Ιταλούς.
Γερμανοί επί Κατοχής έκλεψαν αρχαιότητες και από αυτήν
την αρχαιολογική συλλογή. Την ίδια συλλογή, οι Ιταλοί την
είχαν διαλύσει και κατακλέψει, όπως είχαν κάνει οι Ιταλοί
και με την συλλογή της κοινότητας της Κερατέας. Τα υπολείμματα αυτών των συλλογών διασκορπίστηκαν, κατέστρεψαν και έκλεψαν και οι Γερμανοί. Οι τελευταίοι μάλιστα, με
κάποια από τα αρχαία αντικείμενα του Κορωπίου στόλισαν
την λέσχη τους. Το ίδιο και στο Παιανία συσσώρευσαν σε μια
γωνιά τα αρχαιολογικά ευρήματα, και μετέτρεψαν το Μουσείο σε αποθήκη.

Το εντυπωσιακό στην όλη υπόθεση είναι ότι όλοι οι υπουργοί
Πολιτισμού των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων, ή αγνοούν αυτό το γεγονός, ή αδιαφορούν, για την υποβολή αιτήματος αναφορικά με την επιστροφή των αρχαιοτήτων.
Μήπως οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να ενδιαφερθούν;
https://www.lavriaki.gr
Σπύρος Παπαθανασίου
Γιώργος Γιαννακόπουλος http://www.lifo.gr/mag/features/4452
Γιώργος Λεκάκης https://ellasellas.wordpress.com
Κωνσταντίνος Τουμασάτος- http://www.rizospastis.gr
«Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας», Κ. Π. Παντελόγλου http://www.kosmosnf.gr
Γ. Πετρής «Επιθεώρησης Τέχνης» (Τεύχη 76 και 77 Απρίλιος και Μάιος 1961)
Χρήστος Καρούζος, στο περιοδικό «ΜΕΝΤΩΡ»
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/Kore%20Berlin.htm
http://autochthonesellhnes.blogspot.gr/2015/03/blog-post_10.html
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“Ξεχασμένη” η πλατεία 28ης Οκτωβρίου στη Βούλα!
Μήνες έχουμε να δούμε συνεργείο καθαρισμού στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου,
που περικλείεται από τις οδούς Μεταξά - Λακωνίας - Κανάρη, στη Βούλα (Ευρυάλη). Είναι γεγονός ότι όλη η περιοχή της Ευρυάλης είναι λιγάκι ...ξεχασμένη
από τη Δημοτική Αρχή. Είναι το παλιό κομμάτι της Βούλας (...η πίσω αυλή) και

πάντα κατά περίεργο τρόπο μένει ξεχασμένο.
Για μήνες βρισκόταν βρίσκονταν μηχανήματα για την επισκευή της, με κίνδυνο να
συμβεί ατύχημα. Τώρα για άλλη μια φορά έμεινε στην τύχη της.
Τις φωτογραφίες μας απέστειλε δημότης (Τ.Τ.) η οποία σημειώνει: «Πλήρης εγκατάλειψη από την Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου ΒΒΒ».
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Νηφαλιοδημοκρατίας* ἄρχεσθαι
&
Νηπιοδημοκρατίας* παύεσθαι
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
H ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
«Αν ήμουν πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεν θα έκανα τίποτε που να μην περνά μέσα από τον Πολιτισμό».
(Πολιτική επισήμανση - παραίνεση του αείμνηστου πρώην
προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας (1981-1995) Φρανσουά Μιτεράν, 1916-1996, προς τον πρώην πρωθυπουργό
της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου, 1919-1996).
«Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων αλλά υποστηρίζουμε τους Εμβολιασμένους».
«Δεν επιβάλλουμε τον Εμβολιασμό απλώς υποστηρίζουμε
πως είναι η μοναδική διέξοδος προς την Ελευθερία».
«Προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα τείχος Ανοσίας
μέσω του εμβολιασμού, καλλιεργούμε ένα τείχος Ανοησίας».

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΕΜΦΥΛΙΑΔΕΣ!!!
Με αφορμή την Πανδημία βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν
νέο Εθνικό και Κοινωνικό Διχασμό. Ο Διχασμός θεωρείται
ως εγγενές χαρακτηριστικό της Ελληνικής Κοινωνίας η
οποία αποτελεί έναν οργανισμό που πάσχει από αυτοάνοσο
νόσημα καθώς αντιμάχεται τον ίδιο της τον εαυτό.
Στη δεκαετή οικονομική κρίση διχαστήκαμε σε Μνημονιακούς και Αντιμνημονιακούς. Στη διετή επιδημιολογική/υγειονομική κρίση σε Μασκοφόρους και Αμάσκωτους, σε
Εμβολιασμένους και Ανεμβολίαστους, σε Προνομιούχους
και μη. Ασφαλώς και η Πολιτεία πρέπει να πάρει μέτρα προστασίας της υγείας των πολιτών της και μέτρα αντιμετώπισης της εξάπλωσης - διασποράς των διαφόρων
εισαγόμενων μεταλλάξεων του στελέχους COVID-19,
ΔΕΛΤΑ, ΔΕΛΤΑ Plus κ.λπ.
Σαφώς είναι ολέθριο πολιτικό ατόπημα να προσφέρει προνόμια για τους εμβολιασμένους. Δεν χρειάζονται προνόμια,
απλώς έτσι επισπεύδεται η επιστροφή τους σε ένα είδος
“Κανονικότητας”. Εμβόλια υπάρχουν. Κατά το αξίωμα της
Δημοκρατίας: «τίς ἀγορεύειν βούλεται», υπάρχει και το
αξίωμα της Ελευθερίας: «τίς ἐμβολιάζεσθαι βούλεται».
Είναι αναφέρετο δικαίωμά μας να έχουμε πλήρη και σφαιρική ενημέρωση σε ότι αφορά τον εμβολιασμό και παράθεση του επιστημονικού αντιλόγου μέσα από τα ίδια
καναλια που “προμοτάρουν” την εμβολιαστική εκστρατεία.
Σε μερικές χώρες ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός, όπως:
Βατικανό, Ινδονησία, Αυστραλία, Γαλλία, Ρωσία (Μόσχα),
Καζακστάν, Φίτζι. Αλλά οι κυρώσεις, οι ποινές, τα πρόστιμα,
οι περιορισμοί επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα απ’ αυτό
που επιδώκουν. Τα κινήματα αντιεμβολιασμού αυξάνονται.
Ασφαλώς είναι και δικαίωμα των υπολοίπων να προστατευθούν, όπως είναι ζωτική η ανάγκη της οικονομίας να συνελθει από την κωματώδη κατάσταση.
Η Πολιτεία αντί να ενώσει την κοινωνία απέναντι στον κοινό
ιό (εχθρό) επενδύει στον κοινωνικό διχασμό και χωρίζει
τους πολίτες σε Εμβολιασμένους - Αμίαντους και σε Ανεμβολίαστους - Μιασμένους, ενεργοποιώντας τον Κοινωνικό
Αυτοματισμό, μια πρακτική της Διακυβέρνησης πολύ απο-
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τελεσματική, διότι επιτρέπει στις Κυβερνήσεις να παρακολουθούν ατάραχες την αλληλοεξόντωση των μαζών, χωρίς,
να λερώνουν καθόλου τα χέρια τους! Μια κυβέρνηση για να
μπορεί να πείσει τους πολίτες της πρέπει πρώτα να έχει η
ίδια πειστεί ότι διαχειρίζεται σωστά μια τόσο σοβαρή υγειονομική κρίση χωρίς παλινωδίες, αμφιταλαντεύσεις και αντιφάσεις. Οφείλει όμως πρώτα να πιστεύει και να
καλλιεργεί την ιδέα της Ενότητας και να αποφεύγει τον ορισμό του “Πολιτικού” του Φρίντριχ Νίτσε, 1844-1900, Γερμανού φιλοσόφου: «Πολιτικός είναι κάποιος που διαιρεί τους
ανθρώπους σε δύο τάξεις, σε Υποχείρια και σε Εχθρούς»,
καθώς και τη γνωστή στην πολιτική ιστορία φράση “διαίρει
και βασίλευε”, που διατύπωσε ο γνωστός Φλωρεντίνος στοχαστής Νικολό Μακιαβέλλι, 1469-1527, στο έργο του “Ο
Ηγεμόνας” , που αποτελεί την καλύτερη μέθοδο χειραγώγησης ενός λαού και πολιτικής κυριαρχίας επί των αντιπάλων. Παλαιά αλήθεια που την είχε πρωτοεκφέρει ο
Αθηναίος κωμικός ποιητής Κρατίνος, 520-422, ο πρόδρομος του Αριστοφάνη, 445-386,«Ἐν δέ διχοστασίῃ καί
Ἀνδροκλέης πολεμαρχεῖ», (= όταν πέφτει διχόνοια, κυβερνά ακόμη κι ο Ανδροκλής), ένας πολιτικός και δημαγωγός που, ανάμεσα στ’ άλλα, είχε κατηγορήσει τον Αλκιβιάδη
πως χλεύασε τα Ελευσίνια Μυστήρια. Αλλά ο Αλκιβιάδης
μας επαναφέρει στο “διαίρει και βασίλευε”, όταν συμβούλευσε τον Πέρση σατράπη Τισσαφέρνη να μην υποστηρίζει
κανέναν από τους δύο αντιμαχόμενους, Αθήνα και Σπάρτη,
αλλά να τους αφήσει να τρώγονται μεταξύ τους. Γνωστό το
δόγμα αυτό και με την τριπλή λατινική εκδοχή του: «Divide
et impera», «Divide ut imperas», «Divide ut regnas» (= διαίρει για να βασιλεύεις).

«Ἕνου* καί βασίλευε»
(του Συντάκτη)
Πώς θα καλλιεργήσουμε και θα αναπτύξουμε/εξελίξουμε από
παιδιά ένα πνεύμα Ενότητας, Ομόνοιας, Ομοψυχίας, Ομοθυμίας και Ομοφροσύνης; Μόνο μέσα απ’ τη διδασκαλία των
σοφών κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας!
Θα καταφύγουμε λοιπόν στις Άγιες, Αιώνιες και Αρχέγονες
Γραφές μας και θα αρυστούμε ορισμένα αποσπάσματα - παραθέματα προσπαθώντας να ανασυνθέσουμε έναν Οδηγό -Εγχειρίδιο διδασκαλίας των αγαθών / αρετών / πλεονεκτημάτων
του πνεύματος της Ενότητας και της Συμπνοιας.

