
25ο €

«Πᾶν τό πολύ τῇ
φύσει πολέμιον»

(Ιπποκράτης)

] 14
3

Ως και ημείς..., απόσπασμα της Κυριακής προ-

σευχής, όπως παραδόθηκε από τον Κύριο –

Ιησού Χριστό – στους μαθητές του1 και μέσω

αυτών, στους χριστιανούς. Δηλαδή σ’ αυτούς

που πιστεύουν τις διδαχές του και τις ασπάζον-

ται· τ.έ. τις αποδέχονται προθύμως.

Δεν σκοπεύω να συγγράψω ιερατικό κείμενο βε-

βαίως, γιατί δεν έχω τέτοιαν ευλογία ούτε υπερ-

φυσικού όντος, ούτε των επί της γης διακόνων

του, ούτε φιλοδοξώ κάτι παρόμοιο.

Σκοπός μου είναι να ερευνήσω, έστω επιφανει-

ακά, τι λέει αυτό το κομμάτι της προσευχής. Να

χαρίζουμε τις οφειλές των κακοπληρωτών, για

να μας χαρίσει και εμάς ο Θεός αυτά που του

οφείλουμε; (όχι βέβαια χρήματα).

Οι ορισμοί

Οι σύγχρονοι άνθρωποι στην πλειονότητά τους

ακούγοντας ή διαβάζοντας τους όρους

«οφειλή», «οφείλω», «οφειλέτης», αυθορμήτως

τους ταυτίζει με χρηματικό χρέος.

Ακόμη και στην εκφωνηθείσα στην Καπερναούμ

«παραβολή των μυρίων ταλάντων2, ο Ιησούς

αναφέρεται συμβολικά σε τάλαντα, δηλαδή σε

χρηματική οφειλή.

Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα Η οφειλή, το

χρέος αναφέρεται σε κάθε υποχρεώση, από διά-

φορους λόγους και αιτίες που έχει κάποιος, ή

όλοι μας προς κάποιον, -ους ή κάτι. (το θείο, τη

φύση, το Δίκαιο, στην ηθική τάξη, στους συναν-

θρώπους μας, στον εαυτό μας). Αυτό εννοεί η

προαναφερθείσα Κυριακή προσευχή, η παρα-

βολή που αναφέραμε, η Α’ προς Κορινθίους επι-

στολή του Απ. Παύλου           Συνέχεια στη σελ. 2

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.comΔιαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

...ὡς καὶ ἡμεῖς
ἀφίεμεν 

τοῖς ὀφειλέταις
ἡμῶν

Παραιτήθηκε 
o πρόεδρος της Δ.Ε. Βουλιαγμένης

Γιώργος Κοκολέτσος

Μια “επίσκεψη” στο 
λαβύρινθο του ΕΦΚΑ

] 13

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ

Ενοποιήθηκαν τα ταμεία
] 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οι “γιατροί γειτονιάς”

στη μάχη της πανδημία
] 12

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δωρεάν συνδέσεις
] 16

Δήλωσε: «Το σύνθημα 

“Ανάπτυξη άνευ όρων” 

προσκρούει 

και στη λογική και 

στα συμφέροντα 

της περιοχής μας και 

των συμπολιτών μου».
] 3

Δημαιρεσίες στους ΟΤΑ

] 6, 7

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

και από το συνδυασμό του δημάρχου!
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

«ο άνδρας, την οφειλομένην εύνοια, ν’ αποδίδει

στην γυναίκα...»3, η Ιστορία του Θουκυδίδη, που θε-

ωρεί «σταθερότερους φίλους αυτούς που έκαναν

το καλό, γιατί προσπαθούν να διατηρήσουν τη χάρη

που τους οφείλεται...» (...«ὀφειλομένην δι᾽εὐνοίας

ιὧ δέδωκε σώζειν»)4 κ.ά. όπως ο Πλάτωνας στους

«Nόμους»5, ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικομά-

χεια»6 κ.λπ. Αλλά και στη χρηματική βεβαίως

οφειλή που αναφέρονται πολλοί αρχαίοι συγγρα-

φείς, ο Αριστοφάνης7, ο Ξενοφών, ο Ηρόδοτος,

«οφειλόμενα αποδιδόναι» κ.λπ. κι άλλοι, κι άλλοι

μέχρι και στις ημέρες μας βεβαίως (Σόιμπλε κ.λπ.)

που επικεντρώνονται, μόνο στις χρηματικές  οφει-

λές  και μάλιστα προς αυτούς, αποφεύγοντας να

συζητήσουν καν τις δικές τους αντοφειλές προς

τους οφειλέτες (400 δις) και κυρίως, δεν αναφερό-

μαστε στις ηθικές και πνευματικές οφειλές ενίοτε

των πιστωτών προς τους οφειλέτες!

Δεν αξίζει βεβαίως τον κόπο ν’ αναφερθώ, όχι μόνο

στους εκ περιστάσεως μη δυνάμενους ν’ ανταπο-

κριθούν στις υποχρεώσεις τους – στις οφειλές τους

– ή σ’ αυτούς που αθετούν, προφανώς λόγω φόρ-

του εργασίας, να πραγματοποιήσουν τις υποσχέ-

σεις που δίνουν και μάλιστα αυθορμήτως, αλλά και

στους εκ συστήματος «φεσαδώρους» που αποφεύ-

γουν παθολογικά ή κι από «εξυπνάδα» να πληρώ-

σουν τις οφειλές τους.

Και μην αναζητήσετε όλους αυτούς, στους άξε-

στους, στους αμόρφωτους, στους ανάγωγους,

στους λούμπεν8 του περιθωρίου.

Ευρίσκονται, δυστυχώς και το βλέπουμε καθημε-

ρινά, σ’ όλο το κοινωνικό φάσμα ασχέτως διαστρω-

μάτωσης, σε «ευυπόληπτους» πολίτες, ακόμη και

στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα – για να μην πω,

συνηθέστερα σ’ αυτά - σ’ επιχειρηματίες, σε πολι-

τικούς, σε επιστήμονες (σπανιότερα, αν κι όταν

συμβαίνει, σε χείριστο και απεχθέστερο βαθμό).

Τι να πεις; Λυπάμαι! Κι όταν λυπούμαστε, αν δεν πει-

σμώσουμε, «αφίεμεν τοις οφειλέτες ημών», όχι για να

μας χαριστούν και οι δικές μας οφειλές – αν έχουμε –

αλλά γιατί δεν αξίζει ν’ ασχοληθείς με ανθρώπους που

έχουν χάσει την αυτοεκτίμησή τους ή την αποτιμούν

τόσο χαμηλά, όσο το ύψος της οφειλής τους...

Άφεσ’ αυτοίς· ου γαρ οίδασι τι ποιούσι. 

Ας τους αφήσουμε στη μικρότητά τους, γιατί δεν

ξέρουν τι κάνουν.

――――――――
1. Ματθαίου Ευαγγέλιο, κεφ. Στ΄, 12

2. Ως άνω κεφ. Ιη΄, 18-26. Ένα τάλαντο = 6.000 ασημένιες αττικές

δραχμές, ή 5.044 χρυσά γαλ. Φράγκα (λ. Δημητράκου) ή 1 εκατομ. 765

χιλιάδες 500 ευρώ. Δηλαδή τα 10.000 (μύρια) τάλαντα – με

1.7,654.000.000, δηλαδή το υπέρογκο ποσό των 17,5 δις. ευρώ.

3. Απ. Παύλος: Προς Κορινθίους επιστολή Α΄, κεφ. Ζ΄, στ. Χ3

4. Θουκυδίδης: ΙΣΤΟΡΙΑ, Β΄, 40.

5. Πλάτωνος: ΝΟΜΟΙ, Β΄, 717.

6. Αριστοτέλης: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, 9, 2, 5

7. Αριστοφάνης: ΝΕΦΕΛΑΙ, 13 κ. επομ.

8. Λούμπεν: το κατώτερο στρώμα της Κοινωνίας (κοινωνιολ. – λεξ.

Μπαμπινιώτη).

...ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν 
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν

Συνέχεια από τη σελ. 1

Η υπόθεση του ξυλοδαρμού καθηγητή του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ ή ΑΣΟΕ) σας είναι ήδη γνω-

στή.

Εκείνο που μας απασχολεί στο παρόν και θα ‘πρεπε προ

πολλού να έχει απασχολήσει πρωτίστως την ακαδημαϊκή

κοινότητα, την πολιτική ηγεσία βεβαίως, αλλά και την κοι-

νωνία στο σύνολό της, είναι το υπόβαθρο. Το αίτιο προ-

ϋπάρχει του αιτιατού δηλαδή του αποτελέσματος.

Η αστυνομία διερευνά το αιτιατό (τον ξυλοδαρμό) και η δι-

καιοσύνη αναμένεται να κάνει το έργο της.

Ο χτυπημένος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι

η επίθεση εναντίον του ήταν «κατευθυνόμενη» από τρεις

καθηγητές (συναδέλφους) με τους οποίους έχει δικαστι-

κές διαμάχες!

Ο δικηγόρος ενός εξ’ αυτών, Αγαμ. Τάτσης, δήλωσε κατη-

γορηματικά την επομένη του περιστατικού, (12.1.22) στον

ΑΝΤ1, στην εκπομπή του Γ. Παπαδάκη «Καλημέρα Ελ-

λάδα», και άλλα ΜΜΕ, ότι ο πελάτης του - ένας εκ των

τριών αντιδίκων του καθηγητή που ξυλοκοπήθηκε «δεν

έχει καμμιά εμπλοκή και καταδικάζει οποιαδήποτε πράξη

βίας» και ότι οι κατηγορίες που προέβαλε ο εν λόγω κα-

θηγητής κατά του πελάτη του επίσης καθηγητή «είναι προ-

φανείς δικαιολογίες, εν όψει των δικών που έρχονται για

τα βαρύτατα αδικήματα που κατηγορείται...». Σύμφωνα με

πληροφορίες ακολούθησε κατάθεση μήνυσης για συκο-

φαντική δυσφήμιση.

Και ποια είναι τα βαρύτατα αδικήματα που επικαλέστηκε

ο δικηγόρος; «συνέργεια σε τοκογλυφία, ασέλγεια σε
βάρος ανηλίκων, λογοκλοπή». Μέχρι να καταδικαστεί τε-

λεσίδικα, βεβαίως, θεωρείται αθώος, λέμε εμείς, σεβόμε-

νοι βασική νομική αρχή και τους νόμους. Απ’ την άλλη, ο

καπνός δεν ανωθρώσκει αυθύπαρκτος.

Μεγάλη σημασία ασφαλώς έχουν όσα κατήγγειλε ο ποι-

νικολόγος Αγ. Τάτσης στην εκπομπή κι αλλού, κατά του

καθηγητή, του πρύτανη της ΑΣΟΕ, της Υπουργού Παιδείας

κας Κεραμέως και κυρίως για την «σήψη και διαφθορά»
που αιωρείται (και) στα Πανεπιστήμια.

«...το κρίσιμο ηθικό ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει

και την κοινωνία και το νομικό και πολιτικό σύστημα είναι

ότι πως γίνεται ένας δημόσιος λειτουργός και δη καθηγη-

τής Πανεπιστημίου, αυτός ο άνθρωπος που του έχουμε εμ-

πιστευθεί τα παιδιά μας να βρίσκεται στη θέση του, ενώ

διώκεται εκτός από την τοκογλυφία και για άλλα κακουρ-

γήματα. Ποιος άλλος δημόσιος υπάλληλος που διώκεται

για τέτοια κακουργήματα δεν θα είχε τεθεί σε αργία;

Πολλώ δε μάλλον σε έναν τόσο ευαίσθητο χώρο της τρι-

τοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι μόνο αυτό, η δράση του

«επιβραβεύεται» και με την τοποθέτησή του σε καίριες πο-

λιτικές θέσεις του κρατικού μηχανισμού» τόνισε ο δικηγό-

ρος στον ΑΝΤ1, DEBATER κι αλλού σημπληρώνοντας ότι

ο συγκεκριμένος καθηγητής «με τη στήριξη και ανοχή των

πρυτανικών Αρχών, ήταν αντιπρόεδρος του “Πράσινου Τα-

μείου” και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Μελε-

τών Ασφαλείας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως

το είπε.

Κατήγγειλε ακόμη ότι «όλα αυτά είχαν περιέλθει στη

γνώση της Υπ. Παιδείας Νίκης Κεραμέως, με γραπτή ανα-

φορά από πέρυσι τον Φεβρουάριο και κάλεσε τον Πρωθυ-

πουργό “να αποπέμψει την κυρία Κεραμέως”».

Το θέμα της γενικότερης σήψης της κοινωνίας είναι γνω-

στό, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1980 και πολύ πα-

λιότερα βεβαίως, αλλά όταν η διαφθορά και το ήθος

διαβρώνει την πνευματική ηγεσία του τόπου - όπως και

τους άλλους καίριους τομείς - το πράγμα καθίσταται πολύ

ανησυχητικό και ίσως μη αναστρέψιμο.

Διαβάστε ακόμη
Δημαιρεσίες στην Περιφέρεια Αττικής Σελ. 7

“Αίας ο Μαστιγοφόρος”
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Ο σχετικός χαρακτήρας της γνώσης
Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 9

Απαλλαγή τελών κινητής τηλεφωνίας για
νέους Σελ. 10

Η καλή πρόθεση δεν είναι αδυναμία
Βασίλης Σιαμέτης Σελ. 11

Αποκατάσταση στηθαίων Ασφαλείας
από την Περιφέρεια Αττικής Σελ. 13

Εξ Υγιεινολογιας άρχεσθαι  
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Τι κάνουν κάποιοι  δήμαρχοι για την
πόλη τους: Τεστ pcr με 27 € Σελ. 15

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

Αθλητικά Σελ. 22-23

Μείζων ζήτημα ΣΗΨΗΣ στα Πανεπιστήμια
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Ταράζει τα νερά η παραίτηση του Γιώργου Κοκολέτσου από

το αξίωμα του προέδρου της Κοινότητας Βουλιαγμένης,

αλλά και η αποχώρηση του από το συνδυασμό του δημάρ-

χου Γρ. Κωνσταντέλλου.

Στην επιστολή παραίτησης που κατέθεσε και μας κοινοποί-

ησε σημειώνει ότι «τους λόγους της παραίτησης μου θα
τους εκθέσω αναλυτικά σε συνέντευξη Τύπου την οποία θα
παραχωρήσω τις επόμενες ημέρες, έχοντας αποκλειστικό
γνώμονα το συμφέρον της πόλης και του Δήμου μας, αλλά
κυρίως της πλειοψηφίας των συμπολιτών που μας τίμησαν
και μας εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους».

Κατόπιν τούτων επικοινωνήσαμε με τον Γιώργο Κοκολέτσο

για να έχουμε μία πρώτη είδηση των λόγων της παραίτησής

του και μας έδωσε απάντηση κατ’ αποκλειστικότητα, όπως

την καταγράφουμε παρακάτω:

«Παραιτούμαι από Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Βουλιαγμένης:

Το σύνθημα «Ανάπτυξη άνευ όρων» προσκρούει και στη
λογική και στα συμφέροντα της περιοχής μας και των συμ-
πολιτών μου. 

Μου είναι αδιανόητο να βλέπω το φυσικό κάλλος της πε-
ριοχή μας να απειλείται και να μένω άπραγος.

Την Βουλιαγμένη την έχουμε «κληρονομήσει» από τους
γονείς μας και οφείλουμε να την παραδώσουμε στις επό-
μενες γενιές καλύτερη απ' ότι την βρήκαμε. 

Δεν έχουμε δικαίωμα να καταστρέψουμε ένα φυσικό κάλ-
λος προς χάριν της ανάπτυξης "άνευ όρων".

Προς αυτή την κατεύθυνση θα αγωνιστώ με όλες μου τις
δυνάμεις».

Για μας δεν είναι έκπληξη. Η “στόφα” του Γιώργου Κοκολέ-

τσου, ένας άνθρωπος γηγενής της Βουλιαγμένης που την

αγαπάει και την “πονάει”, ήταν λογικό κάποια στιγμή να αν-

τιδράσει. 

Εμείς χαιρόμαστε, γιατί βλέπουμε ότι άρχισαν τα “χτυπάνε”

τα αντανακλαστικά και ελπίζουμε να δούμε και άλλους Βου-

λιαγμενιώτες να αντιδρούν.

Την παραίτησή του κοινοποίησε στον Πρόεδρο του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Διονύση Γεωργουλόπουλο και στα μελη-

του  Τ. Συμβουλίου: Σ. Σκουλάξενου,  Δ.Κακογιαννάκο,

Ν.Νανούρη, Δ.Κοντονή, Ε. Ασλανίδου-Λυγούρα, Στ. Σίνα

«Παραιτούμαι από Πρόεδρος της Δ.Ε. Βουλιαγμένης 

και αποχωρώ από το Δημοτικό Συνδυασμό “Πόλη για να ζεις”»

Γιώργος Κοκολέτσος
Το σύνθημα “Ανάπτυξη άνευ όρων” προσκρούει και στη λογική 
και στα συμφέροντα της περιοχής μας και των συμπολιτών μου. 

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Βουλιαγμένη, 13/01/2022 
Προς τον: 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Υπόψη Δημάρχου Γρήγορη Κωνσταντέλλου

Κύριε Δήμαρχε,
Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω  σήμερα τηνπαραίτηση μου από την εκλεγμένη θέση του Προέδρουτης Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης (πρώηνΔήμος Βουλιαγμένης) αποχωρώντας παράλληλα καιαπό τον Δημοτικό Συνδυασμό του οποίου ηγείστε καιστον οποίο συμμετείχα μέχρι σήμερα, την «Πόλη γιανα ζεις».

Τους λόγους της παραίτησης μου θα τους εκθέσω ανα-λυτικά σε συνέντευξη τύπου την οποία θα παραχω-ρήσω τις επόμενες μέρες, έχοντας αποκλειστικόγνώμονα το συμφέρον της πόλης και του Δήμου μας,αλλά κυρίως της πλειοψηφίας των συμπολιτών που μαςτίμησαν και μας εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους.
Με εκτίμηση, 
Γιώργος Κοκολέτσος
Πρόεδρος Κοινότητας Βουλιαγμένης
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Eπίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη

O σύλλογος “Υπατία”  έχει προγραμματίσει επί-

σκεψη στην ανακαινισμένη Εθνική Πινακοθήκη

ημέρα Παρασκευή στις 21 Ιανουαρίου 2022 στις

12.30 μ.μ. Η ξεναγός θα αναλύσει την μόνιμη και

την περιοδική έκθεση που εκτείνεται σε τρία επί-

πεδα. Αναχώρηση από Ζεφύρου 2 πίσω από την

Πνευματική Εστία μόνο για εμβολιασμένους ή

όσους έχουν νοσήσει. Πληροφορίες: Ιφιγένεια

Αμοργιανού τηλ 6998958059. 

Το σπίτι της 
Μπερνάρντα Άλμπα
από τη θεατρική ομάδα Mariposa

Συνεχίζονται οι παραστάσεις, στον Τεχνοχώρο Ερ-

γοτάξιον, του έργου “Το σπίτι της Μπερνάρντα
Άλμπα”, από τη θεατρική ομάδα Mariposa.

Το έργο επικεντρώνεται στα ζητήματα της καταπίε-

σης, του συμβιβασμού και του πάθους και την επιρ-

ροή των ανδρών στις γυναίκες. Η τυραννία της

Μπερνάρντα απέναντι στις κόρες της προμηνύει τη

φύση του φασιστικού καθεστώτος του Φράνκο

στην Ισπανία, λίγο αφού τελειώσει το έργο του ο

Λόρκα.

Λίγα λόγια
Μετά το θάνατο του δεύτερου συζύγου της, η
Μπερνάρντα Άλμπα γίνεται τυραννική με τις πέντε
κόρες της, που σπάνια είχαν οποιαδήποτε επαφή
με το άλλο φύλο. Επιβάλλει πένθος 8 χρόνων και
τον εγκλεισμό τους μες στο σπίτι, καθώς η ανώ-
τερη τάξη τους δεν τους επιτρέπει να "ανακα-
τεύονται" με τους απλούς χωρικούς. Η
Ανγκούστιας, η μεγαλύτερη κόρη της Μπερνάρντα
από τον πρώτο της γάμο, κληρονομεί την περιου-
σία του πατέρα της κι έτσι προσελκύει το ενδιαφέ-
ρον ενός μνηστήρα, του Πέπε Ρομάνο. Τον Πέπε
όμως ποθούν κι η Αδέλα, η μικρότερη κόρη, που αρ-
νείται να υποταχθεί στη μητέρα της και συνάπτει
ερωτική σχέση μαζί του, αλλά κι η Μαρτίριο, που
τη ζηλεύει για κάτι που η ίδια δεν μπορεί να απο-
κτήσει, λόγω του παρουσιαστικού της.