Από τον Όμηρο, τον Αριστοτέλη και τον Πλούταρχο
διαβάζουμε:
α) ΟΜΗΡΟΣ, ΙΛΙΑΣ, ΡΑΨΩΔΙΑ, Ν, στ. 235-238
«Ἀλλ᾽ἄγε τεύχεα δεῦρο λαβών ἴθι· ταῦτα δ᾽ἅμα χρή
σπεύδειν, αἴ καί ὄφελός τι γενώμεθα καί δύ᾽ἐόντε. Συμφερτή δ᾽ἀρετή πέλει ἀνδρῶν καί μάλα λυγρῶν νῶϊ δέ
καί κ᾽ἀγαθοῖσιν ἐπισταίμεσθα μάχεσθαι».
(= Πήγαινε όμως - Ιδομενέα - πάρε τα όπλα σου και έλα
εδώ· αυτά πρέπει να τα κυνηγά κανείς, αν μπορέσουμε να
κάνουμε κάτι που θα ωφελήσει και δυο μονάχα που είμαστε.
Αν ενώσουν τη δύναμή τους δυο άντρες κάτι πετυχαίνουν,
ας είναι και πολύ φοβιτσιάρηδες, εμείς όμως οι δυο θα ξέραμε καλά να τα βάλουμε και με γενναίους).

Η ΔΥΝΑΜΗ/ΙΣΧΥΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
Βρισκόμαστε στη ραψωδία Ν της Ιλιάδας, την 25η ημέρα που
επιγράφεται με τον τίτλο: «Μάχη ἐπί ταῖς ναυσίν». Ο Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας θέλει να εμψυχώσει τον ήρωα
Ιδομενέα, τον βασιλιά της Κρήτης, να μπει στη μάχη κατά των
Τρώων, που ετοιμάζονται να κάψουν τα πλοία των Αχαιών.
β) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (384-322), ΠΟΛΙΤΙΚΑ,
1327b, 23-32, βιβλίο 7ο, κεφ. vi.
«τὰ μὲν γὰρ ἐν τοῖς ψυχροῖς τόποις ἔθνη καὶ τὰ περὶ τὴν
Εὐρώπην θυμοῦ μέν ἐστι πλήρη, διανοίας δὲ ἐνδεέστερα
καὶ τέχνης, διόπερ ἐλεύθερα μὲν διατελεῖ μᾶλλον, ἀπολίτευτα δὲ καὶ τῶν πλησίον ἄρχειν οὐ δυνάμενα· τὰ δὲ περὶ
τὴν Ἀσίαν διανοητικὰ μὲν καὶ τεχνικὰ τὴν ψυχήν, ἄθυμα
δέ, διόπερ ἀρχόμενα καὶ δουλεύοντα διατελεῖ· τὸ δὲ τῶν

Ἑλλήνων γένος, ὥσπερ μεσεύει κατὰ τοὺς τόπους, οὕτως
ἀμφοῖν μετέχει. καὶ γὰρ ἔνθυμον καὶ διανοητικόν ἐστιν·
διόπερ ἐλεύθερόν τε διατελεῖ καὶ βέλτιστα πολιτευόμενον
καὶ δυνάμενον ἄρχειν πάντων, μιᾶς τυγχάνον πολιτείας».

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΔΑΦΟΣ, ΚΛΙΜΑ) ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΣ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ
(= Δηλαδή τα έθνη τα εγκαταστημένα στις ψυχρές περιοχές
και στην Ευρώπη έχουν ψυχικό σθένος, αλλά υστερούν σε διάνοια και πρακτική δεξιοσύνη/δεξιότητες, και γι’ αυτό μάλλον
είναι συνεχώς ελεύθερα, χωρίς όμως πολιτική οργάνωση και
ανίκανα να εξουσιάζουν τα γειτονικά τους έθνη. Αντίθετα τα
έθνη της Ασίας διαθέτουν διανοητική και πρακτική ικανότητα,
υστερούν όμως σε ψυχικό σθένος, γι’ αυτό και ζουν υποταγμένα και δουλοπρεπώς. Το Ελληνικό Γένος απ’ την άλλη, όπως
ακριβώς γεωγραφικά βρίσκεται στο μέσον, έτσι έχει αρετές και
από τις δυο κατηγορίες. Ειδικότερα, χαρακτηρίζεται κι από ψυχικό σθένος κι από διανοητική ικανότητα· και για το λόγο αυτό
ζει ελεύθερο, έχει άριστο πολιτικό βίο, και είναι σε θέση να
κυριαρχεί σε όλους, αν εξασφαλίζει Ενιαία Πολιτειακή Οργάνωση - Ο Αριστοτέλης εκφράζει εδώ τάσεις «Πανελληνισμού»
ανάλογες με εκείνες που διατυπώνει ο Ισοκράτης στον “Πανηγυρικό” του).
γ) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, (45-120), “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”,
“ΑΡΑΤΟΣ”, κεφ. 24, 30
«ἑώρων γὰρ αὐτὸν οὐ πλοῦτον, οὐ δόξαν, οὐ φιλίαν βασιλικήν,
οὐ τὸ τῆς αὑτοῦ πατρίδος συμφέρον, οὐκ ἄλλο τι τῆς αὐξήσεως
τῶν Ἀχαιῶν ἐπίπροσθεν ποιούμενον. ἡγεῖτο γὰρ ἀσθενεῖς ἰδίᾳ
τὰς πόλεις ὑπαρχούσας σῴζεσθαι δι' ἀλλήλων, ὥσπερ ἐνδεδεμένας τῷ κοινῷ συμφέροντι, καὶ καθάπερ τὰ μέρη τοῦ σώματος,
ζῶντα καὶ συμπνέοντα διὰ τὴν πρὸς ἄλληλα συμφυΐαν, ὅταν
ἀποσπασθῇ καὶ γένηται χωρίς, ἀτροφεῖ καὶ σήπεται, παραπλησίως τὰς πόλεις ἀπόλλυσθαι μὲν ὑπὸ τῶν διασπώντων τὸ κοινόν, αὔξεσθαι δ' ὑπ' ἀλλήλων, ὅταν ὅλου τινὸς μεγάλου μέρη
γενόμεναι κοινῆς προνοίας τυγχάνωσιν».

ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟΝ
(=Γιατί έβλεπαν πως ο Άρατος μπροστά στο Μεγαλείο της
Αχαϊκής Συμπολιτείας δεν έβαζε ούτε πλούτη, ούτε δόξα,
ούτε φιλίες με βασιλιάδες, ούτε το συμφέρον της ιδιαίτερης
πατρίδας του, ούτε τίποτε άλλο, γιατί πίστευε ότι από τις πόλεις αυτές η κάθε μια χωριστά είναι αδύναμη, αν όμως ενώνονται μεταξύ τους σαν να τις δένει/συνδέει το κοινό
συμφέρον, εξασφαλίζουν τη σωτηρία τους. Το ίδιο συμβαίνει
και με τα μέλη του σώματος. Όταν είναι συνδεδεμένα μεταξύ
τους, ζουν και αναπνέουν όλα μαζί. Όταν όμως το καθένα αποκοπεί και διαχωριστεί από τα άλλα τότε γίνεται ατροφικό και
σαπίζει. Έτσι και οι πόλεις. Καταστρέφονται απ’ αυτούς που
διασπούν την Ενότητα της Ομοσπονδίας ενώ βοηθώντας η μία
την άλλη, δυναμώνουν, εφόσον αποτελέσουν μέρη ενός μεγάλου συνόλου και έχουν έναν κοινό αρχηγό).
«Ακρογωνιαίοι λίθοι της Εθνικής μας Ταυτότητας και της
Εθνικής μας Υπόστασης είναι:
Η Γλώσσα μας που αποτελεί την Ψυχή μας!
Η Ιστορία μας που αποτελεί τη Συνείδησή μας!
Η Κλασσική - Ανθρωπιστική Παιδεία μας που ανήκει στα
πανανθρώπινα τιμαλφή, στον Πανανθρώπινο Πολιτισμό τα ομηρικά και ησιόδεια έπη αποτελούν τις πρώτες γραπτές
μαρτυρίες στην Ευρώπη και ως εκ τούτου και στην Οικου(του Συντάκτη)
μένη»
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος
―――――――
* Νηφαλιοδημοκρατία: η σώφρων, στοχαστική, προνοητική, άγρυπνη,
ψύχραιμη, σε διαύγεια πνευματική, σε διαρκή εγρήγορση, ανήσυχη Δημοκρατία.
* Νηπιοδημοκρατία: η νηπιόφρων, νηπιόβουλος, άφρων, ανώριμη, αστόχαστη, εμβρυώδης, φασκιωμένη, υποτυπώδης, καθυστερημένη, οπισθοδρομική, εφησυχασμένη, πρώιμη, αδρανής, υπνώττουσα, Δημοκρατία.
* Ἕνου: προστακτική ενεστώτα του ρημ. ἑνόω-ῶ = ενόνω, ενοποιώ.
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Λαμπαδηδρομία ζωής με σκοπό τη διάδοση δωρεάς οργάνων
H πρώτη Λαμπαδηδρομία με τίτλο:
«Ιάσων 23» πραγματοποιήθηκε από την
Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και
Μεταμοσχευμένων (Α.Ο.Ν.Μ.) σε συνεργασία με το Μουσείο Μαραθωνίου
Δρόμου, το Σάββατο 10 Ιουλίου. Η λαμπαδηδρομία πήρε το όνομα “Ιάσων”
προς τιμήν του αδικοχαμένου Ιάσωνα
Λαλαούνη*.
Μια λαμπαδηδρομία ζωής με σκοπό την
διάδοση της ευγενούς Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων και την Μεταμόσχευση.

ΡΑΘΩΝΑ και του Επιμορφωτικού Συλλόγου Νέας Μάκρης και παραδόθηκε
στον Δήμαρχο Μαραθώνος Στέργιο
Τσίρκα για να τοποθετηθεί σε ειδική
προθήκη στο Μουσείο Μαραθωνίου
Δρόμου.

πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα και
την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και την υποστήριξη
του
Εθνικού
Οργανισμού
Μεταμοσχεύσεων και του συλλόγου
“Όραμα Ελπίδας”.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ομιλία του
πατέρα του 23χρονου Ιάσωνα ο οποίος
τόνισε: «Ο Ιάσωνας ήταν ένα γενναιόδωρο παιδί, που ήθελε πάντα να δίνει.
Καλή αντάμωση παιδί μου…. ».

Σημειωτέον ότι η Λαμπαδηδρομία για
την διάδοση της ευγενούς Ιδέας της
Δωρεάς Οργάνων και την Μεταμό-

σχευση γίνεται πλέον θεσμός και θα
πραγματοποιείται κάθε χρόνο.

* 12.3.21: ένα νέο παιδί χάνεται στο
τροχαίο ατύχημα της 12ης Μαρτίου έξω
από την Βουλή. Ήταν ο Ιάσονας Λαλαούνης. Με μεγαλείο ψυχής, οι γονείς
του αποφάσισαν και δώρισαν τα όργανά του.
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Η συλλεκτική «Δάδα Ζωής», εμπνεύσεως και κατασκευής της Α.Ο.Ν.Μ., διένυσε την Μαραθώνια Διαδρομή από το
Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο,
συνοδευόμενη από μεταμοσχευμένους
αθλητές, μαραθωνοδρόμους, Ολυμπιονίκες, αθλητές της ομάδας ΜΑΧΗΣ ΜΑ-

Με μεγαλείο ψυχής, η οικογένειά του
αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά του,
προσφέροντας απλόχερα την ελπίδα
σε 7 συνανθρώπους μας, που η υγεία
τους βρισκόταν σε οριακό σημείο, δίνοντας σε όλους μας μήνυμα ζωής.
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,
εν μέσω θέρους και μεταλλάξεων, δυστυχώς,
της πανδημίας, σας ενημερώνουμε για την
34η Οικονομική Επιτροπή, που διεξήχθη στις
29-6.
• Την δαπάνη ασφάλισης, εντελώς απαραίτητη, των οχημάτων του δήμου, την
υπερψηφίσαμε θέτοντας (ως συνήθως) ερωτήσεις, οι οποίες (ως συνήθως) έμειναν αναπάντητες.
Επί
παραδείγματι,
συμπεριλαμβάνεται στην κάλυψη "αστική ευθύνη κατά τη λειτουργία του οχήματος ως εργαλείου" η υδροφόρα του 2006 αλλά όχι η
υδροφόρα του 1986, που έχει απλή κάλυψη,
γιατί; Τί σημαίνει πρακτικά αυτή η διαφορά
στην κάλυψη; Κατά τον ίδιο τρόπο, όπως για
την υδροφόρα του 1986, περιγράφεται η κάλυψη για 22 απορριμματοφόρα, 15 ημιφορτηγά, 2 καδοπλυντήρια, 1 καταβρεχτήρας,12
πυροσβεστικά, 4 σαρωθρο/σκούπες κ 1 τρακτέρ. Η συνολική δαπάνη για ένα έτος είναι
55.500€, κατά την γνώμη μας όμως, αυτή η
κάλυψη θα έπρεπε να υπάρχει για το σύνολο
των οχημάτων του δήμου, που κυκλοφορούν
και τα οποία εξ ορισμού έχουν την χρήση των
εργαλείων. Ευνόητο, η δαπάνη θα ήταν τελείως διαφορετική και προς τα πολύ επάνω,
μήπως όμως αξίζει έστω για την μια και μόνη
περίπτωση, την απευχόμαστε, που θα εμπλεκόταν όχημα σε ατύχημα εν ώρα λειτουργίας;
• Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για κτίρια, δημοτικό φωτισμό και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις.
Αυτή η σύμβαση υπεγράφη στις 16-3-2021 εντούτοις, ο ανάδοχος ζητά ήδη επέκταση της
σύμβασης, ήτοι επιπλέον 23.732,55€ με ΦΠΑ,
συγχρόνως παράταση του χρόνου κατά τρεις
μήνες, μέχρι 16-12-2021. Δεν το υπερψηφίΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 75.856 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ”
Λαύριο 14-07-2021
Αρ. Πρωτ. 2543
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται
συνοπτικός
μειοδοτικός
διαγωνισμός για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
75.856 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ».
Προϋπολογισμός μελέτης: 36.410,88 €
Φ.Π.Α 24 %:
8.738,61 €
――――――――――――――――
Σύνολο:
45.149,49 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής
στις 29 - 07 - 2021, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών

σαμε γιατί μας δημιουργεί εύλογη απορία το
γεγονός της επέκτασης της σύμβασης κατά
10% με το ανάλογο επιπλέον τίμημα σε τόσο
μικρό χρονικό διάστημα από την υπογραφή
της.
• Εγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα
του έργου της ανάπλασης της πλατείας 25ης
Μαρτίου.
Μέχρις ώρας η δαπάνη ανέρχεται στις
875.048,90€ χωρίς ΦΠΑ. Δεν υπερψηφίσαμε
ούτε αυτό το θέμα, καθώς μας έκανε κακή εντύπωση η μείωση κατά 11.139€ της κατηγορίας ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Θεωρούμε ότι θα
έπρεπε να καταβάλλουμε προσπάθεια για την
αύξηση αυτής της δαπάνης κι όχι την μείωση.
Θυμίζουμε ότι η πλατεία ξεπερνά κατά πολύ
τα 7 στρέμματα, επομένως θα μπορούσε να
αποτελέσει όαση πρασίνου στην εν λόγω περιοχή. Επιπλέον, για τις αποξηλώσεις των
στοιχείων αμιάντου δεν αναγράφεται η ειδική
διαδικασία απομάκρυνσής τους, όπως και η
διαχείριση με το ανάλογο πιστοποιητικό,
όπως προβλέπεται για λόγους ασφαλείας της
δημόσιας υγείας.
• Εγκριση δαπανών για την μετακίνηση του
δημάρχου προκειμένου για τη συμμετοχή και
παρουσίαση του προγράμματος, “Διαχωρίζω
και Κερδίζω”, στην Λευκωσία.
Αρχικώς, είχαμε καταψηφίσει γιατί δεν αναφέρετο το ύψος της δαπάνης. Εν προκειμένω,
καταψηφίσαμε ακριβώς γιατί αναφέρθηκε το
ποσό, το οποίο είναι 308,10€! Ποσό ανάξιο
λόγου για να ζητηθεί εκ μέρους της διοίκησης.
• Διαγραφή χρέους....
Στην εισήγηση της νομικής υπηρεσίας διάβασαν, μεταξύ άλλων, τα έκπληκτα μάτια μας:
Ενας συνάνθρωπός μας κατέληξε το σωτήριο

φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να λάβουν υπό ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της
προσφοράς τους.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και
μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας ή
ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση θα
αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι
οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των
οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφο-

ράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που
θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι
ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί του
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς το
ΦΠΑ, 728,22 € και η οποία απευθύνεται στην Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, παρέχεται ελεύθερη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στον ιστότοπο του φορέα στη διεύθυνση www.deyalavreotikis.gr και στο
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.eprocurement.gov.gr ή δύναται και να τα παραλάβουν από τα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (οδός
Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ. 19500,
Λαύριο) καταβάλλοντας το ποσό των
δέκα (10) ευρώ, το αργότερο μία (1)
εργάσιμη ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για πληροφορίες σχετικά με
τους όρους του διαγωνισμού μπορούν
να επικοινωνούν στο τηλ. 2292022109 (Αρμόδιος Υπάλληλος: κος. Ανδρεάδης Ιωάννης).
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤΗΛ
Τσίκλος Παναγιώτης

(όχι για εκείνον) έτος 1985 και ετάφη στο κοιμητήριο Βουλιαγμένης. Αυτό αναφέρεται στο
έγγραφο από 26-6-2019. Καθώς δεν υπήρχε
ανάληψη της σχετικής δαπάνης τότε από κάποιον, δημιουργήθηκε χρέος προς το δήμο. Το
θέμα συζητήθηκε το 2009 από το Δ.Σ. Βουλιαγμένης και αποφασίστηκε για την απόδοση
του χρέους να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες.
Στο έγγραφο της από 24-6-2021 αναφερόταν:
1. "τέλη ταφής και εκταφής του ενταφιασθέντος στις 4-12-1995"! Εντέλει, πότε ενταφιάστηκε ή εκταφιάστηκε στις 4-12-1985 και
4-12-1995; Πέπλο μυστηρίου....
2."το θέμα επανέρχεται μετά εξαετία... δεν
ανευρέθησαν σχετικά στοιχεία"! Μα
στοιχεία δεν είχαν ανευρεθεί ούτε ΟΛΑ τα
προηγούμενα χρόνια!
3."δεν διευκρινίζεται ακριβώς το αίτημα". Εδώ
δεν είναι σαφής ο χρόνος ταφής/εκταφής, θα
βρεθεί το αίτημα;...
4. Καταλήγει η εισήγηση,"στα πλαίσια της
αρχής χρηστής διοίκησης, το χρέος
πρέπει να διαγραφεί" .
Προφανώς, ύστερα από τόσα χρόνια, δεν
υπάρχει άλλη λύση.... Παρ’ όλα αυτά, δεν
υπερψηφίσαμε, καθώς, πέραν της μεγάλης
ασάφειας του θέματος, δεν αναφέρθηκε,
ούτε στην εισήγηση, ούτε σε κάποιο συνοδευτικό, το ύψος του ποσού, οι προσαυξήσεις
και ενδεχομένως και κάτι άλλο... Επιπλέον,
δεν προκύπτουν ενέργειες εκ της τότε (2015)
και τωρινής διοίκησης προς την
κατεύθυνση της επίλυσης. Αντιθέτως, επιρρίπτονται ευθύνες στην υπηρεσία με τη φράση:
"ο παρελθών χρόνος υπερβαίνει καταφανώς
το εύλογο διάστημα εντός του οποίου η υπηρεσία έπρεπε να ερευνήσει σχετικώς". Αυτή
η φράση μας ενοχλεί ιδιαιτέρως γιατί καταδεικνύει την υπηρεσία ως υπεύθυνη και ωσάν
η διοίκηση να είναι άμοιρη ευθυνών....
• Αλλη μία διαγραφή χρέους μας δημιούργησε
πολλές απορίες και τροφοδότησε την δυσπιστία μας έναντι της διοίκησης του δήμου.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την εκκαθάριση του πολιτιστικού σωματείου Πανόραμα
Βούλας. Συνολικό χρέος: 104.206,72€.
Μέρος αυτού, προς το δήμο από μισθώματα,
δημ.τέλη, δημ.φόρο. Από λογαριασμούς ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ. Προς ΔΟΥ Γλυφάδας και άλλα. Με
μεγάλη προσοχή διαβάσαμε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και δεν υπερψηφίσαμε ρωτώντας τα εξής: Υφίσταται ως εκμισθώτρια η
δημοτική επιχείρηση Ανάπτυξη Βούλας; Αν
όχι, υπάρχει διάδοχη κατάσταση;
Τα οφειλόμενα μισθώματα και η αποζημίωση
αυθαίρετης χρήσης, που συνιστούν δημόσιο
έσοδο γιατί δεν εισπράττονται από το δήμο;
Διότι, εάν πράγματι βεβαιώνονται ως δημόσιο έσοδο αλλά ο δήμος δεν τα εισπράττει,
αυτό συμβαίνει επειδή δεν το επιθυμεί και
έχει άραγε αυτό το δικαίωμα;
Καθώς δεν μας εδόθη το μισθωτήριο-συμφωνητικό για το κυλικείο, το οποίο λειτουργούσε, ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε τους
όρους και πώς το Σωματείο ενέχετο σε αυτή
την μίσθωση, δεν μπορούμε να αποδώσουμε
ευθύνη για το τυχόν χρέος από μόνη την λειτουργία αυτού. Από την έκθεση εκκαθάρισης
δεν προκύπτουν κατατοπιστικά στοιχεία ως
προς τον χρόνο τέλεσης αυτής. Θα έπρεπε
όμως να την συνοδεύουν γιατί κατ' αυτό τον
τρόπο δεν τεκμηριώνεται η ακρίβειά της.