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Κάθε Παρασκευή στις 21:15

Εισιτήρια: 13 € (κανονικό), 8 € (μειωμένο & ομα-

δικό για γκρουπ άνω των 8 ατόμων).

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.viva.gr/tickets/theater/to-spiti-tis-

bernarnta-almpa/

Η μεγάλη και διαρκής προσέλευση

του κοινού στην έκθεση του

Capten «Cockroaches – Κατσαρί-

δες» οδήγησε τους διοργανωτές

σε μία ακόμα παράταση. 

“Οι Κατσαρίδες” θα παραμείνουν

μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2022

στον Χώρο Τέχνης της Πολιτιστι-

κής Εταιρείας Σαρωνικού ΠΟΛΥ-

ΤΡΟΠΟΝ,  που έχει δημιουργήσει

ο Γαβρίλος Μιχάλης στα Καλύβια

Αττικής. Στην έκθεση ...πρωταγω-

νιστούν περισσότερες από 2000

κατσαρίδες, σε διαφορετικά με-

γέθη και υλικά και σε απρόσμενες

συνθέσεις που συνομιλούν με την

προσωπική μυθολογία του καλλι-

τέχνη. Ο τρόπος που το έντομο

μεταμορφώνεται σε έργο τέχνης,

πολύ μακριά από τον ρόλο που το

έχουμε συνηθίσει, έχει κερδίσει

τους επισκέπτες, πολλοί από τους

οποίους επιστρέφουν στην έκθεση

ξανά και ξανά. 

Η έκθεση

Η ενασχόληση του Capten με τις

κατσαρίδες ξεκινά από την «χρυσή

εποχή των Cayenne», διατρέχει

όλη την περίοδο της κρίσης και

φτάνει μέχρι την πανδημία του

Covid-19 και τα πρόσφατα lock-

down. Η κατσαρίδα, σταθερό μο-

τίβο σε όλες αυτές τις χρονικές

φάσεις, συμβολίζει την απρόσμενη

ανατροπή που περιμένει στη

γωνία, αλλά και την ελπίδα και την

επιβίωση. «Επιβίωση σε οποιεσδή-

ποτε συνθήκες», λέει ο ίδιος ο

καλλιτέχνης, κατασκευάζοντας

εμμονικά κατσαρίδες κατά εκατον-

τάδες.

Η έκθεση έχει ελεύθερη είσοδο

και εκτυλίσσεται σε δύο χώρους

της Π.Ε.Σ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ. Στον

πρώτο χώρο, ο επισκέπτης θα δει

μία εντυπωσιακή εγκατάσταση με

λαβυρινθώδη δομή, όπου βρίσκον-

ται κρυμμένες μικρές ιστορίες από

την εικαστική μυθολογία του

Capten, σε απρόσμενες συναντή-

σεις με τα χειροποίητα ζωύφια.

Μία μυθολογία που περιλαμβάνει

στοιχεία από την πορεία του ως

αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτι-

κού και αναγνωρίσιμες στιγμές

από την καθημερινή ζωή. Ένα οί-

κημα ηλικίας τεσσάρων αιώνων,

ανακαινισμένο μοναδικά από τον

παραγωγό της έκθεσης, Γαβρίλο

Μιχάλη, αποτελεί τον δεύτερο

χώρο της έκθεσης. Εκεί έχει στη-

θεί μία μικρότερη έκθεση με γλυ-

πτά και αναπάντεχες συνθέσεις,

που προσδίδουν ιερατικές διαστά-

σεις στο έντομο.

Πληροφορίες:

“Cockroaches – Κατσαρίδες

6 Νοεμβρίου 21 - 31 Ιανουαρίου 22

Χώρος Τέχνης Πολιτιστικής Εται-

ρείας Σαρωνικού ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Προκοπίου Γκίνη 5, Καλύβια Αττι-

κής. Τ (+30) 2299 301466 

email: pespolytropon@gmail.com

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Τε-

Πε-Πα 18:00-21:00, Σα-Κυ 12:00-

20:00. Είσοδος ελεύθερη

Σημείωση: Όποιος αντέχει μπορεί

να την επισκεφθεί...

Capten

“Cockroaches – Κατσαρίδες”
Η έκθεση στο Χώρο Τέχνης “ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ” στα Καλύβια συνεχίζεται
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H πλατφόρμα χειμερινών δράσεων και συνεργα-

σιών του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, που συστή-

θηκε στο κοινό με μεγάλη επιτυχία την περσινή

σεζόν, επιστρέφει και το 2022 δυναμικά, με ανανε-

ωμένο πρόγραμμα και συναρπαστικές καλλιτεχνι-

κές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Η νέα σειρά

δράσεων εστιάζει στη σύνδεση της Μόδας με το

Αρχαίο Δράμα, δίνει έμφαση σε εφηβικά εργαστή-

ρια για το Θέατρο και τον Χορό και αναδεικνύει τη

γοητεία της Λογοτεχνίας στο ραδιόφωνο, με

όχημα ατμοσφαιρικές «Αλλόκοτες Ιστορίες».

ΜΟΡΦΕΣ ΜΟΔΑΣ

1) Eργαστήριο: Μόδας Morphés υπό την καθοδήγηση

του καταξιωμένου σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλλου.

Oι συμμετέχοντες  θα δημιουργήσουν ενδύματα εμ-

πνευσμένα από τη μορφή της Ελένης του Ευριπίδη. 

Youthquake
2) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Youthquake υπό την

καθοδήγηση της Γιώτας Αργυροπούλου και της θεα-

τρικής ομάδας blindspot, που απευθύνεται σε εφή-

βους 14 - 17 ετών, με στόχο να αποτυπώσουν τη δική

τους, ιδιαίτερη σχέση με τον σύγχρονο κόσμο, απε-

λευθερώνοντας την εκφραστική τους δύναμη. Θα διε-

ξαχθεί από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, θα

οδηγηθεί κατόπιν σε παράσταση, στο πλαίσιο του Φε-

στιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2022. 

Σύγχρονος χορός
Εργαστήριο με στόχο να μυήσει το εφηβικό κοινό στη

δημιουργική γλώσσα του σύγχρονου Χορού, με τη χο-

ρεύτρια και χορογράφο Μαριάννα Καβαλλιεράτου και

τους συνεργάτες της. 

Η συμμετοχή σε όλες τις Οpen Plan δράσεις του Φε-

στιβάλ είναι δωρεάν.

Δράσεις του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου  

Το θέατρο ΕΛΕΡ (Ελπίς Έρως) ξεκίνησε
τη δράση τον Δεκέμβριο του 2021, στην
οδό Φρυνίχου 10 στην Πλάκα. Ο νέος
χώρος δημιουργήθηκε από την Ελένη
Ερήμου, με πολλή αγάπη, προσπάθεια
και επιμονή κατά τη διάρκεια της κα
ραντίνας και κόντρα στις δύσκολες συν
θήκες της πανδημίας. Είναι ένα θέατρο
μοντέρνο και φωτεινό, σε μία ιστορική
συνοικία στο κέντρο της Αθήνας, πλή
ρως εξοπλισμένο τεχνολογικά για τις
ανάγκες των δημιουργών. Το θέατρο
ΕΛΕΡ φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο
αναφοράς για τη σύγχρονη θεατρική
δημιουργία, μέσα από ένα προσεγμένο
ρεπερτόριο και ξεχωριστές συνεργα
σίες. 

«Έγκλημα και Τιμωρία»
Τον Ιανουάριο, το θέατρο ΕΛΕΡ φιλοξε
νεί δύο δράσεις που έχουν ως σημείο
αναφοράς τα 200 χρόνια από τη γέν
νηση του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι. Η
παράσταση «Έγκλημα και Τιμωρία» σε
σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου συνεχίζε
ται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυ
ριακή έως και τις 23/1. 
Πρόκειται για τη βραβευμένη θεατρική
διασκευή των Marilyn Campbell και Curt

Columbus, που αφηγείται την ιστορία
μέσω των τριών βασικών ρόλων: του
Ρασκόλνικοφ, του Πορφύρη και της
Σόνια. Το σκηνικό της παράστασης είναι
δημιουργία του ζωγράφου Χρήστου
Μποκόρου. Παίζουν οι Νικόλας Μίχος,
Κωνσταντίνος Μπλάθρας και Χριστίνα
Τασκασαπίδου, ενώ βιόλα παίζει η
Ελένη Φουρλάνου. 

«Από το κείμενο στη σκηνή. Φιον
τόρ Ντοστογιέφσκι»
Παράλληλα,  φιλοξενεί το 5ο Επετειακό
Masterclass του διακεκριμένου Ρώσου
σκηνοθέτη Adolf Shapiro στην Αθήνα,
με τίτλο «Από το κείμενο στη σκηνή.
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι». Ο σπουδαίος
σκηνοθέτης και δραματουργός βραβεύ
τηκε πριν λίγες ημέρες με τη “Χρυσή
Μάσκα” της Ένωσης Θεατρικών Παρα
γόντων της Ρωσίας, για την εξέχουσα
συνεισφορά του στη θεατρική τέχνη.

Το φανταστικό χωριό
του Σπύρου Γραμμένου
Έως 27 Φεβρουαρίου 2022
Παιδική παράσταση, σκηνοθεσία Ζωή
Ξανθοπούλου
Κάθε Κυριακή στις 11:30 

Προπώληση: https://www.viva.gr/tic
kets/theater/fantastikochorio2122/

24 & 31 Ιανουαρίου, 7 Φεβρουαρίου
Cinema & Sibilima
Ταινίες βωβού κινηματογράφου με ζων
τανή μουσική από τους Sibilima Ensemble

Belle Equipe
11 Φεβρουαρίου – 13 Μαρτίου 2022

Μια παράσταση θεάτρου ντοκιμαντέρ,
βασισμένη στο ομώνυμο αυτοβιογρα
φικό βιβλίο του GrégoryReibenberg
Σύλληψηέρευνασκηνοθεσία: Μάρθα
Μπουζιούρη
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις
21:00 και Κυριακή στις 18:00

Νέες παραγωγές
Ιανουάριος: Cinema & Sibilima
Το Sibílima Ensemble (Χαράλαμπος Κα
ρασαββίδης, Καλλιόπη Μητροπούλου,
Στέλιος Παπαναστάσης, Γιώργος Ταμιω
λάκης, Λευτέρης Ανδριώτης) παρουσιά
ζει για τρεις συνεχόμενες
χειμωνιάτικες Δευτέρες, τρεις αρι
στουργηματικές ταινίες του βωβού κι
νηματογράφου, με τη συνοδεία
πρωτότυπης ζωντανής μουσικής. Υπό
την καλλιτεχνική επιμέλεια της Καλλιό
πης Μητροπούλου και μέσω του ελεύ
θερου αυτοσχεδιασμού, οι Sibilima
Ensemble δημιουργούν κάθε φορά μία
πρωτότυπη σύνθεση, η οποία συνδια
λέγεται με την ταινία που προβάλλεται. 

Οι ταινίες που θα προβληθούν: 

24 Ιανουαρίου: «Τα φώτα της πόλης»
(City Lights, 1931) του Charlie Chaplin

31 Ιανουαρίου: «Το εργαστήριο του δό
κτορος Καλιγκάρι» (The Cabinet of Dr.
Caligari, 1920) του Robert Wiene

7 Φεβρουαρίου: «Το θωρηκτό Ποτέμ
κιν» (Battleship Potemkin, 1925) του
Sergey M. Eisenstein
Ώρα: 21:00 
Εισιτήριο: 10 ευρώ  η προπώληση
μέσω viva.gr 

Θέατρο ΕΛΕΡ
“Ελπίς τε και Έρως επί παντί”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει τις ταινίες «ΠΙΤΣΑ ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ»,

«SCREAM» και «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ» έως και την Τε-

τάρτη 19 Ιανουαρίου 2022.

«ΠΙΤΣΑ ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ» (Licorice Pizza)

Προβολές: 18.30

Σενάριο και Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον

Η ταινία «Πίτσα Γλυκόριζα» παρουσιάζει μια ευαίσθητη

και βραδυφλεγή ιστορία νεανικού έρωτα, που περνάει

από πολλά κύματα μέχρι να πάρει σχήμα και να ανθίσει. 

«SCREAM» - Α΄ προβολής
Προβολές: 21.15

Σκηνοθεσία: Μπετινέλι-Ολπιν, Τάιλερ Ζιλέτ

25 χρόνια μετά τους αλλεπάλληλους βάναυσους φόνους

που σόκαραν το φιλήσυχο Γούντσμπορο, ένας καινούρ-

γιος δολοφόνος βάζει ξανά την μάσκα Ghostface και αρ-

χίζει να ακολουθεί μία παρέα εφήβων, για να επαναφέρει

μυστικά, από το θανατηφόρο παρελθόν της πόλης...

Γενική Είσοδος: 7 Ευρώ

Άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές, άνω των 65 ετών, παιδιά: 5 €

ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ CLUB (Δευτέρα – Παρασκευή): 5 Ευρώ

Κάθε Τετάρτη, είσοδος δύο ατόμων με 7 Ευρώ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡ-

ΤΕΜΙΣ» Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

“Πίτσα γλυκόριζα”
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Στο Δήμο Kρωπίας

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε  υπό την προ-

εδρία του πρώτου σε ψήφους δημοτικού συμβού-

λου, αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και

Περιβάλλοντος, Θεόδωρου Γ. Γρίβα, για την εκλογή

νέου προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου,  έως
31.12.2023. 

Νέος πρόεδρος ο Γεράσιμος Ντούνης

Η πλειοψηφούσα παράταξη «Κορωπί -Νέο Ξεκί-

νημα» πρότεινε τον δημοτικό σύμβουλο Γεράσιμο

Ντούνη. Η πρόταση ψηφίστηκε από 26 δημοτικούς

συμβούλους, ενώ

απείχαν της ψηφο-

φορίας οι δύο δη-

μοτικοί σύμβουλοι

της “Λαϊκής Συ-

σπείρωσης“, όπως

έπραξαν και σε όλη

τη διαδικασία των

ψηφοφοριών για το

ν αντιπρόεδρος και

Γραμματέα.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ παρέμεινε, 

ο Κωνσταντίνος Τσεβάς

Στη θέση του Αντιπροέδρου επανεξελέγη ο

Κων/νος Τσεβάς της μείζονος μειοψηφίας: «Αλλά-

ζουμε το Κορωπί». Η πρόταση ψηφίστηκε από 26

δημοτικούς συμβούλους.

Νέος  γραμματέας του  Δ.Σ, 

ο Ιωάννης Παπαευθυμίου

Οικονομική Επιτροπή
Στην εκλογική διαδικασία  για την Οικονομική Επιτροπή,

η πλειοψηφούσα παράταξη «ΚΟΡΩΠΙ -ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ» δικαιούται

(4) εκλεγόμενα μέλη, η παράταξη  «ΑλλάΖΟΥΜΕ το Κο-

ρωπί-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΟΡΩ-

ΠΙΟΥ»  δικαιούται  (1) εκλεγόμενο μέλος, και η παράταξη

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΩΠΙΑΣ» δικαιούται (1) εκλεγ-

μένο  μέλος.

Τα ονόματα κατά σειρά σταυρών προτίμησης είναι:

Τακτικά  Μέλη: 

1. Νικόλαος Γιαννάκος  ( Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)

2. Δήμητρα Μιχαιρίνα   ( Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)

3. Σταμάτιος Ντούνης   ( Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)

4. Θεοφάνης Μιχαιρίνας  (Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)

5. Διονύσιος Κερασιώτης (ΑλλάΖΟΥΜΕ το Κορωπί)

6. Ευάγγελος Ρεμπάπης  ( Λαϊκή Συσπείρωση)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

Τακτικά  Μέλη: 

1. Δήμητρα Μιχαιρίνα ( Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)

2. Σπυρίδων Κόλλιας  ( Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)

3. Ανδρέας Ντούνης ( Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)

4. Θωμάς Κιούσης  ( Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα)

5. Δανάη Θηβαίου  (ΑλλάΖΟΥΜΕ το Κορωπί)
6. Ανδρέας Βράχας  ( Λαϊκή Συσπείρωση)

Δημαιρεσίες στους Δήμους

Εκλογή Προεδρείων & Επιτροπών

Oικονομική και Ποιότητα ζωής

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, σε ειδική  συνεδρίαση των Δημοτικών

Συμβουλίων των Δήμων, (δια ζώσης) οι δημαιρεσίες για την εκλογή του Προεδρείου του

Δημοτικού Συμβουλίου εκάστου Δήμου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των

μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την περίοδο 2022-2023.

Στο Δήμο BBB

Υπό την Προεδρεία της πλειοψη-

φούσας Δημοτικής Συμβούλου Μα-

ρίας Μπραϊμνιώτη διενεργηθήκαν

οι διαδικασίες στο Δήμο ΒΒΒ:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

ανεδείχθη ο Διονύσιος Γεωργου-

λόπουλος, παλιός αυτοδιοικητικός

με εμπειρία στη διοίκηση, από το

Δήμο Βουλιαγμένης ακόμη. Ψηφί-

στηκε και από παρατάξεις της μει-

οψηφίας.

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου ανεδείχθη εκ νέου ο Να-

τάλιος Πέτροβιτς και Γραμματέας

Δημοτικού Συμβουλίου επίσης εκ

νέου η Ανθή Βελλή.

Ο νέος Πρόεδρος Διονύσης Γεωρ-

γουλόπουλος αναλαμβάνοντας τα

καθήκοντά του ευχαρίστησε το

σώμα για τη μεγάλη αποδοχή, υπο-

σχέθηκε σε όσους τον στήριξαν

και όσους δεν τον στήριξαν ότι θα

είναι «δίκαιος και θεσμικός» και ευ-

χήθηκε για όλους μια ομαλή και

παραγωγική θητεία.  

Με τη σύσταση του νέου Προ-

εδρείου, εξελίχθηκε το Δημοτικό

Συμβούλιο  για την εκλογή των

Επιτροπών, Οικονομική Επιτροπή

και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Η Ο.Ε. αποτελείται από ενέα μέλη.

Τα οκτώ είναι της πλειοψηφίας και

μόνο ένα ανήκει στην μειοψηφία!

Πρόεδρος ο δήμαρχος: Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος

Μέλη ορισμένα από τον δήμαρχο

οι αντιδήμαρχοι Μαίρη Κανέλλου

και Δήμητρα Σουτόγλου.

Τακτικά Μέλη εκλεγμένα με

σταυρό από την πλειοψηφούσα πα-

ράταξη:   

Νικόλαος Ψαλλίδας

Μαρία Φουρναράκη

Μιχάλης Ανδριόπουλος

Βασίλης Παπαμιχαήλ

Κώστας Σφέτσας

Ιωάννα – Νικολίτσα Δόγκα

Η Ι. Δόγκα επανεξελέγη και ανήκει

στην παράταξη της αξιωματικής

αντιπολίτευσης. 

Αναπληρωματικά μέλη:

Κυριάκος Κικίλιας

Teemu Lehtinen

Κατερίνα Σταμπέλου

Αντώνης Κουσαθανάς

Νίκος Ζαχαράτος 

6. Νατάλιος Πέτροβιτςμειοψηφία)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: 

Πρόεδρος ο δήμαρχος: Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος  

Μέλη ορισμένα από το δήμαρχο, οι

αντιδήμαρχοι Δημήτρης Γεωργιά-

κος και Παντελής Κασιδόκωστας

Τακτικά μέλη πλειοψηφίας:

1. Δημοσθένης Βαμβασάκης

2. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

3. Νίκος Βάσης

4. Νανά Κάραγιαν

5. Λευτέρης Αργυρουδάκης

6. Νατάλιος Πέτροβιτς (μειοψηφία)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Βίκυ Σφήκα

2. Όλγα – Άρτεμις Πολίτη

3. Σωτήρης Ελευθερίου

4. Κατερίνα Σταμπέλου

5. Κυριάκος Κικίλιας

6. Ιωάννα – Νικολίτσα Δόγκα (εκ-

πρόσωπος μειοψηφίας)

Μετά το πέρας της συνεδρίασης,

ο Δήμαρχος  ευχαρίστησε τον

απερχόμενο Πρόεδρο του Δ.Σ.

Νίκο Ψαλλίδα για την άριστη εκτέ-

λεση των καθηκόντων καθώς και

όλα τα απερχόμενα μέλη του Προ-

εδρείου και των επιτροπών για την

υψηλού επιπέδου συνεργασία.

Ευχήθηκε σε όλους του νεοεκλε-

γέντες καλά θητεία με πλούσιο

έργο προς όφελος της πόλης. 