Τελευταία ερώτηση και μεγάλη απορία: Στα
πρακτικά αναφέρεται η ανάγκη διατήρησης
του Σωματείου σε σχέση με την προστασία
των 124 στρεμμάτων! Πώς συνδέεται το Σωματείο με το ζήτημα των 124 στρεμάτων;;;
• Για το τέλος, υπάρχει ένα θέμα με τίτλο:
Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου. Στην ολιγόγραμμη εισήγηση του νομικού συμβούλου του
δήμου διαβάσαμε: Στις 18-6-2021 μας κοινοποιήθηκε η από 17-6 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την
οποία ανακαλείται η από 3-5-1982(!!!) απόφαση παραχώρησης.... αφορά το τεμ. 344 εμβαδού 15 στρεμ. του
Αγροκτήματος Βάρης ΣΑΑΚ Βάρης Γηγενών.
Οπως όλοι καταλαβαίνουμε για να σταλεί
απόφαση της Αποκεντρωμένης αναφερόμενη
σε απόφαση του 1982, προφανώς είχε προηγηθεί έγγραφο του δήμου. Ποιό; Πότε ακριβώς; Για ποιό λόγο;
Επίσης, σύμφωνα με την εισήγηση, πρέπει
ν'αποφασίσει η οικονομική επιτροπή την
άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ
Τροφίμων. Επομένως, καλείται για πολλοστή
φορά η Οικ. Επ.να βγάλει τα κάστανα από το
μαγγάλι...
Στη συνέχεια, διαπιστώνουμε ότι από την
απόφαση της Αποκεντρωμένης με θέμα:
"Ανάκληση Απόφασης Παραχώρησης του
τεμ. 344 του Αγροκτήματος Βάρης... προς
την Κοινότητα Βουλιαγμένης για αποκατάσταση Αστέγων Απόρων Κατοίκων" λείπει η
2η σελίδα!!!
Παρακαλώ επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο.
Επειδή φέρω το βάρος της ευθύνης, ως η
μόνη εκ της αντιπολίτευσης στην οικ.επ.
έχοντας δε συγχρόνως πλήρη την συναίσθηση των καθηκόντων μου ως δημοτική σύμβουλος, καθώς επίσης, η διοίκηση δεν
παρείχε ικανοποιητικά στοιχεία επί του θέματος, δήλωσα στο θέμα ΠΑΡΟΥΣΑ. Τονίζω
όμως, ότι έχω αντίληψη του ζητήματος,
πέραν των όσων παρουσιάστηκαν στην επιτροπή, τιμώντας προπάντων την θέση μου
δεν θέλησα να τεθώ αντίθετη, τουλάχιστον
μέχρι την πλήρη αποσαφήνιση του συγκεκριμένου. Ως προς την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του ζητήματος, έχω ακούσει πολλά,
τίποτε από αυτά εντούτοις, δεν μπορεί να
ισοφαρίσει το ευφάνταστον της επικαιρότητας....
Επανερχόμεθα εις το τρίπτυχο:
Προσοχή, Υπομονή, Δύναμη.
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.
Ιωάννα Δόγκα
Δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΠΑΜ: ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Η προσπάθεια κήρυξης εμφυλίου θα πέσει στο κενό
Το διάγγελμα Μητσοτάκη στις 12/7 δεν είναι
απλά διχαστικό. Οι όροι που χρησιμοποίησε
και η εξειδίκευση των μέτρων, λίγο αργότερα,
από τους συναρμόδιους υπουργούς του, στοχοποιούν ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού
λαού, προσδοκώντας έτσι να ωθήσει τις τεχνητές αντιθέσεις μέχρι τα όριά τους. Οι απαγορεύσεις που εξήγγειλε για ένα μέρος του
πληθυσμού, οι έλεγχοι στην καθημερινή ζωή
των πολιτών, η μη δυνατότητα πρόσβασής
τους στον πολιτισμό και σε κοινά για όλους
αγαθά, η αφαίρεση του δικαιώματος συναίνεσής τους για ιατρικές πράξεις, η απειλή της
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 Ραφήνα
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
& Διοικητικής Μέριμνας
Τηλ: 22943 21029
Ραφήνα, 14/6/2021
Αρ. Πρωτ.: 9042
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ
3/2021
Πλήρωσης δέκα (10) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στη
Ραφήνα Ν. Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών 12.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του
Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής
Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του
Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017)
με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι
όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν.
4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου
του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.
Α΄/16.3.2018).
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομέ-

απόλυσης από την εργασία τους αν δεν πειθαρχήσουν στις εντολές του, σκοπό έχουν τις
εντάσεις που επιτηδευμένα προκάλεσε μέσα
στην κοινωνία, να τις οξύνουν σε βαθμό πρόκλησης εμφύλιας διαμάχης.
Δεν υφίσταται διαίρεση στον ελληνικό λαό μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων.
Η φράση του πρωθυπουργού ότι οι ελευθερίες
ανήκουν μόνο «σε αυτούς που τις δικαιούνται», είναι ανατριχιαστική.
Καλούμε όλες τις μαχόμενες δυνάμεις, κάθε
Έλληνα και Ελληνίδα, σε κοινή πολιτική συστράτευση.

νων), καθώς και τις διατάξεις του
νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου
4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
6. Την παρ. 3i της υπ’ αριθμ. 447/2-92019 Απόφασης Δημάρχου Ραφήνας
– Πικερμίου (ΑΔΑ: ΩΩΦΦΩ16-ΞΞ7),
σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση για την
υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου»
στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
7. Την υπ’ αριθμ. 78/16-3-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θέμα
«Προγραμματισμός
προσλήψεων
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2021».
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 63220/28-52021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου
ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το
Υπουργείο Εσωτερικών.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43349/9-62021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ
άλλων, στον Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, η πρόσληψη δέκα (10) ατόμων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 43684/10-62021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
με
θέμα:
«Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/Β’/29-7-2013) όπως
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 708/Β’/24-42015) και την υπ’ αριθμ. πρωτ.
9034/14-6-2021 βεβαίωση του Γενικού
Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9035/14-62021 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου
σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου για τον
κωδικό θέσης 101 ΔΕ-Οδηγών Απορριμματοφόρων, της παρούσας Ανακοίνωσης.
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9036/14-62021 Βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης
πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
14. Την υπ’ αριθμ. 264/14-6-2021 απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου σχετικά με την αποδοχή
ταχυδρομικής υποβολής αιτήσεων
των υποψηφίων, σε περίπτωση που
δεν καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική
αποστολή τους.
15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10009/30-62021 Βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου
σχετικά με την απαιτούμενη άδεια της
ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου του κωδικού θέσης 102
της παρούσας Ανακοίνωσης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δέκα (10) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκ. σύμβασης Αριθ. ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ – ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
101
[Γ (C) Κατηγορίας – Με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου] 8 μήνες
3
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
8 μήνες
1
102
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
8 μήνες
1
103
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΕ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
8 μήνες
5
104
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη
της
επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις
βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν

εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί
έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό
όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,
κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε
ηλεκτρονικά (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύ-

θυνση: Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου,
Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009,
Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας
Παπαγεωργίου
(τηλ.
Επικοινωνίας: 22943 – 21056) και κου
Χρήστου Ζηλεμένου (τηλ. επικοινωνίας: 22943-21057) εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, δηλαδή από την
Κυριακή 18/7/2021 έως και την Τρίτη
27/7/2021.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΣΟΧ1/2021
Για την πρόσληψη προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
κάλυψη των εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών
παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
Ανακοινώνει: την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και όχι
πέραν της 31-07-2022, συνολικά εκατόν είκοσι ένα(121) ατόμων, για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών
σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ εντός του
Νομού Αττικής(36) και των Νομών
Αιτωλ/νίας(7) Άρτας(3), Αχαϊας(7),
Δράμας(2), Ευρυτανίας(2), Ημαθίας(5), Πυλαίας- Θεσσαλονίκης(4)
Θεσπρωτίας(5), Ιωαννίνων(4), Καβάλας(12), Καρδίτσας(11), Λάρισας(5),
Μεσσηνίας(2), Ξάνθης(6), Ροδόπης(3), Σερρών(3) και Τρικάλων(4) .
*Η επί μέρους κατανομή των ατό-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 Ραφήνα
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
& Διοικητικής Μέριμνας
Τηλ: 22943 21056
Ραφήνα, 1/6/2021
Αρ. Πρωτ.: 8196
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ
2/2021
Πλήρωσης δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών
(έναντι αντιτίμου) του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, οδός Αραφηνίδων
Αλών 12.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του
Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής
Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του
Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017)
με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι
όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν.
4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου
του
Ν.4528/2018
(ΦΕΚ
50/τ.
Α΄/16.3.2018).
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προ-

μων, εντός εκάστου Νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση
(ΣΟΧ 1/2021) που είναι αναρτημένη
στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ:
www.oaed.gr
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18
έως 65 ετών.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ - ΔΕ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
αναγράφονται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2021) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του
ΟΑΕΔ: www.oaed.gr
Πότε και πως υποβάλλονται οι αιτήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου www.gov.gr. θα οδηγηθούν
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της
Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr) στη σχετική σελίδα
υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
ακολουθώντας
τη
διαδρομή,
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasiakai-asphalise/apaskholese-stodemosio-tomea/aitese-proslepses-st
ous-brephonepiakous-stathmoustou-oaed
αφού καταχωρήσουν

τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους (username και password) στο TAXISnet.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής
της που θα γίνει στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας, στα καταστήματα
των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών αυτής, όπου προκηρύσσονται οι
ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο
των ανακοινώσεων των δημοτικών
καταστημάτων των δήμων, στους
οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή
μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
• Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορισθεί με Ανακοίνωση του Διοικητή
του ΟΑΕΔ(www.oaed.gr) δεν είναι
δυνατή.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

σώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
καθώς και τις διατάξεις του νόμου του
Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019
(ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
και άλλες διατάξεις.»
6. Την υπ’ αριθμ. 447/02-09-2019
(ΑΔΑ: ΩΩΦΦΩ16-ΞΞ7) Απόφαση του
Δημάρχου Ραφήνας - Πικερμίου, σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότηση για την υπογραφή
«Με εντολή Δημάρχου» στον Γενικό
Γραμματέα του Δήμου.
7. Την υπ’ αριθμ. 79/16-3-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θέμα
«Προγραμματισμός
προσλήψεων
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με
κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών
(άρθρο 107 του Ν. 4483/2017 ΦΕΚ
107/Α/2017), έτους 2021».
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51106/28-42021 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο
Ραφήνας – Πικερμίου με αντίτιμο ή
λοιπές αντικαταβολές έτους 2021,
προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 38584/24-

5-2021 (ΑΔΑ:62ΙΧ46ΜΤΛ6-Ν6Χ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα: «Έγκριση πρόσληψης δεκαεννέα (19) ατόμων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στους ΟΤΑ α’ βαθμού, για την παροχή
υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών».
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39281/26-052021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
με
θέμα
«Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (λοιπές αντικαταβολές)».
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/Β’/29-7-2013) όπως
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 708/Β’/24-42015)
και
την
υπ’
αριθμ.
πρωτ.8153/31-5-2021 βεβαίωση του
Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου περί
ύπαρξης κενών θέσεων.
12. Την υπ’ αριθμ. 237/31-5-2021 απόφαση Δημάρχου Ραφήνας- Πικερμίου
περί υποβολής των αιτήσεων και ταχυδρομικά.
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10371/7-72021 βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης
μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, που
εδρεύει στη Ραφήνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΡΑΦΗΝΑ
ΥΕ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
103
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΤΑΦΗΣ – ΕΚΤΑΦΗΣ) 8 μήνες
2
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
103
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97).
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη
της
επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις
βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν

εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί
έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό
όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,
κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ
2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε
ηλεκτρονικά (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύ-

θυνση: Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου,
Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009,
Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας
Παπαγεωργίου
(τηλ.
Επικοινωνίας: 22943 – 21056) και κου
Χρήστου Ζηλεμένου (τηλ. επικοινωνίας: 22943-21057) εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, δηλαδή από την
Κυριακή 18/7/2021 έως και την Τρίτη
27/7/2021.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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στα πεταχτά

Aύξηση 115,2% της
ιδιωτικής οικοδομικής
Αύξηση 115,2% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Απρίλιο εφέτος, καθώς εκδόθηκαν 2.191 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε
504,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.066,7 χιλιάδες m3
όγκου. Με αποτέλεσμα, να παρουσιαστεί αύξηση κατά
125,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 159,8%
στην επιφάνεια και κατά 115,2% στον όγκο, σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, το α' τετράμηνο η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα
εμφανίζει αύξηση κατά 35,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών.

Και κατασχέσεις λογαριασμών
H ΑΑΔΕ θέτει σε ισχύ τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της, ο
οποίος προβλέπει αυξημένους ελέγχους και κατασχέσεις
για όσους χρωστούν στην εφορία. Στο πλαίσιο αυτό και
προκειμένου χιλιάδες επιχειρήσεις να μη βρεθούν προ εκπλήξεως και αντιμέτωπες με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών προχωρεί στην εφαρμογή του προοδευτικά
ακατάσχετου λογαριασμού.
Με στόχο την αύξηση της εισπραξιμότητας στα ληξιπρόθεσμα χρέη, το σχέδιο που ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ προβλέπει
αύξηση ορίου του ακατάσχετου πάνω από 1.250 ευρώ εφό-

σον βέβαια ο οφειλέτης είναι συνεπής στη ρύθμιση που
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου,
19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ
Πληροφορίες : Δ/νση Περιβ. & Ποιότητας Ζωής
Τηλέφωνα : 22993-20300, 20345
Καλύβια: 5 - 7 - 2021
Αρίθμ. Πρωτ.: οικ. 10798
(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ)
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έχοντας υπόψη:
- Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ
162 Α/03-10-1994).
- Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ
877Β/25-11-1994), απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- Την από 29/04/2002, σύμβαση
ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης
«Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής
περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού
Αττικής».
- Το έγγραφο με αρίθμ. πρωτοκ.
150084/18/5-11-2019 της Δ/νσης
Χωρικού Σχεδιασμού- Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων - της Περιφέρειας Αττικής,
με το οποίο
διαβιβάστηκε στο Δήμο μας ο πίνακας ενστάσεων της Γ’ Ανάρτησης
της Πράξης Εφαρμογής όπως κρίθηκε αρμοδίως.
- Την υπ'αρίθμ. πρωτοκ. οικ.
16181/15-10-2020 πρόσκληση του

Δήμου μας για την Δ' ανάρτηση της
πράξης εφαρμογής της μελέτης
«Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής
περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού
Αττικής». Έγινε αναστολή της
ανάρτησης στις 9-11-2020 λόγω
περιοριστικών μέτρων “COVID 19”.
Κ α λ ο ύ ν τ α ι
οι κύριοι και νομείς των ακινήτων
της Πράξης Εφαρμογής της μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης –
πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής» στην περιοχή
«Μαυρίκεζα» του Δήμου Καλυβίων
Θορικού (Ν. Αττικής), όπως αυτή
εντάχθηκε στο σχέδιο με το Φ.Ε.Κ.
251/Α.Α.Π.Θ./11-8-2014 και προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα, κλίμακας 1:1.000 και πίνακες
της Δ’ ανάρτησης της πράξης
εφαρμογής, να υποβάλλουν τυχόν
ενστάσεις ή παρατηρήσεις επί
αυτής στον οικείο Δήμο.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα,
να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές
εφημερίδες και σε δύο ημερήσιες
των Αθηνών σε δύο συνεχείς δημοσιεύσεις.
Η προθεσμία υποβολής τυχόν
ενστάσεων ορίζεται σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νοσοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απασχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές
επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614
Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.gr

υποχρεούται να κάνει για την τακτοποίηση των χρεών
του. Το σχέδιο προβλέπει σταδιακή αποδέσμευση του
τραπεζικού λογαριασμού μετά από κατάσχεση.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΓΑΜΟΙ

ΖΗΤΕΙTAI κυρία για βοήθεια ηλικιωμένης, που είναι
στα πόδια της. Προαπαιτούμενο να τη συνοδεύσει
για 2 μήνες για διακοπές στη Σάμο.
Τηλ. 6932244043

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ του ΗΛΙΑ και της ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ, το γένος ΠΕΠΑ, που γεννήθηκε στα Τίρανα
Αλβανίας, και κατοικεί στη Γλασκώβη Σκωτίας, και
η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της
ΓΕΩΡΓΙΑΣ το γένος ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε
στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στη Βούλα Αττικής,
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Κτήμα Μπραϊμνιώτη στο Κορωπί Αττικής.
Ο TRAN TAN TIN του THANH CONG και της THI
THACH, το γένος NGUYEN, που γεννήθηκε στους
Αμπελοκήπους Αττικής, και κατοικεί στη Δάφνη Αττικής, και η ΘΕΜΕΛΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ και
της ΣΙΡΛΕΪ το γένος ΓΟΥΪΤΛΗ, που γεννήθηκε στο
Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στη Βούλα Αττικής, θα
έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη Βούλα Αττικής.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ για επαγγελματικό χώρο ηπιας
χρήσης 3 συνεχόμενα υπερηψωμένα ισόγεια διαμερίσματα διαμπερή 55 τ.μ. έκαστο μαζί ή ξεχωριστά,
επί της λεωφόρου Αγ. Μαρίνας Κορωπίου 700 μ. από
παραλιακή σε εμπορικότατο σημείο με μεγάλο χώρο
parking. τηλ. 6947307111
Ενοικιάζεται ανεξάρτητο ισόγειο διαμέρισμα διαμπερές 55 τ.μ, πλήρως ανακαινισμένο σε κτήμα 2,5
στρεμμάτων 700 μ. από παραλιακή και δίπλα στην
τοπική αγορά. τηλ. 6947307111

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ρετιρέ / μεζονέτα /

Διαμέρισμα για

αγορά στη Βουλιαγμένη, με θέα θάλασσα, από
100τ.μ και άνω, κατασκευής από 1990, απόσταση
από την Ακτή - θάλασσα έως 800 μετ. έως περίπου
€ 400 000,- (εάν κάποιο ακίνητο έχει και λίγο μεγαλύτερη αντικειμενική αξία & τιμή ζώνης ευπρόσδεκτο). ΟΧΙ Μεσίτες.

Τηλ. 0032 496 888 585. belnuto@hotmail.de

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2.563 τ.μ. εντός σχεδίου, τετράφατσο στην Αρτέμιδα, 900 μ. από τη θάλασσα, περιοχή Υπαπαντή. Ο.Τ. Γ119 Π.Ε. 3η οδός Αχιλλέως
και Χρυσοβαλάντου. Πληροφορίες Κ. Δημήτρης τηλ.
6944326943. Κ.Ε.ΚΤΗΜ. 050231168003

ZΗΤΕΙΤΑΙ, κυρία για μερική απασχόληση για φροντίδα
ηλικιωμένου. Τηλ. 6976782784, 6932444320
ZHTEITAI κυρία να συνοδεύσει άλλη κυρία στην
εξοχή (επαρχία Μεσσηνίας) από την 1- 21 Αυγούστου 2021. τηλ. 2108952269, 6945411125
ΖΕΥΓΑΡΙ ζητάει οποιαδήποτε εργασία. Γνωρίζουν
αγγλικά, οδηγούν αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6977433986 κα Λίτσα.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ στυλ ΛΟΥΪ ΚΕΝΖ, σκαλιστά
σε πολύ καλή κατάσταση και σε πολύ καλή τιμή.
Τηλ. 210 8948.931
ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά,
ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά
βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο:
6939833172
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος ΒΒΒ, 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 Χέρωμα Βάρης & Bάρκιζα μέχρι 400 ευρώ, από ζευγάρι συνταξιούχων με κατοικίδια. Τηλ. 6907102078,
6940338610.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 52.26 τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ ΓΕΓΟΥ
4ος Ορ., ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ- Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ (Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση, Ηλ.
Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7 κιλ., ΤΕΝΤΕΣ
ΒΕΡΑΝΤΑΣ, ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING
(Περιφραγμενο ) ΜΙΧΑΛΗΣ 698-144-25-44
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα
Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. Πληροφορίες
6946019849.