Ειδικά για τον Δ. Γεωργουλόπουλο

τόνισε: «Η διαδρομή του Διονύση
Γεωργουλόπουλου από το 1975 και
στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης
είναι εγγύηση ότι θα έχουμε έναν
στιβαρό και δίκαιο γνώστη των δια-
δικασιών. Αυτό θα κάνει το Δημο-
τικό Συμβούλιο πολύ καλύτερο
στην παραγωγή έργου».

O νέος πρόεδρος του Δ.Σ. Διονύσης Γεωργουλόπουλος κατά την ψηφοφορία.
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Πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες στο Περιφερει-

ακό Συμβούλιο Αττικής στην ειδική συνεδρίαση για

την εκλογή του Προεδρείου και των νέων μελών της

Οικονομικής Επιτροπής

Με την εκλογή νέου Προεδρείου του Περιφερειακού

Συμβουλίου Αττικής και την ανάδειξη των τακτικών

και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτρο-

πής, ολοκληρώθηκε η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση

του Περιφερειακού Συμβουλίου, για το 2022.

Eπανεξελέγη ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Χ. Θεοδωρόπουλος

Στην συνεδρίαση μετά από πρόταση του Περιφερει-

άρχη Γ. Πατούλη επανεξελέγη Πρόεδρος του Περι-

φερειακού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία ο Χ.

Θεοδωρόπουλος. Στην θέση του Αντιπροέδρου μετά

την ολοκλήρωση της θητείας του  Θ. Σχινά,  εξελέγη

μετά από πρόταση της παράταξης της Ρ. Δούρου

«Δύναμη Ζωής» ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Σ. Κο-

ροβέσης. Στη θέση του Γραμματέα παραμένει ο Περι-

φερειακός Σύμβουλος της παράταξης του Γ. Σγουρού

«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής», Σ. Αδαμόπου-

λος.

Την υποψηφιότητα όλων των μελών του νέου Προ-

εδρείου, υπερψήφισαν οι τρεις μεγαλύτερες παρατά-

ξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και συγκεκριμένα

η «Νέα Αρχή για την Αττική», η «Δύναμη Ζωής» και η

«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής». Υπέρ ψήφισαν

επίσης οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Δ.

Αγγελάκη, Αικ. Αδαμοπούλου.  Μ. Αναγνωστόπουλος,

Π. Ασημακόπουλος, Β. Γιαννακόπουλος, Σ. Σμέρος και

Αθ. Βαθιώτης.

Από τις επόμενες παρατάξεις, άλλες ψήφισαν λευκό

(Λαϊκή Συσπείρωση), άλλες καταψήφισαν και άλλες

απείχαν.

Κατά τη συνεδρίαση,  ο Γ. Πατούλης ευχήθηκε καλή

και δημιουργική θητεία στο νέο Προεδρείο καθώς και

τα νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ ευχαρί-

στησε θερμά όλους όσους συμβάλλουν, κάτω από τις

δύσκολες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδη-

μίας στην λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου

και των οργάνων του. «Με σκληρή δουλειά
συνεχίζουμε και τα επόμενα χρόνια της θητείας μας
να παράγουμε έργο σε νευραλγικούς τομείς που
σχετίζονται με την ανάπτυξη, την ασφάλεια, τις
υποδομές, την πράσινη οικονομία, την υγεία και την
κοινωνική αλληλεγγύη. Προτεραιότητά μας είναι η
αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και η
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.  Προς αυτή τη
κατεύθυνση εργαζόμαστε, χωρίς κομματικούς
διαχωρισμούς, όλοι μαζί. Στόχος μας είναι η
Περιφέρεια Αττικής να αποτελέσει μια Περιφέρεια
Πρότυπο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» σημείωσε

ο Περιφερειάρχης Αττικής. 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

ευχαρίστησε τον Γ. Πατούλη για την εμπιστοσύνη

που δείχνει στο πρόσωπό του και  καθώς και τους επι-

κεφαλής των Περιφερειακών Παρατάξεων και όλους

τους συναδέλφους του για την εμπιστοσύνη και την

ψήφο τους.  Ευχήθηκε καλή θητεία και το νέο έτος

και επισήμανε ότι στόχος του είναι να επικρατήσουν

οι αρχές της πολυφωνίας. «Όλο αυτό το διάστημα
λειτουργήσαμε δημοκρατικά, κάναμε θεσμικές παρεμ-
βάσεις, συνεπικουρήσαμε το ΥΠΕΣ στην αντιμετώ-
πιση δύσκολων και πρωτόγνωρων καταστάσεων και
ενισχύσαμε την εξωστρέφεια του ΠΕ.ΣΥ. Αττικής.
Προχωράμε, με εργατικότητα και στοχοπροσήλωση»
σημείωσε ο Χ. Θεοδωρόπουλος.

Η νέα Οικονομική επιτροπή  
Η εκλογή των νέων μελών της Οικονομικής Επιτρο-

πής του  πραγματοποιήθηκε με δια ζώσης ψηφοφο-

ρία. Σε σύνολο 101 Περιφερειακών Συμβούλων

ψήφισαν  86 με έγκυρα ψηφοδέλτια 84. Σύμφωνα με

τα αποτελέσματα ως τακτικά και αναπληρωματικά

μέλη αναδείχθηκαν οι εξής:

Νέα Αρχή για την Αττική

Τακτικά Μέλη 

Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αδαμοπούλου Γεωργία,

Βλάχου Γεωργία,  Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

Αναπληρωματικά 

Γεωργόπουλος Γεώργιος, Βάρσου Μαργαρίτα,

Λεονάρδου Πολυτίμη,  Μελλάς Σταύρος 

Δύναμη Ζωής

Τακτικοί: Βερελή Βάσω, Λογοθέτη Κατερίνα 

Αναπληρωματικοί: Αγγέλης Σπύρος, Μπαλάφας Γιώργος

Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής  

Τακτικός: Δ. Κατσικάρης,  

Αναπληρωματικός: Ν. Ανδρουλακάκης

Λαϊκή Συσπείρωση:  Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Αναπληρωματικό: Βαλαβάνη Στυλιανή 

Οικολογική Συμμαχία 

Τακτικό Μέλος: Δημητρίου Γεώργιος 

Αναπληρωματικό: Τατάγια Χριστίνα 

Ως ανεξάρτητη εκλέγεται στην Επιτροπή η Αγγελάκη

Δήμητρα. 

Στην επιτροπή μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη

Πατούλη θα συμμετέχουν οι Αντιπεριφερειάρχες Λ.

Κοσμόπουλος και Β. Γιαννακόπουλος, ενώ τον Περι-

φερειάρχη Αττικής στη θέση του Προέδρου της Επι-

τροπής θα αναπληρώνει ο Αντιπεριφερειάρχης

Οικονομικών Ν. Πέππας. 

Εκλογή Προεδρείου και Οικονομικής

Επιτροπής στην Περιφέρεια Αττικής

Στο Δήμο Παλλήνης

Επανεξελέγη για 3η θητεία

πρόεδρος ο Κώστας Σμέρος

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επανεξελέγη

για τρίτη θητεία, ο κ. Κώστας Σμέρος. Ως  Αντιπρό-

εδρος επανεξελέγη η κ. Φιλίτσα Δασκαλάκη και

Γραμματέας ο κ. Κων/νος Μήλας.

Η Οικονομικής Επιτροπής διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Ζούτσος Αθανάσιος (Δήμαρχος)

Μέλη (οριζόμενα από τον Δήμαρχο): Καρράς Δημή-

τριος, Δημητριάδης Βασίλης

Μέλη: Αβαρκιώτης Φώτιος, Μουρτζιάπης Γεώργιος,

Λιακόπουλος Άγγελος, Χαλκίδης Ιωάννης, Καρκού-

λιας Δημήτριος, Κουνενάκη Ειρήνη

Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος ο δήμαρχος: Ζούτσος Αθανάσιος  

Μέλη (οριζόμενα από τον Δήμαρχο): Αβαρκιώτης

Φώτιος, Μπαξεβάνης Δημήτριος

Μέλη: Ζινέλη Καλλιόπη, Λιακόπουλος Άγγελος Δη-

μήτριος, Σταματίου Θεόδωρος, Οικονόμου Αθανά-

σιος, Μήλας Κωνσταντίνος, Κόπτη Μήλια

Ενοποιήθηκαν 

τα ταμεία του

δήμου ΒΒΒ
Σε ενοποίηση της ταμειακής εξυπη-

ρέτησης προχώρησε ο Δήμος ΒΒΒ

και από  τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου

2022 όλα τα ταμεία (Διεύθυνση Πε-

ριβάλλοντος και Πρασίνουμ Οργανι-

σμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και

Παιδικής Αγωγής τα οποία μέχρι

τώρα διεκπεραιώνονταν από το Δη-

μοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης,

θα διεκπεραιώνονται από το κεν-

τρικό ταμείο του Δήμου στο Δημο-

τικό Κατάστημα της Βούλας (Λεωφ.

Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).

Επίσης ο πολίτης μπορεί να τακτο-

ποιεί τις ταμειακές του υποχρεώ-

σεις προς το Δήμο ηλεκτρονικά

όπως:

• Βεβαιωμένες οφειλές: με τον κω-

δικό ηλεκτρονικής πληρωμής που

αναγράφεται στο ειδοποιητήριο

• Λοιπές πληρωμές: Με κατάθεση

στο λογαριασμό του Δήμου που δια-

τηρεί στην  Eurobank: 

ΙΒΑΝ GR89026030500000464745

και την αναγραφή αιτιολογίας κατά-

θεσης, ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ.

Τέλος ανακοινώνει ο Δήμος, πως

εντός του έτους η δυνατότητα κα-

τάθεσης χρημάτων προς το Δήμο θα

επεκταθεί και σε ακόμα τρεις τράπε-

ζες για τη μεγαλύτερη διευκόλυνση

του κοινού και την αποφυγή χρεώ-

σεων μεταφοράς.
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«Ο Σοφοκλής δεν έγραφε απλώς μια τραγωδία αλλά ταυτό-
χρονα   εξέφραζε και ένα σωστό και σημαντικό μήνυμα»

H.M. Kitto καθηγητής σε πανεπιστήμια Γλασκώβης και Μπρίστολ

Στον  επικό μύθο της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας   παρου-

σιάζεται μια σχετικότητα όπου  κάθε έννοια αιτίας – και αι-

τιατού  κάνει την πραγματικότητα να ατροφεί.

Τα πάντα  δηλαδή δείχνονται να είναι  ως  εκ  θεού προαπο-

φασισμένα  και  σε βάθος να συγκλίνουν  στο   ότι  η “Ύβρις”,

δηλαδή η ασέβεια ή και η απλή απείθεια  προς τους θεούς,

φέρνει αναπόφευκτα στον όποιο  θνητό την τιμωρία,  με συ-

νέπεια   η  θεά Άττη – η  κατά  τον Ησίοδο και τον ‘Ομηρο

θυγατέρα του Διός και της Εριδος – να  έρχεται να  βλάψει

σκληρά τον όποιο παραβάτη. 

Και οι  “Ουράνιοι” εν κατακλείδι  να μη  συγχωρούν  προτού

με την εκδίκησή τους χτυπήσουν και  πάρουν πίσω από τον

θνητό τα όσα αυτός, που με δική του θέληση  και πρωτοβου-

λία έχει κατακτήσει.

Η τραγωδία  ‘’Αίας’’, αυτή  που  έχει γράψει ο Σοφοκλής (496

-406 π.Χ.)   και ανοίγεται σε  1410  στίχους σχετικούς με τα

νοήματα τα παραπάνω,  θα είναι  ο σημερινός μας  λόγος.

Σκηνικό  του έργου όσον αφορά το χώρο που το δράμα πα-

ρουσιάζεται, είναι το στρατόπεδο των Ελλήνων στην Τροία. 

Η τραγωδία σε αυτό αρχίζει με τη θεά  Αθηνά να  αφηγείται

το “αμόκ” τού Αίαντα  που κάτω από μια  ακραία  ψυχολογική

κατάσταση σφάζει με μανία πρόβατα που τα νομίζει εχ-

θρούς του. 

Η Αθηνά μας αποκαλύπτει πως αυτή είχε  σχεδιάσει να απο-

τρελάνει τον Αίαντα, επειδή κάποτε αυτός την είχε προ-

σβάλλει κομπάζοντας για τη δύναμή του, και είχε απορρίψει

προκλητικά τη βοήθεια της.   «Δεν την θέλω τη βοήθειά σου,
πήγαινε σε άλλους  να τη δώσεις», την είχε αποπέμψει πε-

ριφρονητικά. «Εγώ στηρίζομαι  μοναχά στον εαυτό μου και
σε κανένα από εσάς τους θεούς».

Από τον πρόλογο του έργου στον οποίο η εισαγωγή  απο-

στρατεύεται  από τον παραδοσιακή σειρά,  το συμβάν  γρά-

φεται να προηγείται του γεγονότος  ή και των  γεγονότων.

Έτσι  στην προκειμένη περίπτωση μαζί  με  τα γεγονότα, με-

ταχρονισμένα τρόπον τινα αποκαλύπτονται και  οι γενεσι-

ουργές αιτίες  που τα προεκάλεσαν. 

Μαθαίνομε λοιπόν στην αποκάλυψη των αιτίων του “συμβάν-

τος”,  πώς  ο Αίας  είχε βρεθεί σε κατάσταση αμόκ, γιατί  όταν

ο Αχιλλέας σκοτώθηκε άδοξα από  το βέλος  κάποιου  τοξότη,

που  είχε πλήξει  την ευάλωτη πτέρνα του,   τα όπλα του νε-

κρού   ήρωα   εδόθησαν τιμητικά κατά παρέκλιση στον Οδυσ-

σέα. Όμως ηθικά και  κατά την στρατιωτική παράδοση έπρεπε

να  είχαν δοθεί  στον περισσότερο –μετά τον νεκρό – ανδρείο

και σωματικά δυνατό  πολεμιστή που  τέτοιος  κατά γενική

ομολογία φαινόταν να είναι ο Αίας. «Αίας  εκ Σαλαμίνος άγεν

δύο και δέκα νήας», δηλαδή ο Αίας  ήταν τόσο δυνατός που

μπορούσε μοναχός του να  σύρει δώδεκα  (πολεμικά) καράβια,

γράφει στην Ιλιάδα του ο Όμηρος (Β 557). 

Και εδώ όπως ηδη ειπώθηκε  “το  τιμητικό δόσιμο”  κατά πα-

ράβαση έγινε στον Οδυσσέα με την νοθευμένη απόφαση

που είχαν “κομματικά”προωθήσει οι Ατρείδες αρχηγοί,  Αγα-

μέμνων και ο αδελφός του Μενέλαος.

Ο Αίας  ακούγοντας για τη στημένη εύνοια  προς τον τον

Οδυσσέα “φυσικώ τω λόγω” εξοργίζεται. Χάνει τον έλεγχο του

εαυτού του και παράφρων  ορμά προς τη σκηνή- αντίσκηνο

των Ατρειδών με το σπαθί  του γυμνό να τους εξοντώσει.

Επεμβαίνει η Αθηνά η οποία  για προσωπικούς της λόγους και

μάλιστα εκδικητικά από καιρού  είχε εμφυτεύσει στον Αίαντα

μια,  με πολλές εξάρσεις, ψυχική του  “ανισορροπία”  που εκ-

δηλωνότανε πολλές φορές με αναίτιους θυμούς και αδυναμίες

συγκράτησης της οργής του. Η  θεά  προφανώς  αντιλαμβα-

νόμενη την ακραία της ενοχή  και για να γλυτώσει  τους Ατρεί-

δες από το σπαθί του, τον αποτρελαίνει και  στρέφει τη μανία

του προς το κοπάδι των προβάτων.   

Σε ψευδαίσθηση ο  Αίας θεωρεί και νομίζει πως τα αθώα ζώα

είναι οι αντίπαλοί του οι Ατρείδες και τα σφάζει. 

“Ένα   ζώο μάλιστα  που το περνάει για τον Οδυσσέα δεν το

σφάζει αμέσως. Το δένει για να το βασανίσει πρώτα δέρνοντάς

το αλύπητα  με το μαστίγιό του. 

Εξ ού και η τραγωδία αυτή καλείται και με το επίθετο “Αίας

Μαστιγοφόρος” με αναφορά στον Αίαντα τον Τελαμώνιο από

τη Σαλαμίνα προς διάκριση από τον άλλο ομηρικό  τον Αίαντα

τον Λοκρό.

Από το Χορό πάλι μαθαίνομε πως  ο Αίας όταν  λίγο αιφνίδια

συνέρχεται, (ανήρ φρονείν έοικεν),  δεν θυμάται τίποτα από

ό,τι έχει πράξει, και όταν τα μαθαίνει, βλέπει το χάλι του και

ντροπιασμένος ζητάει συχώρεση από τη θεά   Αθηνά, “αιδώ

καπ’ εμοί βλέψας λάβοι”. 

Και  κατ’ ιδίαν μάλιστα μονολογώντας μουρμουρίζει «αλίμονο

πόσο εξευτελίστηκα, αλίμονο πόσο γελοιοποιήθηκα». (οίμοι γέ-

λωτος οίον υβρίσθην άρα). 

«Βλέπεις λοιπόν  τώρα, την τόσο δύναμη μεγάλη των θεών και

εσύ», λέγει η  Αθηνά  αποτεινόμενη στον Οδυσσέα που  ήδη

την έχει πλησιάσει: “Οράς την θεών ισχύν όσην;”.

«Γι’ αυτό ποτέ,  μα ποτέ μη λες μεγάλο λόγο εναντίον των

θεών, γιατί  με μια μονάχα ο θεός, μπορεί και ρίχνει την μια

ημέρα  κάτω  γκρεμίζοντας όλα τα ανθρώπινα και την άλλη

πάλι  τα σηκώνει. “μηδεν ποτ΄ είπης αυτός εις θεούς έπος …..

ως ημέρα κλίνει τε κανάγει πάλιν”. Και ο Καλχας  ο μάντης συμ-

πλήρωνε πως «τα πελώρια κι άχρηστα ανθρώπινα κορμιά  πέ-

φτουν σε βαριές συμφορές  από τους θεούς, αν κάποιο ενώ

έχει γεννηθεί σαν άνθρωπος  έπειτα δεν σκέφτεται ανθρω-

πινά» (τα γαρ περισσά κανόητα πλάσματα πίπτειν βαρείαις

προς θεών δυσπραξίαις εφασχ’ ο μάντις,  όστις ανθρώπου

φύσιν  βλαστών, έπειτα  μη  κατ΄άνθρωπον φρονεί). 

Ο Οδυσσέας βλέπει τον  γίγαντα Αίαντα, βλέπει και την   κα-

τάντια του και τον λυπάται  Συγκινείται,  τον συμπονεί.

Τον πλησιάζει   και  με λόγια κάποια σαν  κι αυτά,  προσπαθεί

να τον χαλαρώσε: «Αίαντα, τα όπλα του Αχιλλέα δεν τα θέλω,

γιατί δικαιωματικά ανήκουν στον πιο γενναίο  από εμάς και

αυτός όντως είσαι εσύ».

Ο Αίας όμως νιώθει την ελεημοσύνη και δεν τα δέχεται. Έχει

ήδη  συνέλθει.  Απογοητευμένος δε, θέλει να αυτοκτονήσει. 

Η ομόκλινη του, η Τέκμησσα, σκλάβα αλλά και κόρη ονομαστού

και πλούσιου άρχοντα,  τον αγαπάει και τον θέλει ζωντανό για

πολλούς δικούς της λόγους. «Όταν εύχεσαι αυτά», του λέγει,

«δηλαδή εσύ να πεθάνεις, θέλω να πεθάνω και εγώ μαζί σου,

γιατί τί χρειάζεται να ζω εγώ χωρίς εσένα». (όταν κατεύχη,

τουθ’ ομού καμοί θανείν εύχου. Τί γαρ δεί ζήν με σου τεθνηκό-

τος).  

Και  ξεσπάει στο   από καιρού  κρυμμένο θλιβερό  της  παρά-

πονο: «Μα  και αν τώρα  είμαι είμαι σκλάβα σου, δεν  είμαι

σκλάβα  σου  γιατί το θέλησαν μόνο οι θεοί, αλλά  και γιατί  από

χέρι δικό σου  με σπαθί έγινα.  Και ακόμα  όπως θυμάσαι είμαι

σε καταγωγή  από πατέρα ελεύθερο, που εσύ σκότωσες. Και

όταν εσύ πεθάνεις, εγώ πάλι σκλάβα σε κάποιο παζάρι θα που-

ληθώ. Και η σκλαβιά  για τους ανθρώπους είναι το  μεγαλύτερο

κακό που μπορεί να τους τύχει». (της αναγκαίας τύχης ουκ

εστίν μείζον ανθρώποις κακόν). Και τώρα σωπαίνω γιατί όπως

με έχεις μάθει  και πολλές φορές πεί: «Γύναι, γυναιξί κόσμον

η σιγή φέρει». 