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, μερεμέτια
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), 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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Iατρικό Διαγνωστικό
Κέντρο Βούλας
Λειτουργούν: • Ακτινοδιαγνωστικό
* Πανοραμικό οδόντων * Υπερηχογραφήματα

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αμεση Εξυπηρέτηση

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Βασ. Παύλου 84 Βούλα (κεντρική πλατεία)
Τηλ. 210 8952.932, κιν. 6973291246

meil: nsg@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Ασθενείς με Σ.Ε.Λ. έχουν
μειωμένη πρόσβαση στην περίθαλψη

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
ikaraiskos@gmx.com

(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου)
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

www.ikaraiskos.gr

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά,
ΜΟΝΟ τις πρωινές ώρες: Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την
επομένη 8η πρωινή. Πριν πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ

213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2294320011
21 3203 0900
2106668888

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)

Μια παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε από το World Lupus Federation με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λύκου και συμμετείχαν περισσότεροι από
6100 ασθενείς από περισσότερες από 85 χώρες παγκόσμια
αποκαλύπτει ότι οι μισοί (50%) από τους ερωτηθέντες στην
έρευνα ανέφεραν μειωμένη πρόσβαση σε τουλάχιστον μία
πτυχή της υγειονομικής περίθαλψης του Σ.Ε.Λ. κατά τους
τελευταίους τρεις μήνες, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης πρόσβασης στον γιατρό/ρευματολόγο (36%), στις
ιατρικές εξετάσεις (29%), στις εγχύσεις για τη θεραπεία
(24%) και στα φάρμακα για τον ΣΕΛ (17%).
Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι το 10% των ερωτηθέντων
έχουν μολυνθεί με COVID-19, ποσοστό μεγαλύτερο από
τον παγκόσμιο μέσο όρο των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι ανησυχούσαν για την επίσκεψη στο γιατρό τους εξαιτίας του φόβου
του κινδύνου μόλυνσης από την COVID-19.
Όσον αφορά τον εμβολιασμό COVID-19, πάνω από το ένα
τρίτο των ερωτηθέντων (35%) δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο νωρίτερα από τον γενικό πληθυσμό
στην περιοχή τους, παρόλο που ο ΣΕΛ μπορεί να θέσει τους
ανθρώπους σε υψηλότερο κίνδυνο μολύνσεων ή εξασθενημένου ανοσοποιητικού συστήματος λόγω των επιπτώσεων
των ανοσοκατασταλτικών θεραπειών, τα τρία τέταρτα των
ερωτηθέντων (75% ) ανέφεραν ανησυχίες για το εμβόλιο
COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών παρενεργειών του εμβολίου (68%) και της αλληλεπίδρασης του εμβολίου με τα φάρμακα για τον ΣΕΛ ή και για τον ΣΕΛ(61%).
«Συνιστάται οι ασθενείς με Λύκο να κάνουν το εμβόλιο
COVID-19, σε συνεννόηση με τον γιατρό τους και να βρουν
το καλύτερο χρονικό διάστημα ώστε το θεραπευτικό τους
σχήμα να μην επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου» δήλωσε η Αθανασία Παππά, Πρόεδρος της
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. που είναι μέλος του World Lupus Federation &
του Lupus Europe.
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...για την υγειά μας
Πώς να μείνουμε ασφαλείς όταν κολυμπάμε
Tο καλοκαίρι είναι άμεσα συνδεδεμένο με
τον ήλιο και τη θάλασσα. Όταν ανεβαίνει ο
υδράργυρος πλήθος κόσμου συρρέει στις
παραλίες. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε
είναι ότι τα υπέροχα κρυστάλλινα νερά, που
αποτελούν αντικείμενο ονειροπόλησης για
όλους, ενέχουν μεγάλους κινδύνους.
Αν και η απόλυτη και επίσημη καταγραφή
των πνιγμών είναι πολύ δύσκολη, παρ’ όλα
αυτά εκτιμάται ότι στον κόσμο περίπου
1.000.000 άνθρωποι χάνουν την ζωή τους

από πνιγμό ετησίως, δηλαδή κάθε 30 δευτερόλεπτα 1 άνθρωπος πεθαίνει από πνιγμό
στον πλανήτη. Στην Ελλάδα, μια χώρα που
είναι γνωστή για τον ήλιο και τις θάλασσές
της, πάνω από 400 άνθρωποι χάνουν την
ζωή τους από πνιγμό κάθε χρόνο. Στην
πλειοψηφία τους είναι άνδρες (αναλογία
αντρών: γυναικών 3:1)
Στατιστικά, το μεσημέρι είναι ο πιο επικίνδυνος χρόνος του 24ώρου, ενώ είναι πιο
ευάλωτοι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι και τα

άτομα που δεν ξέρουν να κολυμπούν ή νομίζουν πως κολυμπούν πολύ καλά. Τέλος τα
περισσότερα περιστατικά πνιγμού, δεν εμφανιζονται σε μεγάλη απόσταση από την
ακτή, συνήθως στα 10 μέτρα ενώ σπάνια σε
απόσταση πάνω από 50 μέτρα.
Η πολιτική προστασία παροτρύνει τους ανθρώπους να «σέβονται» το νερό και να επισκέπτονται παραλίες με ναυαγοσώστες.
Πώς μένετε ασφαλείς στην παραλία;
• Παρακολουθήστε μαθήματα κολύμβησης.
• Ακολουθείστε τις οδηγίες της εγκατάστασης που επισκέπτεστε.
• Αν δεν γνωρίζετε τα νερά που πρόκειται
να κολυμπήσετε, πάρτε πληροφορίες από
ντόπιους κατοίκους
• Κολυμπήστε για μεγαλύτερη ασφάλεια σε
παραλίες που υπάρχουν ναυαγοσώστες.
Θα παρακολουθούν τις κινήσεις σας και θα
σας προειδοποιήσουν για τυχόν επικίνδυνα
σημεία της παραλίας ή και της συμπεριφοράς σας και φυσικά θα επέμβουν άμεσα σε
περίπτωση ατυχήματος.
• Κολυμπήστε με παρέα και ποτέ μόνοι,
γιατί αυτός που μπορεί να βοηθήσει άμεσα
είναι αυτός που κολυμπάει μαζί σας.
• Κολυμπήστε παράλληλα με την ακτή και
όχι κάθετα σε αυτή.
• Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση.
• Ενημερώνετε πάντα κάποιον από την οικογένειά σας ή το φιλικό σας περιβάλλον που
πάτε και πότε θα γυρίσετε
• Δεν πρέπει να κολυμπάτε όταν δεν αισθάνεσθε καλά ή είσαστε κουρασμένοι
• Πρέπει να έχουν να περάσει τουλάχιστον
τρεις ώρες από το τελευταίο γεύμα, για να
κολυμπήσετε.
• Απαγορεύονται οι βουτιές με το κεφάλι σε
άγνωστες προς εσάς θάλασσες. Υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού.
• Ποτέ αλκοόλ και άλλες ουσίες όταν πρόκειται να καλυμπήσετε.
• Αποφύγετε πρίν την κολύμβηση τα λιπαράή βαριά φαγητά. Προτιμήστε νερό,
φρούτα και χυμούς.
• Κολυμπήστε μέσαστον οριοθετημένο θαλάσσιο χώρο κολύμβησης (σημαδούρες),
για να μην κινδυνεύετε από κινούμενα
σκάφη (ταχύπλοα, jet ski, κ.λ.π.)
• Οι περιοχές μεταξύ ασπρόμαυρων καρό
σημαιών είναι για θαλάσσια σπορ, όπως
σέρφινγκ. Δεν πρέπει να κολυμπάτεσ’ αυτές
τις περιοχές.
• Ο πορτοκαλί ανεμοφράκτης σημαίνει ισχυρό
ή υπεράκτιο άνεμο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φουσκωτά σε αυτές τις συνθήκες.

• Η κόκκινη σημαία σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο να μπαίνεις στο νερό.
• Αποφεύγετε να πάτε στη θάλασσα και να
κολυμπήσετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν
είναι καλές. Η κολύμβηση είναι επικίνδυνη
όταν φυσάει δυνατά ή έχει μεγάλα κύματα.
• Μην κάνετε επικίνδυνα παιχνίδια που μπορεί να θέσουν τον εαυτό σας ή τους γύρω
σας σε κίνδυνο καθώς και μην κάνετε επίδειξη των ικανοτήτων – δυνατοτήτων σας.
• Αποφύγετε την γρήγορη και πολύωρη
επαφή με πολύ κρύα νερά.
• Αν κάποιος κοντά σας κινδυνεύει, μην επιχειρήσετε να τον σώσετε αν δεν γνωρίζετε
βασικούς κανόνες.
Τι πρέπει να κάνετε αν έχετε παγιδευτεί
σε ρεύμα
3 Μείνετε ήρεμοι, σηκώστε το χέρι σας και
φωνάξτε για βοήθεια.
3 Αν είναι ρεύμα, μην κολυμπάτε αντίθετα
για να ξεφύγετε.. Είναι σχεδόν αδύνατο να
κολυμπήσετε γρηγορότερα από ένα ισχυρό
ρεύμα, οπότε η προσπάθεια θα οδηγήσει σε
εξάντληση.
3 Εάν το νερό είναι ρηχό, προσπαθήστε να
σταθείτε όρθιοι αντί να κολυμπήσετε.
3 Αν αυτό δεν είναι εφικτό, προσπαθήστε
να κολυμπήσετε παράλληλα με την ακτή
έως ότου είστε ασφαλείς και βγείτε από το
ρεύμα. Αμέσως μετά κατευθυνθείτε κάθετα
προς την ακτή.
Αν δείτε κάποιον να κινδυνεύει:
3 Καλέστε για βοήθεια
3 Εάν μπορείτε να πιάσετε κάτι που επιπλέει ή κάτι που μπορεί να κρατήσει το
άτομο που κινδυνεύει, τότε ρίξετε το προς
το μέρος του.
3 Μην μπαίνετε στη θάλασσα/πισίνα μόνοι
σας - πάρα πολλοί άνθρωποι πνίγονται προσπαθώντας να σώσουν άλλους
3 Εάν καταφέρατε να σώσετε κάποιον, κρατήστε τον όσο το δυνατόν περισσότερο οριζόντια κατά τη διάσωση. Ελέγξτε τον
αεραγωγό και την αναπνοή και επαναλάβετε εάν είναι απαραίτητο.
3 Μετά από ένα δύσκολο χειμώνα, η θάλασσα είναι αυτό που όλοι χρειαζόμαστε
και λαχταράμε για το καλοκαίρι. Ας ενημερωθούμε όμως για τα μέτρα που οδηγούν
στην ασφάλειά μας και ας ακολουθήσουμε
απλές οδηγίες για να αποφύγουμε τους πιθανούς κινδύνους της.
Καλό καλοκαίρι!
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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27ο ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2021 "CYCLADES REGATTA"
Ο 27ος Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Κυκλάδων, πραγματοποιήθηκε από τις 26 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2021 στη διαδρομή
«Φλέβες - Σύρος - Μήλος - Σίφνος - Πάτροκλος». Τη
διοργάνωση είχε Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (ΝΟΤΚ), με αθλοθέτη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και για άλλη μια φορά συμπεριέλαβε στην πορεία
της τον Όρμο του Φοίνικα που έχει συνδέσει το όνομά
του με μεγάλα ιστιοπλοϊκά γεγονότα.
Περισσότερα από τριάντα πανέμορφα ιστιοπλοϊκά ξεκίνησαν από τις Φλέβες της Αττικής το πρωί του Σαββάτου 26
Ιουνίου και με πολύ προσπάθεια και υπομονή λόγω του περιορισμένου αέρα άρχισαν να τερματίζουν τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής στον πρώτο
σταθμό, τη νήσο Σύρο.
Γενικά ο αγώνας αυτός έπεσε στην εβδομάδα του καύσωνα και οι άνεμοι, θυμωμένοι δεν ανάσαιναν...