Παρεμβαίνει μαζί της  και ο Χορός που τον αποτελούν οι ναύ-

τες και  παλιοί του συμπολεμιστές από τη  μάχη στη Σαλαμίνα,

που εξακολουθούν να τον εκτιμούν και τώρα προσπαθούν να

τον  εμψυχώσουν και να τον αποτρέψουν  από το να βλάψει

τον εαυτό του.  Και  καταλήγοντας τού συνιστούν  «φίλοις γνώ-

μης κρατήσαι», τα λόγια των φίλων σου πρέπει να τα ακούς.

Εκείνος όμως ανένδοτος  καρφώνει ανάποδα το σπαθί του στη

άμμο και πέφτει επάνω. 

Το σπαθί αυτό του το είχε χαρίσει ο Έκτορας όταν σε μεταξύ

τους πολεμική αναμέτρηση, η εκτίμηση υπήρξε αμοιβαία. Τότε

μάλιστα  στην ανταλλαγή δώρων για επισφράγιση  αυτής  της

αναγνώρισης ο Αίας  είχε πάρει δώρο από τον Έκτορα το σπαθί

του Τρωαδίτη και ο Έκτορας σε ένδειξη τιμής είχε δεχτεί από

τον Αίαντα τη ζώνη του Έλληνα  εχθρού του.  

Αλλά και εδώ η  λαϊκή ρήση που  σε  τύπο χρησμού  έλεγε ότι

η ανταλλαγή δώρων  μεταξύ εχθρών φέρνει θάνατο και στους

δύο, πάλι  εδειξε τη δικαίωσή της. Όταν ο Έκτορας  ήταν νε-

κρός, ,δεμένο σταθερά με εκείνη την δωρισμένη  ζώνη από τον

Αίαντα  τον είχε σύρει πίσω από το άρμα του ο Αχιλλέας  και ο

Αίαντας από την άλλη μεριά είχε αυτοκτονήσει επάνω σε

εκείνο το χαρισμένο σπαθί από τον  Έκτορα. Και σε συμπέρα-

σμα  όντως τα δώρα των εχθρών είναι άδωρα και όχι ωφέλημα

(εχθρών  άδωρα δώρα  κουκ  ονήσιμα ). 

Ας μη γελιόμαστε. Αυτά δεν ήταν έργο της Μοίρας της Ατρό-

που  που κόβει τη ζωή. Ήταν  ολοκλήρωση της ένοχης εκδίκη-

σης της θεάς!

Στη σκηνή  τώρα εμφανίζεται  ο αδελφός του  Αίαντα, ο Τεύ-

κτρος, η   γυναίκα του η Τέκμησσα, και ο γιός του που άκουγε

στο συμβολικό όνομα  Ευρυσάκης (= από διπλό δέρμα θωρακι-

σμένη πανοπλία του Αίαντα), που ζητούν να θάψουν και να

αποδώσουν τα καθιερωμένα στον νεκρό Αίαντα. Αλλά ο  Αγα-

μέμνων και ο Μενέλαος αρνούνται να δωσουν τον νεκρό και

μιλούν με απαξίωση  και κατάρες γι’ αυτόν.    

Αρχίζει μια λεκτική διαμάχη, σύγκρουση  με σκληρά επιχειρή-

ματα, ανάμεσα στην οικογένεια του νεκρού  και τους  Ατρείδες.

Ανταλλάσσονται  πικρά λόγια  με φιλοσοφημένο βάθος επιχει-

ρήματα  που  δυστυχώς δεν έχω χώρο έστω και εν συντομία

να αναφέρω. 

Καμιά φορά  όμως  όταν γυρίζει ο λόγος  σε οικογενειακές κα-

ταφρόνιες, όπως αυτή του Τεύκτρου προς τον Αγαμέμνονα

δεν μπορώ παρά  τώρα να τις ανοίξω:

«Και εσύ  Αγαμέμνονα μιλάς  σαν να μην ξέρεις ποιόν ο πατέ-

ρας σου είχε πατέρα; Μα τον βάρβαρο Πέλοπα από τη Φρυγία.

Και ξεχνάς πως ο Ατρέας που έσπειρε εσένα,  προσέφερε ο

ανόσιος στον αδερφό του για δείπνο, τα δικά του παιδιά.  Και

ότι εσύ Αγαμέμνονα γεννήθηκες από μάνα  Κρητικιά, που σαν

την έπιασε ο πατέρας σου να πηδιέται με ξένον άντρα, την

έριξε στα άφωνα ψάρια να τη φάνε. 

Εμένα μιλάς και υποτιμητικά  και κράζεις  απλό τοξότη, που

έχω  πατέρα τον Τελαμόνα, πρώτο βραβείο  γενναιότητας μέσα

στο στρατό και  που πήρε για γυναίκα του, τη μητέρα μου που

ήταν βασιλοπούλα και  κόρη του Λαομέδοντα.   Και  ποιοί,

εσείς θέλετε τώρα τον πατέρα μου να τον πετάξετε  κάπου

άταφο.  Να ξέρεις όμως πως αν τον πετάξεις  άταφο  μαζί του

θα βάλεις και εμάς τους τρεις το ίδιο πεταμένους δίπλα του. 

Και ακόμα να ξέρεις ότι για μένα, τιμή θάναι να πεθάνω γι’

αυτόν, παρά για τη γυναίκα σου ή και για τη γυναίκα του αδελ-

φού σου».

Εμφανίζεται ο Οδυσσέας, παίρνει  με εγκώμια το μέρος του νε-

κρού,  και  με τα λόγια του τα ανθρώπινα, επιτυγχάνεται ο συμ-

βιβασμός  και η άδεια για την ταφή.  Ο Τεύκτρος ευχαριστεί τον

Οδυσσέα για τη συγκινητική του θέση, τον δηλώνει φίλο του

και φεύγει για να φροντίσει  τη διαδικασία των καθιερωμενων

του ενταφιασμού. 

Αυτά για σήμερα.
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Γύρω στα 480 π.Χ.  γεννήθηκε ο Πρωταγόρας στα Άβδηρα

της Θράκης, τα οποία έκτισε ο Ηρακλής γύρω στον 7ο

αιώνα, προς τιμήν του φίλου του Αβδήρου, που τον κατα-

σπάραξαν τα άγρια άλογα του Διομήδη, βασιλιά των Βιστό-

νων Θρακών!

Ο Πρωταγόρας εργαζόταν σαν αχθοφόρος, όταν γνωρί-

στηκε με τον συντοπίτη του Δημόκριτο, που ήταν σπου-

δαίος φιλόσοφος και θεμελιωτής της θεωρίας “περί
ατόμου” και έγινε γραμματέας και μαθητής του.

Ταξίδεψε σε πολλές ελληνικές πόλεις και στην Κάτω Ιτα-

λία, διδάσκοντας επ’ αμοιβή την ρητορική και στην Αθήνα,

όπου γνωρίστηκε με τον Περικλή και τον Ευριπίδη.

Ένα έργο του Πλάτωνα, με το όνομα  “Θεαίτητος ή Απολο-
γία ή Υπεράσπιση του Πρωταγόρα”, αναφέρει πολλά σχε-

τικά με τον Πρωταγόρα, γράφτηκε την πρώτη σωκρατική

περίοδο της συγγραφικής δραστηριότητας του Πλάτωνα,

μεταξύ 368 και 367 π.Χ., λίγο πριν την αναχώρησή του για

τις Συρακούσες και αναφέρεται στους ηθικούς κινδύνους

που ελλοχεύουν τους  νέους,  που θα υποστούν την παι-

δαγωγική επίδραση των σοφιστών. 

Όλο το έργο είναι γραμμένο υπό μορφή διαλόγου, ο οποίος

εξελισσόταν στο σπίτι του πλούσιου Αθηναίου Καλλία, ο

οποίος φιλοξενούσε τον σοφιστή και φιλόσοφο Πρωτα-

γόρα.

Ο Πρωταγόρας θεωρείται αρχηγέτης της σοφιστικής και

στην διδασκαλία του αναφέρει ότι: [“Πάντων χρημάτων μέ-
τρον εστίν άνθρωπος, των μεν όντων ως έστιν, των δε ουκ
όντων, ως ουκ έστιν”, (Πρωταγόρας απόσπ. 1)], δηλαδή:

“Για όλα τα πράγματα, μέτρο είναι ό άνθρωπος, γι’ αυτά που

υπάρχουν ότι υπάρχουν, για όσα δεν υπάρχουν ότι δεν

υπάρχουν’!

Δέχεται δηλαδή ότι ο κάθε άνθρωπος είναι το κριτήριο για

όλα τα θέματα, τα συγκεκριμένα και τα αφηρημένα και έτσι

εισάγει στη φιλοσοφία τον σχετικισμό δηλαδή “τον σχετικό
χαρακτήρα της γνώσης"!
Η διδασκαλία αυτή εκφράζει τη θέση, ότι κάθε γνώμη λογί-

ζεται εξίσου αληθινή με οποιαδήποτε άλλη γνώμη, δηλαδή

υποστηρίζει ότι “για κάθε θέμα υπάρχουν δύο απόψεις”!!!
Κατά τον Πρωταγόρα η γνώση και η εμπειρία ποικίλλουν

από άνθρωπο σε άνθρωπο γι’ αυτό τον λόγο υπάρχουν δια-

φορές στις αντιλήψεις και τις κρίσεις των ανθρώπων, σχε-

τικά με την υλική πραγματικότητα και άρα η γνώση είναι

σχετική!

Το ίδιο ισχύει για τα ήθη και τις συνήθειες σε διαφορετι-

κούς πολιτισμούς και λαούς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς

του Πρωταγόρα.

Εκτός όμως από τη γνώση των πραγμάτων, αναφέρεται ο

Πρωταγόρας και στην αξιολόγηση των πραγμάτων και θε-

ωρούσε ότι για κάθε πράγμα είναι δυνατόν να δοθούν δύο

διαφορετικές εξηγήσεις, ανάλογα με το πως “φαίνεται” σε

μένα ή σε σένα.

Με αυτό το σκεπτικό παραδεχόταν ότι δεν μπορούσε να

γνωρίζει τίποτα και έτσι εισέρχεται στη στάση του αγνω-

στικισμού, οπότε αναγνωρίζει πως ο άνθρωπος έχει περιο-

ρισμένες δυνατότητες και η ζωή του είναι σύντομη, γι’ αυτό

δεν μπορεί να έχει κανείς βέβαιη γνώση για τίποτε και κατά

συνέπεια ούτε γι’ αυτούς τους θεούς!

Αναφέρει ότι οι φυσικές δυνάμεις, οι πλούσιοι φυσικοί

πόροι και τα αγαθά από τη γεωργική δραστηριότητα των

ανθρώπων, αναγνωρίστηκαν κατά την αρχαιότητα από τους

ανθρώπους σαν ...Θεοί! 

Το ίδιο αναφέρει και ο Πρόδικος (αποσπ. DK Β35), μεγάλος

φιλόσοφος και διπλωμάτης, γεννημένος στην Ιουλίδα της

νήσου Κέας (Τζιάς) το 470 π.Χ. και ισχυρίζεται ότι: "τον ήλιο
και το φεγγάρι και τα ποτάμια και τις πηγές και γενικά όλα
όσα επενεργούν ευεργετικά στη ζωή, οι παλαιοί τα εξέλα-
βαν, λόγω της ωφελιμότητάς τους, για θεούς, ακριβώς
όπως οι Αιγύπτιοι τον Νείλο”.  
Ο Πρόδικος υπήρξε μαθητής του Πρωταγόρα και εξηγεί την

πίστη στους θεούς με πράγματα υλικά, που συντηρούν και

ωφελούν την ανθρώπινη ζωή και θεωρεί πως η θρησκεία

έχει ανθρώπινη προέλευση.

Οι απόψεις  “περί θρησκείας” του Πρωταγόρα,  θεωρήθηκαν

από ορισμένους κύκλους της Αθήνας, ότι υπονόμευαν τη

δημόσια λατρεία των θεών και κατηγορήθηκε ο Πρωταγό-

ρας σαν άθεος!

Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό για τον Πρωταγόρα, ο οποίος

αναγκάστηκε να πορευθεί στη Σικελία σαν εξόριστος  και

στη διάρκεια του ταξιδιού του το πλοίο ναυάγησε και πνί-

γηκε σε ηλικία 70 ετών, τα δε συγγραφικά του έργα και τα

λοιπά βιβλία του κάηκαν δημοσίως.

Στη πραγματικότητα  ο Πρωταγόρας δεν αμφισβήτησε την

ύπαρξη των θεών αλλά αμφισβήτησε την γνώση των αν-

θρώπων που έχουν σχετικά με την ύπαρξη των θεών.

Την κατηγορία περί αθεϊας, την ισχυρίστηκε ο Πυθόδωρος,

ο οποίος εκπροσωπούσε  την συντηρητική Αθήνα, που ήταν

ενάντια στο πνεύμα των σοφιστών και ανήκε στον κύκλο

των ολιγαρχικών, οι οποίοι  υποκίνησαν το Αθηναϊκό πρα-

ξικόπημα του 411 π.Χ.

Η κίνηση εκείνη οδηγήθηκε από μια σειρά επιφανών και

πλουσίων Αθηναίων, οι οποίοι κατείχαν σημαντικές θέσεις

στον Αθηναϊκό στρατό στη  Σάμο και το πραξικόπημα έγινε

με την συνεργασία του ωραίου, πλούσιου, έξυπνου και

χωρίς ηθικούς φραγμούς Αλκιβιάδη, ανιψιού του Περικλή

και κατέληξε στην ολοκληρωτική καταστροφή του Αθηναϊ-

κού στρατού, κατά την αποτυχημένη εκστρατεία των Αθη-

ναίων στη  Σικελία το 415-413 π.Χ., στα πλαίσια του

αδελφοκτόνου Πελοποννησιακού Πολέμου!!! 

Ο Κριτίας,  ήταν θείος του Πλάτωνα, μαθητής του Σωκράτη

και ένας από τους τριάκοντα τυράννους που κυβερνούσαν

την Αθήνα και ισχυριζόταν ότι οι παλαιοί νομοθέτες επινόη-

σαν τον Θεό, σαν επιτηρητή των σωστών πράξεων, καθώς

και των σφαλμάτων των ανθρώπων, ώστε από φόβο για την

θεϊκή τιμωρία, κανένας να μην αδικεί τον διπλανό του.

Επίσης αναζήτησε τις απαρχές της θρησκείας και τις ιδέας

της προέλευσης του Θεού, υποστηρίζοντας ότι οι θεοί είναι

αποτέλεσμα μιας σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ των αν-

θρώπων.  Υποστήριξε ακόμη ότι οι άνθρωποι είναι δίκαιοι

επειδή φοβούνται την τιμωρία των θεών και όχι από κάποιο

αίσθημα δικαίου.

Ο Πρωταγόρας ανέλυε την σημασία των λέξεων και δεχό-

ταν την ύπαρξη ψευδαισθήσεων και παραισθήσεων, οι

οποίες συνδέονται συνήθως με την όραση, αλλά και με

άλλες αισθήσεις όπως την ακοή και την γεύση.

Ο συγγραφέας των φιλοσοφικών διαλόγων του Πρωτα-

γόρα, δηλαδή ο Πλάτων, ήταν Αθηναίος φιλόσοφος, ( 427-

347 π.Χ), διετέλεσε μαθητής του Σωκράτη και το έργο του

έχει σωθεί ολόκληρο. Άσκησε δε τεράστια επιρροή στην

αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φι-

λοσοφική  παράδοση μέχρι και σήμερα.

Ο Πλάτων  είναι ο οδηγητής και προάγγελος μεταγενέστε-

ρων προβάσεων της φιλοσοφίας και εμπνευστής άμεσα ή

έμμεσα των σπουδαιότερων κοινωνικοπολιτικών οραματι-

σμών!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το μυαλό είναι ο στόχος!

Η Ευρώπη βαδίζει ολοταχώς προς τον ολοκληρωτισμό

και το φασισμό, κάτι που το αποδεικνύει καθημερινά

με τα μέτρα που παίρνει απέναντι σε έναν ιό, που μοι-

άζει σαν να δημιουργήθηκε γι’ αυτό.

Τα μέτρα που παίρνουν η μία χώρα μετά την άλλη, δεν

δείχνουν να είναι για την προστασία των πολιτών,

αλλά για την καιθυπόταξη, την υποδούλωση, τη στέ-

ρηση των ατομικών ελευθεριών, την τιμωρία, το μό-

νιμο σκύψιμο του κεφαλιού.

Πρώτη έρχεται η Ιταλία με την υποχρεωτικότητα του

εμβολιασμού άνω των 50 ετών. Αλλωστε μη μας κάνει

εντύπωση, μην ξεχνάμε από τον Μουσολίνι ξεκίνησε

ο φασισμός στην Ιταλία.

Και αναρωτιέται κανείς: Άραγε θα τους συλλαμβά-

νουν και θα τους φοράνε ζουρλομανδύα για να τους

εμβολιάσουν ή θα τους στερήσουν την τροφή;

Απ’ την άλλη η Γαλλία που κι αυτή ακολουθεί την Ιτα-

λία, παρ’ ότι έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος με την απαρά-

δεκτη δήλωση του πρωθυπουργού της, Μακρόν, ότι

«θέλει να τσαντίσει μέχρι τέλος τους ανεμβολία-
στους»!!
Στην Ελλάδα ήδη έχει επιβληθεί πρόστιμο 100 € μηνι-

αίως για τους άνω των 60 που μένουν ανεμβολίαστοι!

Σε λίγο θα ακολουθήσουν και οι άνω των 50!

Η Αυστραλία έχει κλείσει σύνορα με πολύ σκληρούς

όρους. Μάλιστα εξελίσσεται και ένα θρίλερ με τον τε-

νίστα Νόβακ Τζόκοβιτς, για το αν θα του επιτραπεί να

συμμετάσχει στο τουρνουά. Tελικά του αφαιρούν τη

βίζα και τον κρατούν ως ...λαθρομετανάστη!

Και επιβεβαιώνεται ο συλλογισμός ότι θέλουν να τσακίσουν

τα ανήσυχα πνεύματα, να σπάσουν “τον τσαμπουκά” κατά

τον Μακρόν, άρα να ελέγξουν το μυαλό  του πολίτη. 

Η Ευρώπη πάντως έχει αρχίσει και “βράζει”. Στο Αμ-

στερνάμ (φωτο), βετεράνοι προστατεύουν διαδηλω-

τές σχηματίζοντας κλοιό κατά της αστυνομικής βίας.

Και ενώ η “Ο” μοιάζει να περνάει και να αποχωρεί... οι

κυβερνήσεις όμως έχουν βάλει στόχο, και συνεχίζουν

τα ολοκληρωτικά μέτρα. Και ο στόχος είναι η κατα-

τρομοκράτηση και καθυπόταξη των λαών.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο σχετικός χαρακτήρας της γνώσης!
Σύμφωνα με το έργο του Πλάτωνα: “Ο Θεαίτητος”
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

75 χρόνια καθυστερεί τις

δημοσιεύσεις δεδομένων

του εμβολίου της, η Pfizer

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την

75χρονη καθυστέρηση στη δημοσίευση των δε-

δομένων με τις μελέτες της εταιρείας Pfizer και

διατάσσει την πλήρη δημοσίευσή τους σε

βάθος χρόνου 8 μηνών.

Ο δικαστής διέταξε τη δημοσίευση 55.000 σε-

λίδων μηνιαίως, έναντι 500 που είχε αιτηθεί ο

CDC, με αποτέλεσμα οι 450.000 σελίδες των

μελετών να έρθουν στο φως της δημοσιότητας

μέσα σε 8 μήνες.

Διατάσσοντας τη δημοσίευση των μελετών

αυτών, ο δικαστής αναγνώρισε ότι έτσι υπηρε-

τείται το δημόσιο συμφέρον, κάτι που θα έπρεπε

να αποτελεί προτεραιότητα για τον οργανισμό

τροφίμων και φαρμάκων στις ΗΠΑ (FDA).

Ο δικαστης έκλεισε την τοποθέτηση του επικα-

λούμενος τις ρήσεις του 4ου προέδρου των

ΗΠΑ James Madison ότι «μια λαοφιλής κυβέρ-
νηση χωρίς πληροφόρηση του λαού ή τα μέσα
για να το πετύχει αυτό, δεν είναι τίποτα άλλο
από τον πρόλογο σε μια φάρσα ή τραγωδία»,
αλλά και του JFK που τόνιζε ότι «ένα έθνος
που φοβάται να αφήσει το λαό να κρίνει την
αλήθεια και αντ´ αυτού ψεύδεται ανοικτά, τότε
είναι ένα έθνος που φοβάται το λαό του».

Απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τη-

λεφωνίας μπορούν να έχουν από σήμερα οι νέοι ηλι-

κίας 15-29 ετών, καθώς τα Υπουργεία Ψηφιακής

Διακυβέρνησης και Οικονομικών έθεσαν σε παραγω-

γική λειτουργία το mobilefees.gov.gr. Την πλατ-

φόρμα υλοποίησε η Γενική

Γραμματεία Πληροφοριακών

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-

σης με τη συνδρομή της Γενικής

Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών

και Ταχυδρομείων. Μέσω αυτής,

οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών μπο-

ρούν να δηλώσουν το κινητό

τους τηλέφωνο στο Μητρώο

Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών

Συνδρομητών Κινητής Τηλεφω-

νίας και Καρτοκινητής Τηλε-

φωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.), ώστε να

απαλλάσσονται από τα τέλη κι-

νητής και καρτοκινητής.

Η εγγραφή στο Μητρώο είναι

απλή και ολοκληρώνεται με τη

δήλωση του ΑΜΚΑ (ή ΠΑ-

ΑΥΠΑ), του αριθμού κινητού του

δικαιούχου και του παρόχου

στον οποίο λειτουργεί ο αριθ-

μός κινητού τηλεφώνου προς

απαλλαγή τελών.

Η είσοδος στο mobilefees.gov.gr

γίνεται μέσω κωδικών Taxisnet:

•  είτε του δικαιούχου, αν είναι

ενήλικας (18-29 ετών),

•  είτε εκείνου που έχει την επιμέλεια του δικαιούχου,

αν είναι ανήλικος (15-17). Η σχέση επιμέλειας ελέγ-

χεται αυτόματα, κατόπιν διασταύρωσης με το Μη-

τρώο Πολιτών ή εναλλακτικά με το έντυπο Ε1 της πιο

πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής

της αίτησης στο Μητρώο, ο πάροχος

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ενη-

μερώνεται αυτόματα για την εφαρ-

μογή της απαλλαγής κατά την

έκδοση λογαριασμού ή την ανανέ-

ωση χρόνου ομιλίας. Σε περίπτωση

μεταφοράς του αριθμού σε άλλη

εταιρεία (φορητότητα), ο νέος πάρο-

χος ενημερώνεται αυτόματα μέσω

του Μητρώου ότι ο συγκεκριμένος

αριθμός δικαιούται απαλλαγής. Αυ-

τόματα θα γίνεται και η διακοπή της

απαλλαγής για δικαιούχους που συμ-

πληρώνουν το 29ο έτος.

Σημειώνεται ότι κάθε δικαιούχος

μπορεί να καταχωρήσει έναν αριθμό

κινητού τηλεφώνου για να αιτηθεί

απαλλαγή. Ανά πάσα στιγμή, ο δι-

καιούχος μπορεί να διαγράψει την

αίτηση απαλλαγής σε έναν αριθμό

και να την ενεργοποιήσει σε άλλον

που έχει στην κατοχή του, εφόσον

το επιθυμεί. Οι πολίτες μπορούν να

υποβάλλουν περισσότερες από μία αιτήσεις σε περί-

πτωση που έχουν περισσότερους από έναν δικαιού-

χους υπό την επιμέλειά τους.

Η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο θα δίνεται στα-

διακά, έως τις 19 Ιανουαρίου.

Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς Taxisnet ή

οι πολίτες που υποβάλλουν αίτηση για ανήλικο δι-

καιούχο και η σχέση επιμέλειας δεν μπορεί να επιβε-

βαιωθεί με ηλεκτρονική διασταύρωση, μπορούν να

απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για

την εγγραφή τους στο Μητρώο. 

Η υποβολή των αιτήσεων στα ΚΕΠ θα είναι διαθέ-

σιμη από την 20η Ιανουαρίου 2022.

Απαλλαγή τελών κινητής

τηλεφωνίας για νέους

3 Ή μου τελειώνει η υπομονή ή αυξήθηκαν οι

ηλίθιοι.

3 Μου είπαν και έβαλα κανέλα για να φύγουν

τα μυρμήγκια από την κουζίνα, αλλά μάλλον
περιμένουν και τη μπουγάτσα.

3 Φέρνεις γκόμενο στο σπίτι, το μαθαίνει όλη

η γειτονιά.
Σου κλέβουν το σπίτι, κανείς ούτε είδε, ούτε
άκουσε τίποτα

Αποστάγματα...
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Υπάρχει μια άποψη –εσφαλμένη κατά τη γνώμη μου–

ότι καλή αντιπολίτευση είναι αυτή που λέει και ψηφί-

ζει σε όλα ΟΧΙ. Αυτή την πρακτική δεν την ακολού-

θησε ποτέ και δεν θα την ακολουθήσω.

Είμαι όμως υποχρεωμένος να είμαι καχύποπτος, όχι

μόνον επειδή γνωρίζω το: «φοβού τους Δαναούς και

δώρα φέροντας», αλλά διότι η πρακτική της Δημ. Πα-

ράταξης που άρχει τον Δήμο 3Β είναι  μονίμως πρα-

κτική Δούρειου Ίππου.

Στην αρχή, τους πρώτους δύο μήνες, θεώρησα υπο-

χρέωσή μου να δείξω πνεύμα συναίνεσης. Πολύ γρή-

γορα όμως με «ενημέρωσαν» με τον τρόπο τους ότι

δεν τους χρειάζεται, ούτε η συναίνεση ούτε καν η

γνώμη μου. Την καλή μου πρόθεση την εξέλαβαν ως

αδυναμία καταφέρνοντας μόνο να με μετατρέψουν

από αντίπαλο των προβλημάτων του τόπου και σε

δικό τους αντίπαλο.

Οφείλω να διευκρινίσω ότι υπάρχουν στην παράταξη

του κου Γρ. Κωνσταντέλλου και κάποια άτομα που

εκτιμώ, διατηρώ επαφή και φιλία και με ενημερώνουν

για κάποια θέματα που δεν θα μπορούσα να αντιλη-

φθώ εύκολα. Τους ευχαριστώ και  υπόσχομαι ότι δεν

θα τους εκθέσω ποτέ.

Ήμουν πάντα έτοιμος να χειροκροτήσω όποιο καλό

αποφασιζόταν ή γινόταν για τον τόπο και πίσω του

δεν κρυβόταν κάτι επιζήμιο, δυστυχώς ΜΑΤΑΙΑ.

Κάποιος φίλος γεμάτος απορία με ρώτησε πού βρί-

σκω τα θέματα και γράφω κάθε εβδομάδα, και μάλι-

στα διαφορετικά και χωρίς να με διαψεύσει κανείς

τους. Τα θέματα μού τα προσφέρουν με πολύ απλο-

χεριά οι ίδιοι, «η πλειοψηφία» όσον αφορά γα τη διά-

ψευση θα προτιμούσα να ρωτήσει τους ίδιους.

Η δική μου άποψη είναι ότι πρώτον αδυνατούν γιατί

γράφω την ΑΛΗΘΕΙΑ με πυξίδα το συμφέρον του

τόπου, και δεύτερον γνωρίζουν ότι ανήκω στα παρά-

ξενα μέταλλα: Όσο περισσότερο το θερμαίνεις τόσο

σκληρότερο γίνεται. Είναι βέβαιο ότι στην αρχή πε-

ρίμεναν ότι θα κουραστώ και θα εγκαταλείψω  τον

αγώνα μου, έχοντας εις βάρος μου και το πρόβλημα

υγείας, παράλληλα περίμεναν ότι θα εξαντληθεί η πε-

ρίοδος φιλοξενίας από την Δημοκρατική, Μαχητική

και Φιλόξενη εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ.

Ένας άλλος λόγος ή πληροφορία «από μέσα» από

την παράταξη του Δημάρχου είναι ότι έχει επιβληθεί

σε όλους απαγορευτικό. Γι’ αυτό δεν γράφουν γενικά

και όχι μόνο για μένα, ούτε στον Τύπο ούτε στο δια-

δίκτυο.

Κάποιες κυρίες «εξωσχολικές» έκαναν μία μικρή προ-

σπάθεια αλλά πολύ γρήγορα αντελήφθησαν ή τις

ενημέρωσαν ότι κατηγορώντας ή εγκαλώντας εμένα

για την κατάντια του δήμου Βάρης πριν την ενοποί-

ηση κατηγορούσαν την παραταξή τους. Ο Λόγος,

εκεί βρίσκονται οι δημοτικοί σύμβουλοι με τον «βε-

βαρημένο «παρελθόν», εγώ απλά τις άφησα να εκτε-

θούν.

«Η εξουσία αποκαλύπτει τον χαρακτήρα»
Βίας ο Πριηνεύς

ΥΓ. Το δικαίωμα να εκφράζω την άποψή μου είναι

ΙΕΡΟ και δεν το διαπραγματεύομαι με κανέναν και

για τίποτα. Η κριτική ευπρόσδεκτη ακόμα και όταν

είναι κακοπροαίρετη. Εγώ τολμώ, εσύ αποφασίζεις.

――――――――
* Ο Βασίλης Σιαμέτης  είναι ανεξάρτητος τοπικός Σύμβουλος Κοι-

νότητας Βάρης.

H καλή πρόθεση δεν

είναι αδυναμία

γράφει ο Βασίλειος Σιαμέτης* 

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

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Το άρθρο “A.UK.US” το έγραψα με

αφορμή άρθρο του Κ. Βενετσάνου

στην “Εβδόμη”, ότι υπάρχει κίνδυνος

θερμοπυρηνικής σύρραξης. Βέβαια

αυτό εξαρτάται σε τι συμφώνησαν οι

δύο μεγάλοι Κλίντον - Γκορμπατσόφ

στην συνάντηση στον Ατλαντικό, και τι

εννοούσε ο τελευταίος με το “διολι-
σθαίνουμαι σε πόλεμο”. Δεν έγραφε

για μέτωπα και συμμαχίες, τα οποία

εξάλλου δεν χρειάζονται σε μια θερ-

μοπυρηνική σύρραξη και δεν αφορούν

κανέναν και τίποτα, η αναζήτηση και η

πιθανολόγηση “μετόπων-συμμαχιών”

κ.λπ. Ακόμη συζητάμε για την βόμβα

στη Χιροσίμα και Ναγκασάκι μετά από

76 χρόνια και υφιστάμεθα και τις συ-

νέπειες τους, που ήταν 20 kt ενώ αν

είναι 5 mt, 250 φορές μεγαλύτερη τι

να μιλήσουμε για συμμαχίες; Δεν έχει

σημασία από που θα προέλθει και αν

υπάρξει μετά ζωή. Όπως ακόμη και ο

πλανήτης Γη, θα παίρνουν οι μελλον-

τικοί επιστήμονες το ηλεκτρομαγνη-

τικό κύμα της Γης και θα λένε κάπου

εδώ ήταν ένας πλανήτης που εξερ-

ράγη.

Αν πρόκειται όμως για θερμή συμβα-

τική σύρραξη και εμπορευματοικονο-

μική ίσως έχεις δίκιο, ίσως να είναι

έτσι. {Αλλά σε κάποιο δημοσίευμα που

έπεσε στην αντίληψη μου, κάποιες

χώρες εμποδίζουν την πώληση πυρη-

νικών υποβρυχίων στην Αυστραλία,

για να εμποδιστεί η διασπορά των πυ-

ρηνικών όπλων, και άλλες χώρες υπο-

στηρίζουν την πώληση γιατί το

πυρηνικό “καύσιμο” είναι ασφαλισμένο

και δεν μπορεί να μεταφερθεί για κα-

τασκευή βόμβας, χωρίς άμεσο κίνδυνο

της ζωής αυτών που θα προσπαθή-

σουν να την απασφαλίσουν. Λες και

τους ενδιαφέρει η ζωή αυτών. Θα

βρουν μια δικαιολογία. Ας πούμε για

παράδειγμα από την ιστορία μας.

(Εμείς οι Έλληνες τα βρήκαμε όλα).

Ακόμα διδάσκεται ο Θουκυδίδης στις

στρατιωτικές ακαδημίες του εξωτερι-

κού. Το τέχνασμα του Μιλτιάδη στον

Μαραθώνα δεν άφηνε να κοιμηθεί ο

Ιουλιανός ο λεγόμενος “παραβάτης”.

Το εφήρμοσε ο Υπ/γος Κατσιμήτρος

στον πόλεμο του 40 στην Πίνδο. Η Σα-

λαμίνα (Θεμιστοκλής). Ακόμα και στην

επιστήμη (Η Γένεση Guido Tonelli “Διό-

πτρα”. Παρά την προσπάθεια μου δεν

μπόρεσα να το διαβάσω. Δεν μπόρεσα

να αντιληφθώ το μέγεθος του χρόνου

1/10 εις την τριακοστή πρώτη sec, που

διήρκεσε η πρώτη μέρα της δημιουρ-

γία κ.α. Είχα υπόψιν μου το μέγεθος

10 εις τη 506 για τα παράλληλα σύμ-

παντα που ανέφερε σε κάποια συνέν-

τευξη του ο δικός μας Νανόπουλος).

Αλλά ας επανασυνδεθούμε στα παρα-

δείγματα “θανάτων” στην Ιστορία μας.

Το σχοινί του Ανδρούτσου, η σφαίρα

του Καραϊσκάκη, και το αντέγραψαν

αργότερα το 1974 κάποιοι, με μια

σφαίρα που μπήκε από το παράθυρο

της Αμερικανικής πρεσβείας της Λευ-

κωσίας, εξοστρακίστηκε και βρήκε τον

πρέσβη την στιγμή που έμπαινε στο

γραφείο του. Θα βρουν, κάτι θα

βρουν.}

Αλλά γιατί να αποκτήσει η Αυστραλία

πυρηνικά; Τι προβλέπεται; Μήπως

εξαντλήθηκε ο πλανήτης από ενεργει-

ακή άποψη και από τροφές; Και σκέ-

φτονται για το απώτερο ή το απώτατο

μέλλον (και μιλάμε για την αστική τάξη

πάντα). Τι να σκέφτονται δηλαδή για

το μέλλον τους. Πχ την εγκατάλειψη

και την καταστροφή του (εσκεμμένα)

για να σκεπαστούν τα ίχνη του εγκλή-

ματος (μόνον);! Και να αρχίσουν μια

νέα ζωή ανθρώπων σε κάποιο άλλο

πλανήτη; Έτσι δε κάνουν στον συμβα-

τικό πόλεμο; Όπου μπαίνουν τα κατα-

στρέφουν όλα για να μην υπάρχει

“μνήμη” και απόδειξη για τίποτα. (Δεν

υπήρχε πριν τίποτα, δεν έγινε τίποτα.

Δόγμα Σοκ Ναόμι Κλάιν). Για να τους

παρακολουθήσεις πως σκέφτονται

πρέπει να έχεις την φαντασία του Ιου-

λίου Βερν.

Γιώργης Κοροντάνης

H άλλη εκδοχή...

Λάβαμε την καλαίσθητη περιοδική έκδοση των Απο-

φοίτων του Β’ Γυμνασίου αρρένων Αθηνών, “Oι συμ-
μαθητές”, το οποίο μας κάνει την τιμή να

περιλαμβάνει και σημείωμα του Κώστα Βενετσάνου

(στην ΕΒΔΟΜΗ) με τίτλο «Οι συμμαθητές μου» κι

ευχαριστούμε θερμά τους συντελεστές.

Μ’ ευχάριστη έκπληξή μας στη σελ. 13 είδαμε μιαν

αποκάλυψη! Ο Αναστάσιος - Γιάννης Μεταξάς, επί-

τιμος καθηγητής Πανεπιστημίων και τακτικό μέλος

της Academie Europeenne Interdisciplinaire des Sci-

ences – ο οποίος είχε κάνει μια θαυμάσια και τεκμη-

ριωμένη εισήγηση κατά την επίσημη παρουσίαση

του γνωστού έργου «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ» του Μακια-

βέλλι, με σχόλια του Ναπολέοντα Βοναπάρτη (εκ-

δόσεις Σκαραβαίος) εμφάνισε μιαν ακόμη πτυχή της

πολυσχιδούς προσωπικότητάς του, με την «γέν-

νηση» ενός ποιήματος». Παραθέτουμε το δοκίμιο,

όπως παρουσιάζεται στο ανωτέρω περιοδικό των

αποφοίτων, καθ’ ότι “συμμαθητής”!

...για κάποιους οι στιγμές,
κι οι πιο προσωπικές,
φεύγουν, ξεχνιούνται.
Μα γι’  άλλους δεν σβήνονται ποτέ
Και με το χρόνο αναμνήσεις γίνονται, χρυσές
Μέσα στα βλέμματά μας σιγοζούνε οι στιγμές,
Χωρίς ποτέ να λένε κάτι άλλο
Που θα μπορούσε να φανεί για κάτι παραπάνω.

Κ.Β

Πάνω στο άρθρο “A.UK.US”
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Ξεκίνησε από Πέμπτη 13.1.22, η λειτουργία του Δι-

κτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για την

COVID-19, που συγκρότησαν  ο Ιατρικός Σύλλογος

Αθηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. και τελεί

υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής με τη συνερ-

γασία του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας.

Πλέον, οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα

στους δεκάδες γιατρούς της Αθήνας και του Πειραιά

που είναι ενήμεροι για την αντιμετώπιση της COVID-

19 λοίμωξης, με βάση τα επικαιροποιημένα θεραπευ-

τικά πρωτόκολλα, υπό την καθοδήγηση της Ομάδας

Εργασίας του ΙΣΑ, του ΙΣΠ και του ΕΟΔΥ.

Οι πολίτες έχουν πρόσβαση στους γιατρούς του Δι-

κτύου είτε μέσω της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλό-

γου Αθηνών (isathens.gr) όπου αναγράφονται τα

στοιχεία των ιατρών που συμμετέχουν στο Δίκτυο,

στις διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι συμβεβλημέ-

νοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί θα παρέχουν υπηρεσίες, στο

πλαίσιο της σύμβασής τους, οι δε πιστοποιημένοι ως

ιδιώτες ιατροί.

Παράλληλα, ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στην

ηλεκτρονική πλατφόρμα (isacovid.gr), στην οποία πα-

ρέχονται υπηρεσίες τηλεϊατρικής. Η πλατφόρμα πα-

ρέχει τη δυνατότητα, πέραν της άυλης

συνταγογράφησης, video κλήσης καθώς και δυνατό-

τητα ηλεκτρονικής καταβολής της ιατρικής αμοιβής.

Μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή, στο Δίκτυο

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για την COVID-19,

περισσότεροι από 135 ιατροί από Αθήνα και Πειραιά,

με τις ειδικότητες του παθολόγου, πνευμονολόγου,

γενικού ιατρού και παιδιάτρου, οι οποίοι αναλαμβά-

νουν την άμεση και έγκαιρη διερεύνηση, παρακολού-

θηση και αντιμετώπιση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου

κρούσματος covid-19. Πρόκειται για ένα Δίκτυο ια-

τρών της γειτονιάς, που παρέχουν τις υπηρεσίες

τους, στους ασθενείς με Covid-19 λοίμωξη, με βάση

τα αναθεωρημένα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Συνεχής ενημέρωση των ιατρών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.

Πατούλης συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη με τη συμμε-

τοχή του Προέδρου του ΙΣΠ Ν. Πλατανησιώτη και του

Αντιπροέδρου του ΕΟΔΥ καθηγητή Γ. Παναγιωτακό-

πουλου κατά την οποία η Επιστημονική Ομάδα, υπό

την καθοδήγηση του καθηγητή Γ. Σαρόγλου ενημέ-

ρωσε τους  ιατρούς που συμμετέχουν στο Δίκτυο,

σχετικά με τα επικαιροποιημένα θεραπευτικά πρωτό-

κολλα και τις επιστημονικές εξελίξεις για την Covid-

19 λοίμωξη. 