Πρώτο σκάφος στο σύνολο του αγώνα (κατγ. performance) ήρθε το Ερυτος 2 (ΝΟΠΦ) με κυβερνήτη τον
Κώστα Μάνθο.

Στιγμιότυπο από την “Αφρόεσα” του ΝΑΟΒ.
Φωτο: Αντώνης Σολάρης

Δωρεάν θαλάσσια προγράμματα
Aqua aerobic στη Λουμπάρδα
O Δήμος Κρωπίας οργανώνει Δωρεάν θαλάσσια προγράμματα Aqua aerobic για ενηλίκους στην παραλία της
Λουμπάρδας, με υπεύθυνο τον γυμναστή του Δήμου,
Σπύρο Λάμπρου, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
στις 9 το πρωί. Τα προγράμματα θα διαρκέσουν έως τα
μέσα Σεπτεμβρίου 2021 και τελούν κάτω από τις ισχύουσες υγειονομικές οδηγίες της Πολιτείας. Πληροφορίες για
τις εγγραφές και προϋποθέσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο : 6948 60 93 24

Ανάμεσα στις συμμετοχές και ο Ναυτικός Ομιλος Βούλας με αρκετά σκάφη και πληρώματα, δύο από τα οποία
ήρθαν 2ο και 3ο στην κατηγορία performance. Το σκάφος A Major 2ο με κυβερνήτη τον Βαγγέλη Ταμπακό-

πουλο και η Αφρόεσσα 3η με κυβερνήτη τον Κώστα
Γκρέτσο και πλήρωμα: Κώστα Βενετσάνο, Χριστίνα
Γκουντέλια, Λεωνίδα Κουφάλη και Ελένη Σακέτου.
Επίσης ήρθε 1ο στην κατηγ. sport, το σκάφος Άπνοια με κυβερνήτη τον Γιάννη Πιλιχό.

Aegean-600: “Τα λιοντάρια της θάλασσας” στα νερά του Αιγαίου
AEGEAN 600: Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη
διεθνής διοργάνωση των σερί 600 ναυτικών μιλίων. Τα
“λιοντάρια του θάλασσας”, εκατοντάδες ιστιοπλόοι έτρεξαν
600 μίλια χωρίς στάση! Αλλοτε παλεύοντας με τον Ανεμο
να κουμαντάρουν τα πανιά κι άλλοτε να τον παρακαλάνε να
φυσήξει.
Ήδη έδωσαν ραντεβού για το δεύτερο την Ιούλιο του 2022,
(10 έως 16 Ιουλίου), στην ίδια διαδρομή.

Ο διοργανωτής Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής
Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) έχει δεχτεί τις πρώτες κιόλας δηλώσεις
συμμετοχής. Συνδιοργανώτρια ήταν την Περιφέρεια Αττικής.
Η τελετή Λήξης πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό και
Πολιτιστικό Πάρκο του Λαυρίου. Βάση ελλιμενισμού των
ιστιοφόρων αποτέλεσε η «Olympic Marine» στο Λαύριο.

«Φίλοι της ιστιοπλοΐας από Αμερική και Αυστραλίας παρακολουθούσαν τον αγώνα και δήλωσαν τον θαυμασμό τους
για την τόσο καλά σχεδιασμένη διοργάνωση», δήλωσε ο
πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ Ιωάννης Μαραγκουδάκης.
Κατά τη διάρκεια των απονομών, ο υφυπουργός Αθλητισμού
Λευτέρης Αυγενάκης, αφού συνεχάρη τους διοργανωτές, δεσμεύτηκε ότι η Κυβέρνηση θα στηρίξει και την επόμενη διοργάνωση λέγοντας: «...Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα συνδράμει
στον επόμενο στόχο ώστε το “AEGEAN 600” να αποτελέσει
θεσμό και είμαι σίγουρος ότι ο στόχος θα επιτευχθεί».

Το κύπελλο του αγώνα, ήταν είναι ακριβές αντίγραφο κρατήρα αττικού εργαστηρίου του 5ου αι. π.Χ.. Οι νικητές
πήραν ασημένια αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων από το
3.000 π.Χ. του Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισμού μέχρι τον 5ο
αιώνα της Κλασικής Εποχής.
Στην γραμμή της εκκίνησης, μπροστά από τον Ναό του Ποσειδώνα, βρέθηκαν 37 ιστιοφόρα. Τα σκάφη διένυσαν μία διαδρομή 600 ναυτικών μιλίων, χωρίς στάση, με διαφορετικές
καιρικές συνθήκες. Οι εικόνες από τους χώρους κοινωνικής
δικτύωσης των αγωνιζομένων ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο
διαφημίζοντας τις ομορφιές της Ελλάδος. Το ιταλικό σκάφος
κατέκτησε το «Line Honours» και πρώτευσε στα IRC.
Ο αγώνας υποστήριξε την οικολογική δράση του ΠΟΙΑΘ
«Να σώσουμε τις θάλασσες μας».
Στην εκδήλωση τελετής λήξης, το «παρών» έδωσαν, μεταξύ
άλλων, ο βουλευτής της Ν.Δ. Βασ. Οικονόμου, ο Γ.Γ Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρώην αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας Γιώργος Ανδρεάδης, ο
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Νίκος Πέππας, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Λαυρίου, εκπρόσωπος του αρχηγού Λ.Σ.,
αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Χρήστος Ζούμπος κ.α.
Τα τελικά αποτελέσματα: IRC: 1) Atalanta II (κυβερνήτης
Φραντσέσκο Ντι Άντζελις, Ιταλία), 2) Optimum 3 - Samos
Steamship (κυβ. Βαγγέλης Νικολόπουλος, Χάρης Μαυρογεώργης, Ελλάδα), 3) Artemis (κυβ. Κράεν Μπρινκ Νίλσεν,
Δανία).

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

EURO 2020
Στην κορυφή της Ευρώπης οι «Ατζούρι»
Διά χειρός Ντοναρούμα η Ιταλία κατέκτησε τον τίτλο, νικώντας 3-2 την Αγγλία στα πέναλτι.
Μετά από 53 χρόνια η Ιταλία βρίσκεται ξανά στην κορυφή
της Ευρώπης, καθώς στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στο «Γουέμπλεϊ» νίκησε 3-2 την
Αγγλία στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 ο κανονικός αγώνας
και η παράταση). Είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο για
τη «Σκουάντρα Ατζούρα» και έκτος διεθνής τίτλος της συνολικά, μαζί και με τα τέσσερα Μουντιάλ που έχει κατακτήσει. Απ' την άλλη η Αγγλία, που έδωσε για πρώτη φορά το
«παρών» σε τελικό Euro, έχασε μία ακόμα ευκαιρία για ένα
τρόπαιο μετά το 1966, όταν είχε κατακτήσει το Μουντιάλ,
και πάλι στο Λονδίνο.

Ιταλικό πάθος, αγγλική υποχώρηση
Σε έναν συναρπαστικό σε εξέλιξη τελικό, η Ιταλία ανέτρεψε
την εις βάρος της κατάσταση, που είχε διαμορφωθεί ήδη
από το ξεκίνημα, επιδεικνύοντας πάθος και εφαρμόζοντας
άριστο τακτικό πλάνο, ειδικά στο β' μέρος, σε αντίθεση με
τους Αγγλους που παρά το ιδανικό ξεκίνημα στη συνέχεια
εγκλωβίστηκαν από τους Ιταλούς. Στην ιταλική επιτυχία
πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν ο Κιελίνι στα 120 λεπτά του
αγώνα και ο τερματοφύλακας της ομάδας Ντοναρούμα στα
πέναλτι. Ο τελικός ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
για τους Αγγλους, που προηγήθηκε με το «καλημέρα», στο
2' με γκολ του Σο, και τουλάχιστον μέχρι το ημίωρο είχαν
τα ηνία του αγώνα, χωρίς όμως να καταφέρουν να «κλειδώσουν» τη νίκη. Ξεπερνώντας το σοκ η Ιταλία ανέβασε
σιγά - σιγά ρυθμούς μέχρι την ανάπαυλα και στην επανάληψη κυριάρχησε πλήρως, ισοφαρίζοντας στο 60' με τον
Μπονούτσι και χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες στο υπόλοιπο του αγώνα προκειμένου να πετύχει και δεύτερο γκολ.
Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στην παράταση, με τους Ιταλούς να πιέζουν και τους Αγγλους να ρίχνουν το βάρος
στην ανασταλτική τους λειτουργία, και να «ξυπνάνε» επιθετικά λίγο πριν το φινάλε του έξτρα μισάωρου.

Με «υπογραφή» Ντοναρούμα
Στη διαδικασία των πέναλτι η παρουσία του Ντοναρούμα
κάτω από τα δοκάρια αποδείχθηκε καταλυτική, καθώς ο Ιταλός πορτιέρο απέκρουσε τα χτυπήματα των Σάντσο και
Σάκα, ενώ εκείνο το Ράσφορντ πήγε στο δοκάρι.
Από πλευράς Ιταλών σκόραραν Μπεράτι, Μπονούτσι και
Μπερναρντέσκι, ενώ αστόχησαν οι Μπελότι και Ζορζίνιο
(απέκρουσε τα χτυπήματά τους ο Πίκφορντ).
Ιταλία: Ντοναρούμα, Ντι Λορέντσο, Μπονούτσι, Κιελίνι, Εμερσον
(118' Φλορέντσι), Μπαρέλα (54' Κριστάντε), Ζορζίνιο, Βεράτι (96'
Λοκατέλι), Κιέζα (86' Μπερναρντέσκι), Ιμόμπιλε (55' Μπεράρντι),
Ινσίνιε (91' Μπελότι).
Αγγλία: Πίκφορντ, Γουόκερ (120' Σάντσο), Μαγκουάιρ, Στόουνς, Σο,
Φίλιπς, Ράις (74' Χέντερσον - 120' Ράσφορντ), Τρίπιερ (71' Σάκα),
Μάουντ (99' Γκρίλις), Κέιν, Στέρλινγκ.

COPA AMERICA 2021
Επέστρεψε στους τίτλους η Αργεντινή
Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι η Αργεντινή κατέκτησε
το Copa America 2021, νικώντας 1-0 την οικοδέσποινα Βραζιλία στον τελικό της διοργάνωσης, στο «Μαρακανά» του Ρίο
Ντε Τζανέιρο. Ο άσσος της Μπαρτσελόνα πανηγύρισε τον
πρώτο τίτλο με την Εθνική ομάδα της χώρας του και τους 38
συνολικά στην καριέρα του. Για την «Αλμπισελέστε» ήταν ο
15ος διεθνής τίτλος συνολικά, αλλά ο πρώτος μετά το 1993,
όταν είχε κατακτήσει και πάλι το Copa America.

Ο Μέσι ήταν ο κορυφαίος του τελικού, συνολικά αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης και μετά τον
τελικό, μαζί και με τα υπόλοιπα μέλη της Εθνικής Αργεντινής, αφιέρωσε την κατάκτηση του τροπαίου, στον Ντιέγκο
Μαραντόνα, που «έφυγε» από τη ζωή πέρυσι τον Νοέμβρη
από ανακοπή καρδιάς.
Στο αγωνιστικό μέρος του τελικού, το κλασικό ντέρμπι του
λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου εξελίχθηκε σε ένα παιχνίδι όπου κυριάρχησαν το πάθος εκατέρωθεν, τα σκληρά
μαρκαρίσματα και τα πολλά νεύρα, λειτουργώντας ανατρεπτικά για το θέαμα. Το «χρυσό» γκολ για την Αργεντινή σημείωσε ο Ντι Μαρία στο 22', με τους Βραζιλιάνους να
πιέζουν στο β' μέρος για την ισοφάριση, αλλά την ομάδα
του Μέσι να στέκεται όρθια, χάνοντας μάλιστα σημαντικές
ευκαιρίες να πετύχει και δεύτερο γκολ.
Αργεντινή (4-3-3): Εμιλιάνο Μαρτίνες – Μοντιέλ, Ρομέρο (79′ Πετσέλα), Οταμέντι, Ακούνια – Ντε Πολ, Παρέδες (54′ Ροντρίγκες),
Λο Σέλσο (63′ Ταλιαφίκο) – Μέσι, Λαουτάρο Μαρτίνες (79′ Γκονζάλες), Ντι Μαρία (79′ Παλάσιος).
Βραζιλία (4-3-3): Εντερσον – Ντανίλο, Τιάγκο Σίλβα, Μαρκίνιος,
Ρενάν, Λόντι (76′ Έμερσον) – Κασεμίρο, Φρεντ (46′ Φιρμίνο), Πακετά (76′ Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα) – Ριτσάρλισον, Νέιμαρ, Εβερτον
(63′ Βινίσιους).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ23
Επιτυχημένη παρουσία για την ελληνική αποστολή
Με απολογισμό 4 μετάλλια και αρκετές καλές επιδόσεις, οι
ελπίδες του ελληνικού στίβου άφησαν υποσχέσεις για το
μέλλον Με απόλυτη επιτυχία και θετικότατα μηνύματα για
μελλοντικές προσδοκίες διάκρισης στέφθηκε η προσπάθεια
των αθλητών και αθλητριών της ελληνικής αποστολής που
συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ23, στο
Ταλίν της Εσθονίας. Η Ελλάδα κατέκτησε τέσσερα μετάλλια, όλα ασημένια, πλησιάζοντας την καλύτερή της συγκομιδή, τα πέντε από το 2003. Τα μέλη της ελληνικής ομάδας
κατάφεραν να πετύχουν σε μεγάλο βαθμό τον στόχο τους,
καθώς προσπάθησαν με όλες τις δυνάμεις τους να βρεθούν
κοντά στα ρεκόρ τους και να κυνηγήσουν τη διάκριση.
Εκτός των μεταλλίων οι Ελληνας αθλητές και αθλήτριες
είχαν πολλές παρουσίες σε τελικούς αγωνισμάτων (16,
συμπεριλαμβανομένων και των απευθείας προκρίσεων σε
τελικούς), αλλά και καλές ατομικές επιδόσεις.
Τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες στο Ταλίν, με πλασαρίσματα στη 2η θέση στα αγωνίσματά τους, σημείωσαν: Ο Εμμανουήλ Καραλής στο επι κοντώ, με επίδοση 5,65 μέτρα, η
Σπυριδούλα Καρύδη στο τριπλούν με άλμα στα 14,02 μ., ο
Οδυσσέας Μουζενίδης στη σφαιροβολία με βολή στα 19,41
μ. και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στη σφυροβολία με βολή
στα 75,23 μ.
Από κει και πέρα, μια ανάσα από το βάθρο στα αγωνίσματά
τους έφτασαν ο Δημήτρης Τσίτσος στον ακοντισμό (4ος
στον τελικό με βολή 76,02 μ.) και ο Ανδρές Πανταζής στο
τριπλούν (5ος με 16,20 μ.). Πολλά από τα μέλη της αποστολής στο Ταλίν αναμένεται να αποτελέσουν το μέλλον του
ελληνικού στίβου τα επόμενα χρόνια σε επίπεδο ανδρών
και γυναικών, ενώ ήδη από τη συγκεκριμένη ομάδα οι Καραλής, Φραντζεσκάκης και Φιλτισάκου συνεχίζουν τη διαδρομή τους στη σεζόν, αφού ετοιμάζονται για την πρώτη
τους συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

τέσσερα πληρώματά της να ανεβαίνουν στο βάθρο, κατακτώντας δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο.
Τα χρυσά μετάλλια ήρθαν από τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο σκιφ ελαφρών βαρών, που πρώτευσε με χρόνο
6:57.63, και από το πλήρωμα του διπλού σκιφ ανδρών, Χρήστο Στεργιάκα και Θανάση Παλαιοπάνου, που τερμάτισαν
στην 1η θέση με χρόνο 6:23.49.
Τον «χορό» των ελληνικών μεταλλίων είχε ανοίξει προηγουμένως η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο σκιφ ελαφρών
βαρών των γυναικών, κατακτώντας το ασημένιο με χρόνο
7:55.42.
Τέλος, στο διπλό σκιφ των γυναικών οι Αγγελική Αραμπατζή και Ευαγγελία Φράγκου κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, καθώς με χρόνο 7:16.51 ολοκλήρωσαν την προσπάθειά
τους στην 3η θέση.

Σοβαρό ατύχημα για τον Φ. Χριστοδούλου
Δύσκολες ώρες περνάει ο πρώην διεθνής Ελληνας μπασκετμπολίστας και μέλος της χρυσής ομάδας του Eurobasket
1987 Φάνης Χριστοδούλου, έπειτα από σοβαρό ατύχημα
που είχε με τη μηχανή του στην Πάρο. Ο «μπέμπης» του ελληνικού μπάσκετ, που διαμένει μόνιμα στο νησί των Κυκλάδων, είχε το πρωί της 13.7.21, σοβαρό ατύχημα με τη
μηχανή του, με αποτέλεσμα αρχικά να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας της Πάρου αποφασίστηκε η αεροπορική διακομιδή του στην Αθήνα στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο.

ΑΓΓΛΙΑ
Ρατσιστική επίθεση σε παίκτες της Εθνικής
Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αγγλία τα τελευταία 24ωρα,
καθώς αμέσως μετά τη λήξη του τελικού οι τρεις ποδοσφαιριστές που αστόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό με την Ιταλία (Ράσφορντ, Σάκα, Σάντσο) δέχτηκαν
ρατσιστικές επιθέσεις στα social media. Το θέμα πήρε σοβαρές διαστάσεις, με την αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τις κορυφαίες ομάδες της Premier League με
ανακοινώσεις τους να στέκονται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών, καταδικάζοντας τα ρατσιστικά σχόλια. Σε αντίστοιχες ενέργειες προχώρησαν προσωπικότητες του αγγλικού
και παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Επεισόδιο με τη Γαλατά στο αεροδρόμιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ Κ23
Τετραπλό βάθρο για τα ελληνικά κουπιά

«Στον αέρα» παρέμενε μέχρι αργά της 12.7.21 το απόγευμα
το προγραμματισμένο για την επομένη ημέρα, φιλικό του
Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» με την τουρκική Γαλατασαράι. Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά ΜΜΕ, το
ματς μεταξύ των δύο ομάδων όδευε προς αναβολή, καθώς
οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες δεν έκαναν δεκτά τα μοριακά τεστ κορονοϊού της Γαλατασαράι, ζητώντας να πραγματοποιηθούν νέα τεστ στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».
«Αφού προσγειωθήκαμε στην Αθήνα για τον αγώνα με τον
Ολυμπιακό, εκπληρώσαμε όλες τις διαδικασίες που ζήτησαν
οι Ελληνικές Αρχές (όπως δοκιμή PCR τις τελευταίες 72
ώρες ή ταχεία δοκιμή αντιγόνου τις τελευταίες 48 ώρες, πιστοποιητικά εμβολιασμού)», ανέφερε η Γαλατασαράι.

Συνέχεια στις διεθνείς διακρίσεις για την ελληνική κωπηλασία προσέφεραν τα μέλη της ελληνικής ομάδας που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23, στο Ρέζιτσε της
Τσεχίας. Στην τελευταία μέρα των αγώνων, κατά την οποία
διεξήχθησαν και οι τελικοί των αγωνισμάτων, η Ελλάδα είδε

Η «Hurriyet» αναφέρει ότι τα μοριακά τεστ ανίχνευσης του
κορωνοϊού της τουρκικής ομάδας δεν έγιναν αποδεκτά από
τις Αρχές στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και μετά από δύο
ώρες παραμονής στο αεροδρόμιο, αποφασίστηκε η επιστροφή στην Πόλη.