Όπως επισημάνθηκε θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση

και οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινω-

νούν με τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής για να

διατυπώνουν ερωτήματα και να λύνουν τις απορίες

τους.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Γ. Πα-

τούλης επεσήμανε:

«Οι ιατροί του Δικτύου θα συμ-
βάλλουν αποτελεσματικά στην
άμεση παροχή υπηρεσιών πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας, με
βάση τεκμηριωμένα θεραπευτικά
πρωτόκολλα Στόχος μας είναι σε
κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου, ο συμπολίτης μας που
διαγιγνώσκεται θετικός να μπορεί να βρει γιατρό, ενη-
μερωμένο για την αντιμετώπιση της λοίμωξης. Οι
ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρώτο χρονικό
διάστημα της νόσησης είναι καθοριστικό για την απο-
τροπή των επιπλοκών. Καλούμε όλους τους πολίτες
όταν βγει θετικό το τεστ να επικοινωνήσουν άμεσα,
με τον θεράποντα ιατρό τους ή ελλείψει αυτού, με κά-
ποιον από τους γιατρούς του Δικτύου Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας». 

Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για την COVID-19

Οι γιατροί της γειτονιάς μπαίνουν 

στη μάχη ενάντια στην πανδημία

Με χρηματοδότηση της Περιφέ-

ρειας Αττικής συνολικού προϋπο-

λογισμού 4 εκατομμύρια ευρώ με

χρηματοδότηση από ίδιους πόρους,

δρομολογείται η αποκατάσταση και

επέκταση κατεστραμμένων Στη-

θαίων Ασφαλείας σε όλο το οδικό

δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέ-

ρειας 

Με το συγκεκριμένο έργο θα συν-

τηρηθούν τα στηθαία ασφάλειας

σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο αρ-

μοδιότητας της Περιφέρειας, δη-

λαδή θα γίνουν παρεμβάσεις σε

πάνω από 1000 χλμ. αστικού και

περιαστικού οδικού δικτύου. 

Ειδικότερα προβλέπεται η αντικα-

τάσταση των τρακαρισμένων στη-

θαίων ασφάλειας με καινούργια

καθώς και αυτών που παρουσιά-

ζουν απώλεια στήριξης, στρέ-

βλωση, οξείδωση ή οποιοδήποτε

άλλο πρόβλημα.

Παράλληλα  θα τοποθετηθούν τσι-

μεντένια στηθαία τύπου Νew Jer-

sey στη νέα εθνική οδό Αθηνών-

Κορίνθου στο ύψος της λίμνης

Κουμουνδούρου, προκειμένου να

ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να

αποφευχθούν τα φαινόμενα κατά

τα οποία το υφιστάμενο μεταλλικό

στηθαίο αδυνατεί να απορροφήσει

κρούση από μεγάλο όχημα το

οποίο πέρνα στο αντίθετο ρεύμα,

με πολύ δυσάρεστες συνέπειες.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης

επισημαίνει σχετικά: «Η προστασία
της ζωής μέσα από την ενίσχυση
της οδικής ασφάλειας είναι στην
κορυφή των προτεραιοτήτων μας.
Με στοχευμένες δράσεις και
έργα, θα συνεχίσουμε να εργαζό-
μαστε προς την ίδια κατεύθυνση
για όλη την Αττική μας». 

Αποκατάσταση  Στηθαίων Ασφαλείας

στο δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής



«Με τις ψηφιακές υπηρεσίες κερδίζουμε χρόνο, κερ-

δίζουμε ζωή», δήλωσε ο  υπουργός Ψηφιακής Δια-

κυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και θα

συμφωνήσουμε μαζί του, εφόσον αυτές λειτουργούν

σωστά. Στην περίπτωση του ΕΦΚΑ, αυτό δεν ισχύει.

Κάθε φορά που χρειάζεται να λάβουμε ασφαλιστική

ενημερότητα, χάνουμε τον ύπνο μας.

Μήνας Δεκέμβριος, μπαίνουμε στην πλατφόρμα να “κα-

τεβάσουμε” ασφαλιστική Eνημερότητα, ηλεκτρονικά, και

εκεί αρχίζει ο γολγοθάς. 

“Δεν μπορείτε να λάβετε Ασφαλιστική Ενημερότητα»,

δηλώνει το σύστημα χωρίς να μας λέει τις οφειλές μας

και από πού προκύπτουν.

Αρχίζουμε να προσπαθούμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι

της Αριάδνης μπαίνοντας στο λαβύρινθο του Μίνωα για

να βρούμε γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε, αφού βάσει

των δικών μας στοιχείων, δεν χρωστάμε.

Μιλάμε τηλεφωνικά στον 4ψήφιο αριθμό εξυπηρέτησης

πολιτών, μήπως μπορούν αυτοί να μας ενημερώσουν εάν

χρωστάμε και γιατί δεν μπορούμε να λάβουμε Ασφαλι-

στική Ενημέροτητα. Η απάντησή τους: «δυστυχώς δεν

έχουμε πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες. Θα πρέπει

να κλείσετε ραντεβού».

Κλείνουμε ραντεβού στο ΕΦΚΑ Γλυφάδας, από όπου

εξυπηρετούμαστε όλα τα χρόνια (ευτυχώς το υποκατά-

στημα της λεωφ. Λαμπράκη ενοποιήθηκε με αυτό της

Λεωφ. Βουλιαγμένης και πλέον δεν μπερδευόμαστε σε

ποιο από τα δύο πρέπει να πάμε).

...ανήκετε το Κορωπί! 

Ερχεται η σειρά μας για να μας ενημερώσει ο υπάλληλος

ότι πλέον δεν υπαγόμαστε στη Γλυφάδα και θα έπρεπε

να εξυπηρετηθούμε από το Κορωπί! (καινούργιο αυτό)

αλλά μας εξυπηρετεί  “κατ’ εξαίρεση”. 

Βρίσκει λοιπόν έναν μήνα απλήρωτο· τον Σεπτέμβριο,

«αλλά μήπως είναι ο Αύγουστος», αναρωτιέται ο υπάλ-

ληλος και συνεχίζει: «συνήθως αυτόν ξεχνάει ο κόσμος

να πληρώσει». Έλα όμως πιου εμείς έχουμε πληρώσει!

Του δείχνουμε την απόδειξη πληρωμής και του εξηγούμε

ότι προφανώς δεν έχει ενημερωθεί το σύστημά τους και

ότι εμείς έχουμε πληρώσει μέσα στις ημερομηνίες που

ορίζονται. Φύγαμε άπρακτοι...

Ψάχνοντας με το λογιστή μας, ανακαλύπτουμε ότι η

πληρωμή του Σεπτεμβρίου, “είχε πέσει” στον Οκτώ-

βριο(!) από λάθος των υπαλλήλων. Παρ’ όλα αυτά, συνε-

χίζουμε να μη μπορούμε να λάβουμε Ασφ. Εν. γιατί ο

ΕΦΚΑ βλέπει τον Σεπτέμβρη ανεξόφλητο και το ποσό

«έχει πέσει» στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστι-

κών Οφειλών) για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αναγκαζόμαστε να ξαναπληρώσουμε το Σεπτέμβριο

μήπως καταφέρουμε να πάρουμε την πολυπόθητη

Ασφ.Εν. και εισπράξουμε κάποια ποσά που μας χρωστάει

το δημόσιο. Οι ψηφιακές υπηρεσίες όμως, πάλι δεν μας

εξυπηρετούν. Ξανά τηλεφώνημα στο 1555 για ραντεβού

στο Κορωπί, αφού μας λένε ότι ανήκουμε πλέον εκεί για

να μας πει η τηλεφωνήτρια: «μα γιατί στο Κορωπί, αφού
ανήκετε Γλυφάδα;»
– Ζνταααααν. 

– Μα στο ΕΦΚΑ, μας είπαν ότι ανήκουμε πλέον στο Κο-

ρωπί.

– Δεν νομίζω, αλλά αφήστε να μιλήσω με τα κεντρικά.

Στέλνουμε με email -στα κεντρικά- αίτηση ασφαλιστικής

ενημερότητας και η απάντηση είναι ότι «εξυπηρετούνται

κατ’ εξαίρεση μόνο τα επείγοντα”. 

Πληρώσαμε δύο φορές τον Σεπτέμβριο!

Με νέο email, τους απαντάμε ότι είναι επείγον να μπο-

ρέσουμε να εισπράξουμε για να πληρώσουμε κι εμείς

με τη σειρά μας τις υποχρεώσεις μας.

Σου απαντούν ότι χρωστάς το μήνα Σεπτέμβριο. Ελα

όμως που εμείς τον έχουμε πληρώσει δύο φορές!!

Οι ημέρες περνούν και ενημερότητα δεν λαμβάνουμε. 

Στέλνουμε νέο email και ζητάμε να μας πληροφορήσουν

επιτέλους πού πρέπει να απευθυνθούμε σημειώνοντας:

«Να πάω στο ΕΦΚΑ, δεν ξέρω πλέον πού. Στα τηλέφωνα

που κάλεσα, δεν ήξεραν να με ενημερώσουν! Επιτέλους,

δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που χρειάζομαι Ασφαλι-

στική ενημερότητα να περνάω το λαβύρινθο!  

Παρακαλώ ενημερώστε με πού ανήκω και πού πρέπει να

απευθυνθώ για να λάβω Ασφαλιστική Ενημερότητα».

Οι ημέρες κυλάνε και η αδρεναλίνη είναι στα ύψη.

Εχουμε ξεκινήσει στα μισά του μήνα Δεκέμβρη να προ-

σπαθούμε να βγάλουμε ενημερότητα και κλείνει σχεδόν

ο μήνας άπρακτα. 

Εχω χάσει τον αριθμό επικοινωνίας. Αφού ξεμπέρδε-

ψαν(;;) το κουβάρι, μου απάντησαν ότι έχω ένα χρέος

που έχει περάσει στο ΚΕΑΟ. Νέο μήνυμα για να μου

πουν ποιο ποσό χρωστάμε και η απάντηση ήρθε. Χρω-

στούσαμε 1,50 ευρώ. Καλά διαβάζετε ενάμισυ ευρώ.

Το πληρώσαμε λοιπόν κι αυτό, ο μήνας είχε φτάσει 30

Δεκεμβρίου, ασφαλιστική ενημερότητα δεν πήραμε γιατί

αργεί να φανεί στο σύστημα και λεφτά δεν εισπράξαμε.

Ακόμη δεν έχουμ λάβει ενημερότητα, αλλά μας κάλεσαν

τηλεφωνικά από τα κεντρικά και μας ενημέρωσαν ότι

«πλέον για ότι αφορά τους υπαλλήλους θα εξυπηρετού-

μαστε από τη Γλυφάδα, ενώ για ότι αφορά τον εργοδότη

ως ασφαλισμένο από το Κορωπί»!

Μιλώντας λοιπόν με τα κεντρικά, και έχοντας πληρώσει

δύο φορές ένα μήνα, τους είπαμε ότι στο κλείσιμο του

Δεκεμβρίου, δεν θα πληρώσουμε για το Νοέμβριο, ώστε

να γίνει ο συμψηφισμός των ποσών. Μου απάντησαν ότι

«ναι, λογικά έτσι θα γίνει». Το ζητήσαμε αυτό εγγράφως,

ώστε να είμαστε βέβαιοι και για να γνωρίζει ο επόμενος

υπάλληλος την υπόθεση, ώστε να μην ξαναπεράσουμε

τα ίδια. 

«Α, δεν γίνεται εγγράφως», ήταν η απάντηση και ο γολ-

γοθάς θα συνεχιστεί και το 2022... Καλή Χρονιά!

Καληνύχτα σας κύριε Πιερακάκη

Καληνύχτα σας κύριε Xατζηδάκη

Καληνύχτα σας κύριε Πιερακάκη. Αν νομίζετε ότι υπάρ-

χει ασφαλιστικός οργανισμός ΕΦΚΑ έχετε μεγάλο

λάθος. Μόλις προχθές πήγα σε δημόσιο νοσοκομείο με

ραντεβού σε γιατρό, και στη Γραμματεία με ρώτησαν πού

ανήκω ασφαλιστικά. Τους απάντησα: «Μα στο ΕΚΦΑ». Η

απάντησή τους ήταν ότι δεν με βρίσκουν. 

Τους εξήγησα ότι πριν γίνει το ΕΦΚΑ ήμουν στο ταμείο

ΤΑΙΣΥΤ το οποίο έγινε στη συνέχεια ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και στη

συνέχεια ΕΦΚΑ. Εβγαλε η υπάλληλος δύο σελίδες

ασφαλιστικά ταμεία και άρχισε να ψάχνει να βρει σε ποιο

ταμείο ανήκω. Η ουρά των πολιτών που περίμεναν να

εξυπηρετηθούν έφθασε πολλά πολλά μέτρα. 

Το “κερασάκι στην τούρτα”; Δεν βρήκε σε ποιο ταμείο

ανήκω και αγανακτισμένη (δικαίως η υπάλληλος) μου

έδωσε τον πολυπόθητο κωδικό του ραντεβού.

Δυστυχώς φτιάξατε μία χοάνη που την ονομάσατε

ΕΦΚΑ και ρίξατε μέσα όλα σχεδόν τα ταμεία χωρίς να

κάνετε ΚΑΜΙΑ ενοποίηση και ο κόσμος τραβάει τα μαλ-

λιά του.

Tο νομοσχέδιο για τον ...εκσυγχρονισμό 

Διαβάζω λοιπόν ανακοίνωση που κυκλοφόρησε το  Γρα-

φείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων για την αναβάθμιση του ΕΦΚΑ, ότι βρίσκεται

για δύο περίπου εβδομάδες σε δημόσια διαβούλευση το

νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, ενός από

τους μεγαλύτερους δημόσιους Οργανισμούς της χώρας,

με τον οποίο συναλλάσσονται καθημερινά 6,5 εκατομμύ-

ρια πολίτες και συγκεντρώνει -με βάση τις εκθέσεις του

Συνηγόρου του Πολίτη- το 48% των παραπόνων που

αφορούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα!!!

Οι βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου
Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αφορούν στη βελτίωση

της απόδοσης του ΕΦΚΑ, 

• στην ενίσχυση της επιβράβευσης και της λογοδοσίας

των υπαλλήλων,

• στην αύξηση της ευελιξίας και της ταχύτητας του

φορέα και 

• στην καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης

περιουσίας του. 

Πιο συγκεκριμένα: (Σ.Σ. τα αναφέρουμε επιγραμματικά)

1. Προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης Γεν. Διευθυντών

& Διευθυντών με τριετή θητεία και από τον ιδιωτικό τομέα. 

2. Προσδιορίζεται σύστημα επιβράβευσης παραγωγικότη-

τας. 

3. Αντιμετωπίζονται πιο συστηματικά οι καταγγελίες που

αφορούν στον ΕΦΚΑ... 

4. Επιταχύνονται οι πειθαρχικές διαδικασίες, λαμβάνοντας

υπόψη ότι οι διαδικασίες στα Πειθαρχικά του Συμβούλια

έχουν αυτή τη στιγμή μέσο χρόνο ολοκλήρωσης τα 2 έτη...

5. Καθίσταται πιο ευέλικτο το σύστημα των προμηθειών

ώστε να δοθεί τέλος σε φαινόμενα, όπως η μη έγκαιρη προ-

μήθεια αναλώσιμων, ανταλλακτικών...

6. Προωθείται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του

ΕΦΚΑ μέσω σύστασης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με τίτλο

«Εταιρεία Ακινήτων e-ΕΦΚΑ»...

Η ανακοίνωση κλείνει με “ωραία λόγια” του υπουργού

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη,

τα οποία όμως δεν τα βλέπουμε στο “νομοσχέδιο” που-

θενά στο δια ταύτα της ανακοίνωσης!

Διαβάζοντας την ανακοίνωση ένιωσα μιαν ανατριχίλα να

διαπερνάει το σώμα μου, γιατί δεν βλέπω πουθενά σε

όλο το κατεβατό της ανακοίνωσης, πώς θα σταματήσει

αυτός ο λαβύρινθος. 

Σαν να είναι κύριο μέλημά τους όχι η εξυπηρέτηση του

πολίτη, αλλά η «αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
του ΕΦΚΑ», η οποία απ’ ότι είδαμε σε μαζικά μέσα, ήδη

έχει κάνει την αρχή, με πολύ αρνητικές  προβλέψεις. 

Αννα Μπουζιάνη

Μια “επίσκεψη” στον 

λαβύρινθο του ΕΦΚΑ
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ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΔΙΔΑΓΜΑ ΤΟΥ

ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

«Ἰατρική τεχνέων μέν πασέων ἐστίν ἐπιφανεστάτη· διά δέ
ἀμαθίην τῶν τε χρεομένων αὐτῇ, καί τῶν εἰκῇ τούς τοι-
ούσδε κρινόντων, πολύ τι πασέων ἤδη τῶν τεχνέων
ἀπολείπεται.Ἡ δέ τῶνδε ἁµαρτάς τά µάλιστα µοι δο-
κέει ἔχειν αἰτίαν τοιήνδε: πρόστιµον γάρ ἰητρικῆς
µούνης ἐν τῇσι πόλεσιν οὐδέν ὥρισται, πλήν ἀδοξίης·
αὕτη δέ οὐ τιτρώσκει τούς ἐξ αὐτέης συγκειµένους.
Ὁµοιότατοι γάρ εἰσιν οἱ τοιοίδε τοῖσιν παρεισαγοµέ-
νοισιν προσώποισιν ἐν τῇσι τραγωδίῃσιν· ὡς γάρ
ἐκεῖνοι σχῆµα µέν καί στολήν καί πρόσωπον ὑποκρι-
τοῦ ἔχουσιν, οὐκ εἰσίν δέ ὑποκριταί, οὕτω καί ἰητροί,
φήµῃ µέν πολλοί, ἔργῳ δέ πάγχυ βαιοί».

(Ιπποκράτης, 460-377, “ΝΟΜΟΣ”, 1,1)

[= Η Ιατρική βέβαια είναι απ’ όλες τις τέχνες η πιο ευγενής·

ένεκα όμως της άγνοιας/απειρίας και των ασκούντων αυτήν

και των επιπολαίως κρινόντων - τους άπειρους γιατρούς -

πολύ βέβαια υπολείπεται ήτοι υστερεί όλων των άλλων τε-

χνών (= επιστημών). Ωστόσο η πλημμελής γι’ αυτούς κρίση

φρονώ ότι έχει την παρακάτω αιτία: δεν έχει οριστεί, δη-

λαδή από τις πόλεις, άλλο πρόστιμο/τιμωρία, (= το δικαστικό

ακαταδίωκτο), σχετικά με την άσκηση του ιατρικού επαγ-

γέλματος από τους αμαθείς, πέρα από τη δυσφήμισή· αυτή

όμως η κακή φήμη δεν προσβάλλει τους εξοικειωμένους με

το συναίσθημα της ντροπής,  ήτοι τους αμαθείς γιατρούς.

Γιατί  οι αυτού του φυράματος ομοιάζουν πάρα πολύ με τα

παρείσακτα (βουβά) πρόσωπα στις τραγωδίες· όπως δη-

λαδή, εκείνα, έχουν μορφή και περιβολή και προσωπείο

υποκριτού, δεν είναι όμως αληθινοί υποκριτές, έτσι και για-

τροί, κατ’ όνομα υπάρχουν πολλοί, κατ’ ουσίαν όμως υπάρ-

χουν ελάχιστοι].

«Ἰητρός γάρ φιλόσοφος ἰσόθεος»
(Ιπποκράτης, 460-377, «Περί Εὐσχηµοσύνης», 5, 3)

(= Ο φιλόσοφος/ενάρετος γιατρός καθίσταται ίσος με τους

θεούς).

«Ἤν γάρ παρῇ φιλανθρωπίη, πάρεστι καί φιλοτεχνίη».
(Ιπποκράτης, 460-337/370 «Παραγγελίαι», 6, 6)

(= Γιατί αν υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο υπάρχει και

αγάπη για την ιατρική τέχνη).

Η Φιλοσοφία είναι αδελφή και συγκάτοικος της Ιατρικής.

Γιατί η σοφία καθαρίζει την ψυχή από τα πάθη, ενώ η ιατρική

διώχνει τις αρρώστιες από το σώμα. Κι ο νους αυξάνει όταν

υπάρχει υγεία, για την οποία καλό είναι να προνοούν εκεί-

νοι που σκέπτονται σωστά... Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω

ότι αυτό το είδος των “ενάρετων ιατρών” δεν θα εξαφανι-

στεί απ’ την οικουμένη! Η βαθιά πίστη του Ιπποκράτη ότι η

σχέση της Ιατρικής με τη Φιλοσοφία είναι πολύ στενή, δια-

πιστωνεται στα κείμενα των (24) επιστολών που αντάλλαξε

με τον Δημόκριτο, τα οποία πραγματεύονται τη σχέση

ψυχής και σώματος.
«Ἱστορίην σοφίης γάρ δοκέω ἰητρικῆς ἀδελφήν καί ξύνοι-
κον᾽σοφίη µέν γάρ ψυχήν ἀναρύεται παθέων, ἰητρική

δέ νούσους σωµάτων αφαιρέεται. Αὔξεται δε νόος
παρούσης ὑγείης, ἥν καλόν προνοέειν τούς ἐσθλά
φρονέοντας».

(Ιπποκράτης, 460-377, “Επιστολή”, 23,4)

«Ὠφελέειν, ἤ µή βλάπτειν».

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ

ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ - ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Αποτελεί καθήκον, υποχρέωση και θεμελιώδη αρχή με αι-

ώνιο αντίκτυπο. Το ανθρωπιστικό πνεύμα οφείλει να εμπνέει

το σύγχρονο γιατρό στην καθημερινή πρακτική του.

«Λέγειν τά προγενόμενα· γιγνώσκειν τά παρέοντα· προλέ-
γειν τά ἐσόμενα· μελετᾶν ταῦτα· ἀσκέειν, περί τά νου-
σήµατα, δύο, ὠφελέειν, ἤ µή βλάπτειν. Ἡ τέχνη διά
τριῶν, τό νούσηµα, ὁ νοσέων, και ὁ ἰητρός· ὁ ἰητρός,
ὑπηρέτης τῆς τέχνης· ὑπεναντιοῦσθαι τιὧ νοσήµατι
τόν νοσεῦντα µετά τοῦ ἰητροῦ χρή».

(Ιπποκράτης, 460-377,«ΕΠΙΔΗΜΙΑΙ», βιβλίο 1, 2, 5, 9-10)

(= Να αναφέρεις/εκθέτεις τα περασμένα· να γνωρίζεις τα

παρόντα· να προβλέπεις τα μελλοντικά· να μελετάς αυτά·

να ασκείς, όσον αφορά τις ασθένειες, δύο, να ωφελείς, ή

τουλάχιστον να μη βλάπτεις. Η ιατρική τέχνη αναφέρεται

σε τρεις νοσολογικές αρχές: την ασθένεια, τον ασθενή και

τον γιατρό. Ο γιατρός είναι ο υπηρέτης της επιστήμης·

πρέπει ο ασθενής μαζί με τον γιατρό να αντιτάσσεται στην

ασθένεια).

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΕ ΟΛΑ -

Η ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ  - Η ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

«Πᾶν τό πολύ τῇ φύσει πολέμιον»
(Ιπποκράτης, 460-377, ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ», 2, 51, 3)

(= Οτιδήποτε υπερβολικό είναι αντίθετο στη φύση).

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ “ΥΓΙΕΙΑ”

Υ-ΔΩΡ
Γ-ΑΙΑ
Ι- ΔΕΑ / ή Ι-ΕΡΟΝ (ΘΕΙΟΝ - ΑΙΘΗΡ)
Ε-ΛΗ (θερμότης, θάλπος του ήλιου, ζέσις, ζέστη, το πυρ.
Ι- ΛΗ εἵλη ἀπό τό ρήµα εἰλέω\εἱλέω = ξηραίνω, 

στεγνώνω στον ήλιο).
Α-ΗΡ

Για να έχουμε Υγιεία πρέπει να υπάρχει ισορροπία των (4)

δομικών στοιχείων της ύλης που περιβάλλονται από τον αι-

θέρα. Η διατάραξη / ανισορροπία αυτών επιφέρει τον κλο-

νισμό της υγείας μας, εξασθενεί το ανοσοποιητικό μας

σύστημα και τότε παρουσιάζονται διάφορες ασθένειες.

Η ΥΓΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Η αξία της Υγείας αναγνωρίστηκε από την αρχαιότατη

εποχή και θεωρήθηκε ως το πολυτιμότερο αγαθό για τον

άνθρωπο. Οι Αρχαίοι πρόγονοί μας τη θεοποίησαν. Ήταν η

έκφραση της σωματικής, διανοητικής και ψυχικής ευεξίας,

η προϋπόθεση της δημιουργικής δράσης και ευτυχίας. Ο Αρ-

χαίος κωμικός ποιητής Μένανδρος ο Κηφισιεύς, 342-291,

έλεγε: «Ὑγιεία καί Νοῦς ἐσθλά τῷ βίῳ δύο», (= υγεία και

μυαλό τα δύο θαυμαστά πράγματα στη ζωή). Προστάτης της

ιατρικής τέχνης ήταν ο θεός Απόλλων, γιος του ο Ασκλη-

πιός. «Ὁ τά ἀσκελῆ (= σκληρά) ἤπια ποιῶν», όπως μαρτυ-

ρεί η ετυμολογία του ονόματός του. Ο μυθικός θεραπευτής

που εξομάλυνε τα καταβεβλημένα και καταπεπονημένα

μέρη του σώματος και της ψυχής. Σύμβολά του η “ράβδος”

που εμπεριείχε την έννοια της στήριξης και ο “όφις” η ιερή

αλληγορία των ανανεωτικών δυνάμεων της φύσεως, αυτές

που ο θεράπων γιατρός ξέρει να εγείρει.

Τα ονόματα των τέκνων του είναι ενδεικτικά των υπηρεσιών

που η ιατρική επιστήμη προσφέρει στον άνθρωπο: Ἰασώ <
ἴασις = θεραπεία, Ἀκεσώ < ἄκος = θεραπεία  Αἴγλη
< ἀΐσσω = κινούµαι + επίρρ. λίαν = η γρήγορη
άµεση ιατρική επέµβαση, η Υγίεια = η αποκατά-
σταση των υγρών και των ισορροπιών του σώµατος,
η χαρά της ύπαρξης, η Πανάκεια <πᾶν + ἄκος = η
θεά της θεραπείας κάθε νόσου κυρίως µέσω βοτά-
νων. Ο Μαχάων < µάχοµαι =  αυτός που με σκέψη και

φροντίδα μάχεται για τη ζωή, ο χειρουργός γιατρός στον

Όμηρο και ο Ποδαλείριος <πούς + το λείριον, τον λευκό

κρίνο, νάρκισσος, ο ριζοτόμος, ο συλλογέας βοτάνων, στον

Όμηρο ο παθολόγος γιατρός. Και οι δύο έλαβαν μέρος στον

Τρωικό πόλεμο ακι ήταν οι γιατροί των Αχαιών.

Αναφέρεται κι άλλος γιος του Ασκληπιού, ο Τελεσφόρος (=

δαίμων της επιτυχούς και αποτελεσματικής θεραπείας), που

απεικονιζόταν με τη μορφή μικρού παιδιού και αποτελούσε

μαζί με την Υγεία τη συνοδεία του Ασκληπιού.

ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ  ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 67
«Ἰητήρ πάντων, Ἀσκληπιέ, δέσποτα Παιάν, θέλγων
ἀνθρώπων πολυαλγέα πήµατα νούσων, ἠπιόδωρε,
κραταιέ, µόλοις κατάγων ὑγίειαν καὶ παύων νούσους,
χαλεπὰς θανάτοιο τὲ κῆρας, αὐξιθαλὲς κοῦρος καὶ
ἀλεξίκακ’, ὀλβιόµοιρε,  Φοίβου Ἀπόλλωνος κρατερὸν
θάλος ἀγλαότιµον, ἐχθρὲ νόσων, Ὑγίειαν ἔχων σύλ-
λεκτρον ἀµεµφῆ, ἐλθέ, µάκαρ, σωτήρ, βιοτῆς τέλος
ἐσθλὸν ὀπάζων».

(= Γιατρέ των πάντων, Ασκληπιέ, δέσποτα Παιάνα, που μαγεύεις τα

παθήματα των ανθρώπων από τις αρρώστιες που προξενούν μεγά-

λους πόνους, που καταπραΰνεις με τα δώρα σου, ισχυρέ, μακάρι να

έρθεις φέρνοντας σε εμάς την Υγεία και δίνοντας τέλος στις ασθέ-

νειες τις βαριές και στον ολέθριο θάνατο, που συντελείς στην αύ-

ξηση, βοηθέ, που απομακρύνεις τα κακά, καλότυχε, το ισχυρό

βλαστάρι, το πολυτίμητο του Φοίβου Απόλλωνα, εχθρέ των νοσημά-

των, που έχεις άμεμπτη σύζυγο την Υγεία, έλα, μακάριε, σωτήρα, δί-

δοντας σε εμάς καλό τέλος της ζώης).

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΥΓΙΕΙΑΣ 68

«Ἱµερόεσσ', ἐρατή, πολυѳάλµιε, παµβασίλεια,
κλῦѳι, µάκαιρ' Ὑγίεια, φερόλβιε, µῆτερ ἁπάντων...».
(= Περιπόθητη, αξιαγάπητη, που ζωογονείς τα πάντα, βασί-

λισσα των πάντων, άκουσέ με, μακάρια Υγεία, που φέρνεις

την ευτυχία, μητέρα όλων ανεξαιρέτως...)

«Ὑγιαίνειν μέν ἄριστον ἐστιν»
(Πλάτων, 427-347, “ΓΟΡΓΑΣ”, 451e

«Ὑγίεια, πρεσβίστα μακάρων, μετά σεῦ ναίοιμι τό λειπόμε-
νον βιοτᾶς, σύ δέ μοι πρόφρων σύνοικος εἴης».

(Αθήναιος, ο Ναυκρατίτης, 170-223, “ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΑΙ”, βιβλίο 15, 63, 15)

(= Υγεία, πολυσέβαστη θεά, μαζί σου θέλω τα χρόνια που

έχω για ζωή ακόμα, να περάσω κι εσύ είθε να είσαι για μένα

ευμενής συγκάτοικος / σύντροφος).

Υγιαίνετε!!!

――――――――
* Ὑγιεινολογία: Η μελέτη και η εφαρμογή των μεθόδων και των κα-

νόνων της Υγιεινής δια των οποίων συντελείται η προαγωγή και η δια-

τήρηση της Υγείας στον άνθρωπο.

* Πανδηµιολογία: (Pandemiology) Νεότευκτος όρος πλασθείς υπ’

εμού, κατ’ αναλογία προς τον υπάρχοντα “Επιδημιολογία”. Αφόρμηση,

η εδώ και δύο συναπτά εμφάνιση, χρόνια έξαρση και εξάπλωση της

πανδημίας SARS-COVID-19 (= Severe Acute Rspiratory Syndrome -

Coronavirus disease 2019).

Η επιστημονική μελέτη της κατανομής και εξέλιξης διαφόρων μολυσματι-

κών ασθενειών στον παγκόσμιο ανθρώπινο πληθυσμό και των παραγόντων

που τις διαμορφώνουν ή μπορούν να τις επηρεάσουν. Βασική Επιστήμη

της Δημόσιας Υγείας. Ο όρος δημοσιεύεται για πρώτη φορά στην Εφημε-

ρίδα “ΕΒΔΟΜΗ” και αναμένεται να καθιερωθεί διεθνώς και να λεξικογρα-

φηθεί αρκεί βέβαια να δηλώνεται ο Ευρεσίλογός της (Ευρησιεπής).

ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ὑγιεινολογίας*

ἄρχεσθαι
&

Πανδημιολογίας*
παύεσθαι
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Να το ακούσουν 

οι δήμαρχοι 

της περιοχής μας!

«Δεν είναι μαγικό, είναι δημοπρασία»,
λέει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών για

τα PCR των €27. Ο δήμαρχος Σίμος

Δανιηλίδης εξήγησε πώς ο Δήμος του

κατόπιν διαγωνισμών-δημοπρασιών

εξασφάλισε προνοιακή τιμή τα μοριακά

τεστ, πολύ πιο κάτω από τη διατίμηση

που όρισε το υπουργείο Ανάπτυξης.

«Δεν κάναμε ταχυδακτυλουργικά, δη-
μοπρασίες κάναμε, καθαρές δημοπρα-
σίες». Αυτό τόνισε ο δήμαρχος

Νεάπολης-Συκεών και πρόεδρος της

Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της

ΚΕΔΕ, Σίμος Δανιηλίδης, που κατά-

φερε να εξασφαλίσει και να προμηθευ-

τεί τεστ PCR έναντι 27 ευρώ το καθένα

για τον δήμο του, για να υποστηρίξει

μάλιστα πως υπάρχει τρόπος να μει-

ωθεί ακόμα περισσότερο η τιμή των μο-

ριακών τεστ από την κυβέρνηση. 

Θυμίζουμε ότι ο υπ. Ανάπτυξης Αδωνις

Γεωργιάδης, προ ημερών όρισε τιμή  47

ευρώ για τα pcr τεστ. 

Θυμίζουμε ακόμη ότι προ ολίγων ημε-

ρών ο Σ. Δανηιλίδης καλούσε την κυ-

βέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία «να

βάλουν φρένο στον χορό των δισεκα-
τομμυρίων ευρώ πατάσσοντας την κερ-
δοσκοπία», όπως είδαμε και ακούσαμε

από πολλά Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας.

Χαρακτηριστικά δήλωσε στο Focus FM:

«Είδαμε πως υπάρχει δεκαπλάσια και

πλέον τιμολόγηση από το κόστος, κάναμε

δημοπρασία προαγοράζοντας χιλιάδες

τεστ… Δεν κάναμε κάτι ακατόρθωτο, δεν

κάναμε ταχυδακτυλουργικά, δημοπρασίες

κάναμε, καθαρές δημοπρασίες. Υπήρξε

ανταγωνισμός και έτσι βγήκε αυτό το

αποτέλεσμα των 27 €», τόνισε ο Σ. Δα-

νιηλίδης και εξήγησε τη διαδικασία σημει-

ώνοντας ότι:

«Ως δήμαρχος, ως πολίτης, αλλά ως

πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής

Πολιτικής της ΚΕΔΕ, είχα καταγγείλει

από την πρώτη στιγμή το όργιο κερδο-

σκοπίας το οποίο υπήρχε, και βέβαια

είχα προτείνει συμφωνία του κράτους

και του αρμόδιου υπουργείου με τους

εισαγωγείς αυτών των υλικών των

τεστ, αλλά και των Εργαστηρίων, έτσι

ώστε να υπάρχει παραχώρηση, και μά-

λιστα με πολύ χαμηλό κόστος. 

... Αρα η κυβέρνηση οφείλει άμεσα όχι

μόνο να επανεξεταστεί την απόφασή

της για τον ορισμό του πλαφόν στα 47

ευρώ/μ.τ. ...Το ιδανικότερο, ωστόσο, σ’

αυτήν την κρισιμότατη φάση της εξά-

πλωσης της πανδημίας, θα ήταν να θε-

σπιστεί η δωρεάν παροχή του μοριακού

τεστ, όπως συμβαίνει σε τόσες χώρες

της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης». 

πηγή: Protagon.gr

Σ.Σ. Ιδού λοιπόν πεδίο δράσης λαμπρό

για τους δημάρχους. Πάντα υπάρχει τρό-

πος για να δείξουν ότι υπηρετούν τον δη-

μότη-πολίτη και ασχολούνται με τα

προβλήματά του, όπως άλλωστε ορίζει ο

θεσμός που υπηρετούν κι όχι να στρέφον-

ται κατά των πολιτών που αγαπούν την

πόλη τους και την υπερασπίζονται.

Δεν είναι μαγικό, είναι δημοπρασία!
O δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης

εξασφάλισε τεστ PCR με 27 € το καθένα για το δήμο του



16 ΣΕΛΙΔΑ - 15  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022                                                                                                                                                                                                ΕΒΔΟΜΗ

το έκτακτο, 

τακτικό περιστατικό
περί χρόνου

ἄνδρα µοι ἔννεπε, µοῦσα, πολύτροπον,
ὃς µάλα πολλὰ

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν·
Οµήρου, Οδύσσεια, α:1-2

Τόπος, κοινός: η Ηλικία. Όταν η συζήτηση μάς φέρνει
στο χρόνο, τα χρόνια, τις ώρες και τους καιρούς, οι
αντιδράσεις ποικίλουν: από την πλήρη συγκατάβαση
έως την άρνηση, έστω και ου-τοπική. Ποιός θέλει, να
παραδεχθεί ότι μεγάλωσε; Και, ακόμη και όταν το πα-
ραδέχεται, πόσο κοντά στην αντίληψη του πραγματι-
κού χρόνου βρίσκεται; 

Διδαχθήκαμε, στο σχολείο, τους χρόνους: ενεστωτι-
κούς, μελλοντικούς, παρελθοντικούς, σε συνθήκες
ιστορικού, τετελεσμένου, ανεκτέλεστου και επιθυμη-
τού. Κάτι συμβαίνει, συνέβη, θα συμβεί, είχε ή έχει
συμβεί, θα έχει ή θα θέλαμε να συμβεί. Σε κάθε περί-
πτωση, στο κέντρο και επί άξονος, ρυθμιστής κατά
κόσμον, ο άνθρωπος: ένα με τον χρόνο, σε διάλογο
μαζί του, διαχειριστής του, συμπορευτής ες αεί, από
ενάρξεως και στην αιωνιότητα. 

Συχνά, ο νους μου γυρίζει γύρω από το θέμα «συχνό-
τητα», με μείζονα προβληματισμό ποιά επανάληψη
θα οδηγήσει στην επιδιωκωμένη ποιότητα αποτελέ-
σματος, το οποίο, συνήθως, πρέπει να συνδέεται με
τον συγκεκριμένο, κάθε φορά, στόχο. 
Συνδέοντας, την προηγουμένη φράση, με τον τίτλο,
πώς από το έκτακτο μεταβαίνουμε στο τακτικό, δια-
τηρώντας, ταυτοχρόνως, τον χαρακτήρα του εκτάκτου
και εξαιρέτου, ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
οπότε διατρανώνεται και η ισχύς του μηνύματος. Εγ-
χείρημα απαιτητικό, στο οποίο ήρθε συνοδοιπόρος,
και αμείλικτος πρεσβευτής αγάπης, δηλαδή φήμης αι-
ωνίας από πάντα, ο ιστορικός ενεστώτας.

Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέµφθη,
εἰπεῖν τῇ Θεοτόκω τὸ Χαῖρε∙ / … / Χαῖρε, δ’ ἧς ἡ
χαρὰ ἐκλάµψει, χαῖρε, δι’ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει

Ακάθιστος Ύµνος, Στάσις Α΄, Α:1-3 & 8-9

Η επιλογή των αποσπασμάτων έγινε και χάριν μετρι-
κής, και χάριν ιστορικότητος, και χάριν αναλογιών,
τινί τρόπω, οι οποίες αναδεικνύονται κατά την συνο-
λική συγκριτική μελέτη των ποιητικών κειμένων: το
της εισαγωγής, και ακολούθως, κοσμικό, το ενδιά-
μεσο, εκκλησιαστικό. 
Συγκαταλέγω, στους αρωγούς της τοποθέτησης, τον
Noam Chomsky, με το πόνημα των Συντακτικών
Δομών, και τον Oscar Cullmann, με το σύγγραμμά
του Χριστός και Χρόνος. 

ἀρνύµενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων / …
/ νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο /
ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιµον ἦµαρ
/ τῶν ἁµόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡµῖν.

Οµήρου, Οδύσσεια, α:5 & 8-10

Πολιτισμός, κοινός: ο Κύκλος. Κύκλος ετήσιος, Κύ-
κλος ζωής, Κύκλος του χρόνου, Κύκλος εργασιών.
Στη Λαογραφία, στην Οικονομία, στην Αρχαιολογία,
στην Υγεία, στην Αρχιτεκτονική: ιστορική πραγματι-
κότητα, συνδεδεμένη με την συχνότητα. Έκτακτα, τα-
κτικά, περιστατικά. 

11.01.2022
Β.Στ.Κατσάνη

Ξεκίνησε η τρίτη φάση της διαδι-

κασίας υποβολής αιτήσεων για τη

δωρεάν σύνδεση ακινήτων, με το

υπό κατασκευή Δίκτυο Αποχέτευ-

σης του Δήμου Παλλήνης.

Η διαδικασία υποβολής των νέων

αιτήσεων, θα ολοκληρωθεί στις 7

Φεβρουαρίου 2022.

Υπογραμμίζουμε ότι, ο Δήμος

Παλλήνης, εξασφάλισε ότι, και οι

συνδέσεις των ακινήτων να είναι

ΔΩΡΕΑΝ για τους ιδιοκτήτες.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να «κατεβά-

σουν» την αίτηση και τα δικαιολο-

γητικά, από την ιστοσελίδα του

Δήμου Παλλήνης, www.pallini.gr κι

από την ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ,

www.eydap.gr. Μπορούν ακόμη να

τα παραλάβουν και από το Δημαρ-

χείο Παλλήνης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, ηλε-

κτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία)

στο derkopasp@eydap.gr.

Δίνεται η δυνατότητα αυτοπρόσω-

πης υποβολής αίτησης:

• Στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης

12, Γέρακας), σε ειδικό γραφείο

που έχει δημιουργηθεί σε συνερ-

γασία με την ΕΥΔΑΠ, κάθε Τρίτη

και Πέμπτη, από 9.00 έως 14.00.

Θα τηρείται αυστηρά σειρά προτε-

ραιότητας και όλα τα μέτρα προ-

στασίας κατά του COVID 19.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-

6604663 και 6970971576 (αρμόδιος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβου-

λος, Θόδωρος Σταματίου).

• Στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέν-

τρο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Λεωφ. Μεσο-

γείων, 419, Αγ. Παρασκευή).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210

214 3181 – 3188.

Ο Δήμαρχος 

Αθ. Ζούτσος καλεί 

τους δημότες 

να προστρέξουν

Αγαπητοί Συμπολίτες.

H κατασκευή του Δικτύου Αποχέ-

τευσης του Δήμου Παλλήνης, που

ως Δημοτική Αρχή, διεκδικήσαμε

και εξασφαλίσαμε, με σχέδιο και

επιμονή, βρίσκεται σε πλήρη εξέ-

λιξη. 

Το έργο υλοποιείται υπό την ευ-

θύνη της ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο Προ-

γραμματικής Σύμβασης με τον

Δήμο Παλλήνης, ο οποίος εξασφά-

λισε χρηματοδότηση από το

ΕΣΠΑ, ύψους άνω των 55.000.000

ευρώ, ώστε να είναι μηδενική η

επιβάρυνση των κατοίκων και δω-

ρεάν οι συνδέσεις των ακινήτων.

Ήδη έχουν κληθεί οι ιδιοκτήτες

ακινήτων επί των οδών στις οποίες

ξεκίνησε και συνεχίζεται η κατα-

σκευή του έργου, ώστε να υποβάλ-

λουν αιτήσεις για τη σύνδεση των

ακινήτων τους, με το δίκτυο Απο-

χέτευσης. 

Είμαι στην ευχάριστη θέση να

απευθύνω την τρίτη πρόσκληση

προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων επί

των οδών του Δήμου μας, στις

οποίες θα συνεχιστεί το επόμενο

διάστημα, η κατασκευή του αποχε-

τευτικού δικτύου, να υποβάλλουν,

έως τις 7 Φεβρουαρίου 2022, αί-

τηση σύνδεσης των ακινήτων

τους.

Ειδικότερα, καλούνται σε αυτή τη

φάση, να υποβάλλουν αίτηση σύν-

δεσης ακινήτων με το Δίκτυο Απο-

χέτευσης, οι ιδιοκτήτες ή οι

νόμιμοι εκπρόσωποι των ακινήτων,

επί συγκεκριμένων οδών, τους

οποίους μπορείτε να δείτε στην

ιστοσελίδα μας: www.ebdomi.com 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ

Eρώτηση του βουλευτή

Βασίλη Οικονόμου

Ερώτηση για την στελέχωση των

Κέντρων Υγείας, κατθέσε ο βου-

λευτής της Ν.Δ. Βασίλης Οικονό-

μου σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

Όπως γνωρίζετε τα Κέντρα

Υγείας Καλυβίων και Ραφήνας

λειτουργούν με τριπλό ρόλο ως

Κέντρα παροχής πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας, ως Κέντρα

αναφοράς Cοvid από τη πρώτη

φάση της πανδημίας και ως Εμβο-

λιαστικά Κέντρα από τις 15-02-

2021 με δεδομένο ότι ήταν από

τα πρώτα που εντάχθηκαν από

την αρχή στο πρόγραμμα εμβο-

λιασμών κατά του Κορονοϊού.

Ο Δήμος Παλλήνης 

καλεί τους ιδιοκτήτες να

καταθέσουν αιτήσεις για δωρεάν

σύνδεση με την αποχέτευση
Η νέα προθεσμία λήγει στις 7 Φεβρουαρίου
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Αγαπητοί αναγνώστες,

ενώ το σωτήριο (το ελπίζουμε και το ευχόμαστε) έτος 2022

ενέσκυψε κάθε άλλο παρά... με την μεταλλαξη "Ο", ομού

μετά άλλων "υβριδικών" να παρελαύνουν, σας ενημερώ-

νουμε, κατά το υποσχεθέν, για την τελευταία οικονομική

επιτροπή της χρονιάς.

66η οικ.επ. 29-12

Φαινομενικά διαδικαστικά τα μόλις τρία θέματα αυτής της

επιτροπής στην ημερήσια.Τα εκτός όμως, πέντε τον αριθμό,

που κατέφθαναν έως την ώρα της συνεδρίασης, ήταν σχε-

δόν όλα σημαντικά.

Το γιατί μπαίνουν εκτός ημερησίας, ως και γιατί καθυστε-

ρούν τόσο, πραγματικά ανεξήγητο... Σταχυολογούμε από

τα εκτός ημερησίας:

• Εισήγηση για τη συμμετοχή στην πράξη "Βιώσιμη μικροκι-

νητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε

Δήμους της χώρας".

Πρόκειται για πρόσκληση ενδιαφέροντος προς χρηματοδό-

τηση των εξής "ενδεικτικών":

• Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων πόλης,

κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης

σε ΟΤΑ Α' Βαθμού της χώρας.

• Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος

& φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτι-

σης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.

• Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης

πολιτών (web και mobile εφαρμογές) ...

• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών...

• Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης...

Η προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημά-

των θα κοστίσει 309.826€, ενώ η παρακολούθηση του

έργου "Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου" 8.000€

Σύνολο: 317.826€ με ΦΠΑ.

Αφού διαβάσαμε το Σύμφωνο Συνεργασίας με κενά στην

ημερομηνία και αλλού, ως και στο τεχνικό παράρτημα με

κενά στην τιμή μονάδας, ποσότητες κ.λπ. καταλήξαμε ότι:

Η δαπάνη είναι υπέρμετρη.

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα αναιρούν την έννοια της άθλησης.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ. Μικρό σχόλιο: Αυτή η κατά την γνώμη

μας αχρείαστη αλλά μεγάλη δαπάνη των 320.000€ περίπου

έχει προτεραιότητα έναντι της δαπάνης για τ' αδέποτα, η

οποία κυμαίνεται πολύ κάτω από το μισό αυτού του ποσού;;;

Αλλο σημαντικό θέμα αλλά της τελευταίας στιγμής: "Παρά-

ταση του έργου Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών

παρεμβασεων". Πρόκειται για την 4η παράταση και η ανά-

δοχος εταιρεία ζήτησε παράταση 30 ημερών, έως 13/12/22,

για να ολοκληρώσει τις εργασίες μετά την εορταστική πε-

ρίοδο, με αίτημα από 27/12!!!

• Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ προσωπικού ΟΤΑ για την

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πανδημίας έως 31-

3-2022 (το 5ο θέμα εκτός ημερησίας και το μόνο που υπερ-

ψηφίσαμε). Παραθέτουμε την τοποθέτησή  μας:

"Καταψηφίζουμε την εισαγωγή όλων των θεμάτων εκτός

ημερησίας (πέντε τον αριθμό), διότι, στη μία περίπτωση δεν

προκύπτει το κατεπείγον. Στην άλλη, ο ανάδοχος απαράδε-

κτα αιτείται παράτασης. Στα δε άλλα, από τις τόσες οικο-

νομικές που διεξήχθησαν το προηγούμενο διάστημα, η

τελευταία μόλις την Δευτέρα 27-12-2021, προ δύο μόλις

ημερών, δεν ήταν δυνατό να εισαχθούν στην τακτική;

Η μόνη εξαίρεση, υπερψηφίζουμε την παράταση έως τέλος

Μαρτίου λόγω πανδημίας γιατί πράγματι οι συνθήκες είναι

εξαιρετικά επείγουσες, γι' αυτό άλλωστε το Υπουργείο

έστειλε καθυστερημένα το έγγραφο και η καθυστέρηση

αυτή οφείλεται στην διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση. 

Δημαιρεσίες 9-1-2022

Την Κυριακή το πρωί πραγματοποιήθηκε η ειδική συνε-

δρίαση που αφορούσε την εκλογή του νέου προεδρείου και

των μελών στις επιτροπές. Απαιτήθηκε η δια ζώσης συμμε-

τοχή μας, προφανώς δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς η ψη-

φοφορία. Τα αποτελέσματα, λίγο ως πολύ γνωστά. Το

“Κύμα Ενωμενων Πολιτών”, Δ.Δαβάκης διασφάλισε την

συμμετοχή της παράταξης στις δύο επιτροπές, Οικονομική

και ΕΠοιΖω, στις οποίες τα μοναδικά μέλη της αντιπολίτευ-

σης προέρχονται από την παράταξή μας βάσει εκλογιμότη-

τας.

Η παρέμβαση του δημάρχου σε διαδικαστικό θέμα επί του

ψηφοδελτίου της παράταξής μας, έπεσε στο κενό καθώς,

τα δύο ονόματα που αναγράφοντο σε αυτό αποτελούσαν a

priori προτίμηση και οτιδήποτε επιπλέον ήταν περιττό.

Ο κ. Πέτροβιτς αναδείχτηκε με ευρύτατη αποδοχή και πάλι

αντιπρόεδρος Δ.Σ., γεγονός που δεν στηρίχθηκε στην "με-

γαλοψυχία" της πλειοψηφίας, αλλά στο ικανό και αξιόλογο

της προσωπικότητας και της προσφοράς του.

Για το τέλος...

Με αφορμή άλλο ένα συκοφαντικό δημοσίευμα με τη

μορφή ανάρτησης και στην κατ' εξακολούθηση προσπάθεια

σπίλωσης της παράταξής μας (εμού δε, ιδιαιτέρως!) αλλά

χωρίς να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης, αφού έχει

πάρει τη δικαστική οδό, διαμαρτυρόμαστε για τη συνεχιζό-

μενη "λάσπη" προς εμάς σε αθρόες ποσότητες μάλιστα!

Επιγραμματικά σχετικά με την Β.Παύλου.

▪Το "# παραβατικότητα" της ανάρτησης είναι μηνύσιμο, ως

και η αναφορά στ' όνομά μου με τους υπαινιγμούς ότι ευ-

θύνομαι για την φθορά της πινακίδας.

▪Η προσπάθεια δημιουργίας περιρρέουσας ατμόσφαιρας

ότι, τόσον εγώ, όσο και οι υπόλοιποι κάτοικοι τελούμε σε

καθεστώς παρανομίας ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟ καθώς,

το ρυμοτομικό του '62 ουδέποτε εφαρμόσθηκε με ό,τι αυτό

συνεπάγεται.

▪Στο δια ταύτα. Με την πρότερη κατάσταση περιφρουρών-

τας τα έως τότε πράγματι ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

υπήρχε τάξη και απόλυτος έλεγχος. Από την αυθαίρετη

(τουλάχιστον) επέμβαση του δημάρχου και μετά στις 12-8-

2021, τα πεζοδρόμια χρησιμοποιούνται ως χώρος στάθμευ-

σης και χώρος ελιγμών των  φορτηγών με αποτέλεσμα να

καταστρέφονται, ως και ο υπόλοιπος χώρος, λόγω κακής

χρήσης. Αυτό κατάφερε η επέμβαση!

Επειδή, εμείς ως παράταξη δεν καταφεύγουμε σε μηνύσεις

για συκοφαντική δυσφήμιση, ούτε θα πράξουμε εν προκει-

μένω, μα ούτε έχουμε κινηθεί εναντίον άλλων δημοσιευμά-

των στο παρελθόν γιατί θεωρούμε ότι, η θέση μας είναι η

ουσιαστική συνδρομή των δημοτών/κατοίκων. Αλλωστε, για

όσες ενέργειες έχουμε κάνει στα πλαίσια της αυτοδιοικη-

τικής ιδιότητας και εγώ επιπροσθέτως, για την προάσπιση

των εννόμων συμφερόντων μου, ουδέποτε δημοσιεύσαμε

σχετικώς, ούτε καν αναφερθήκαμε. Αναγκαζόμαστε δε, για

πρώτη φορά να ενημερώσουμε (ελπίζουμε να μην επανέλ-

θουμε) σχετικώς, λόγω των επαναλαμβανόμενων λεκτικών

κατηγοριών και της δόλιας μεθόδευσης δημιουργίας ψευ-

δών και συκοφαντικών εντυπώσεων εις βάρος μας.

Στη συνεχιζόμενη όμως, εκ μέρους της διοίκησης και των

φερεφώνων παρόμοιας προσπάθειας, θα εξαναγκαστούμε

να προβούμε σε ένδικα μέσα.

Μην μας εξωθήσετε...

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν 

Ι.Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Στα δύσβατα  

μονοπάτια του

Δήμου ΒΒΒ

3η Συνάντηση 

Τοπικών Ερευνητών

Μεσογείων

και Ν. Α. Αττικής  

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού ανακοι-

νώνει τη 3η συνάντηση τοπικών ερευνητών – λαο-

γράφων των Μεσογείων η οποία θα διεξαχθεί το

καλοκαίρι ή το φθινόπωρο του 2022. Διευκρινίσεις

για τον ακριβή χρόνο αλλά και τον τόπο διεξαγωγής

θα υπάρξουν μετά το νέο έτος και πάντοτε λαμβά-

νοντας υπόψη τις εξελίξεις γύρω από την υγειονο-

μική κρίση. 

Για τη χρονιά αυτή, η Συνάντηση έχει ως θέμα της:

Τοπικοί ερευνητές – όψεις του λαϊκού πολιτισμού

στα Μεσόγεια και οργανώνεται γύρω από τους πα-

ρακάτω θεματικούς άξονες:

A. Λαογραφικά Ζητήματα της περιοχής της Ν. Α. Ατ-

τικής

B. Μουσικοχορευτικές παραδόσεις στην περιοχή της

Ν. Α. Αττικής

Γ. Όψεις του Αστικού Χώρου και του Σήμερα: αναζή-

τηση της σημερινής πολιτιστικής ταυτότητας των πό-

λεων των Μεσογείων

Δ. Μνήμες, Ταυτότητες - Ετερότητες

Ε. έκθεση αρχειακού υλικού (π.χ. φωτογραφία, αφίσα

κ.α.) 

ΣΤ. Παρουσίαση δρώμενου (μουσική -χορός-έθιμο

κλπ)

Στη συνάντηση μπορεί να συμμετέχει κανείς με

10λεπτη εισήγησή του σε περισσότερες από μία θε-

ματικές. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τίτλου ανακοίνω-

σης, περίληψης (150-200 λέξεων) και σύντομου βιο-

γραφικού σημειώματος (150-200 λέξεων) ορίζεται η

31 Μαρτίου  2022. Τα παραπάνω θα πρέπει να απο-

σταλούν εγκαίρως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του

ΕΚΤ&Π ή και ταχυδρομικά (Αντ. Κιμπιζή 5, Κορωπί

19400)

Κορωπί   10  Ιανουαρίου 2022
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                                                     
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και  Διοικητικής Μέριμνας 
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 47,     Τ.Κ.: 19400 Κορωπί                                                             
Πληροφορίες: Στ. Αργύρη, Τηλ.: 2132000781 • Mail: tit.kor.diav@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 19546/2-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Με την αριθμ. 19546/2-12-2021 Απόφαση Δημάρχου Κρωπίας, η οποία δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 6470/Β΄/ 31-12-2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή, νυχτερινή κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες καθώς επίσης και κατά τις εργασίες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών και
νυχτερινών αυτών καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, του μονίμου
προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Αορίστου
χρόνου (ΙΔΑΧ) και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορι-
σμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)για το Α΄ εξάμηνο  2022  μέσα στα όρια που προβλέ-
πουν οι διατάξεις Α και Β του αρ. 20 του Ν. 4354/2015,  ως εξής:  

Α.ΥΔΡΕΥΣΗ

1.   ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 5.500,00 € 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ                        

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 9 1080 1920 864
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΙΔΑΧ)  

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 4.200,00  €   
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ                        

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 6 720 576 576
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΙΔΟΧ)  
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό 500,00  €   

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ                        

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 8 960 768 768
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΩΝ)  
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6012.001  μέχρι συνολικό ποσό 50.000,00 € 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――     
Α/Α ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ                        

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 50 6.000 9.000 9.000
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

2. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΑΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 60.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ                        

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 78 9.360 14.040 14.040
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΟΧ): 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό  60.000,00 € 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ                        

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 55 6.600 9.900 9.900
―――――――――――――――――――――――――――――――――――     

4. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟ): 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό  15.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 1 240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
5. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

Η δαπάνη βαρύνει τον  Κ.Α. 35-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 2.000,00 €    
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ                        

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  
1 1 120 96 96

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
6. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)  (Δ/κή υποστήριξη)
Η δαπάνη θα βαρύνει τον  ΚΑ 10-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 15.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 1 120
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
7.ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(ΜΟΝΙΜΟΣ)

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 70-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό  1.500,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ                        

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 120 96 96

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
8. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙ-
ΝΟΥ (ΙΔΟΧ)  

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 45-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό 500,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 10 1200
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
9. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΑΧ) 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό  6.000,00€.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 1 120
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
10. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΑΧ) 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 45-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό  550,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 1 120
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
11.ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ) (ΙΔΟΧ) 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35-6042.002 μέχρι συνολικό ποσό  1.500,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 8 960
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
12. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό  15.000,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 1 120
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 30-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 4.000,00 € 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 8 960
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΑΧ)
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 30-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 1.700,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ                        

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 2 240 192 192
―――――――――――――――――――――――――――――――――――     
3. ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  (ΙΔΑΧ)        
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό: 6.000,00 €   
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 1 240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

Δ . ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΕΣΟΔΩΝ, .ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗ-
ΡΙΟΥ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  2. ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ
ΚΕΠ, 3. ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ-
ΜΝΑΣ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 4. ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑ-
ΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό   15.000,00 € 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 20 2.400
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΕΣΟΔΩΝ, .ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ,ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  2.  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑ-
ΝΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ( ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό   6.000,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 10 1200
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό   15.000,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 4 480
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

α.  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟΥ(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15-6012 μέχρι συνολικό ποσό  750,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 1 120
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
β.  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΜΟΥ (ΙΔΑΧ)
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό  500,00 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 1 120
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΟΣ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 2.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 1 120
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΚΗΣ  (ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 15.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 1 120
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00-6032.003 μέχρι συνολικό ποσό 1.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 5 600
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού θα γίνεται
κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις εισηγήσεις των αν-
τίστοιχων προϊσταμένων των υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας. 
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών του Α Εξαμήνου
2022, με δαπάνη το ύψος της οποίας έχει περιγραφεί   αναλυτικά σε όσα προ-
αναφέρθηκαν ανά κωδικό και με τα ανάλογα ποσά. Επομένως η δαπάνη που
προκαλείται θα βαρύνει τους αντίστοιχους προαναφερθέντες ΚΑ του προϋπο-
λογισμού έτους 2022 με τα ανάλογα ποσά.   
Ο αριθμός των απογευματινών ωρών υπερωριακής εργασίας δεν υπερβαίνει
τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο και ο αριθμός των ωρών υπερω-
ριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και των αν-
τίστοιχων νυχτερινών, σε υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί για  24ωρη ή για
12ωρη απασχόλησή τους  καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για
16ώρες μηνιαίως, θα καθοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε υπη-
ρεσίας και τον προγραμματισμό των προϊσταμένων των υπηρεσιών αυτών. Σε
αυτήν την περίπτωση της δωδεκάωρης ή εικοσιτετράωρης απασχόλησης οι
ώρες για το προσωπικό του Δήμου Κρωπίας που ανήκει στην υπηρεσία καθα-
ριότητας αναλογούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν.4354/2015, σε 180 ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο. Ο αριθμός των
ωρών υπερωριακής απασχόλησης δεν είναι  ίδιος για κάθε δικαιούχο, αλλά
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις πραγματοποιούμενες από τον κάθε εργαζό-
μενο ώρες. Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων θα βεβαι-
ώνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της εκάστοτε Διεύθυνσης.  
Η απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. Α του ν.4354/2015 έχει ισχύ
από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Δήμαρχος  Δημήτριος Ν. Κιούσης           

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com
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στα πεταχτά

Στο 13,4% η ανεργία στην

Ελλάδα τον Νοέμβριο
Τη δεύτερη θέση με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας

στην Ευρωζώνη- πίσω από την Ισπανία- διατήρησε η

Ελλάδα τον Νοέμβριο καταγράφοντας ποσοστό 13,

4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε στη δημο-

σιότητα η Eurostat, το ποσοστό ανεργίας σημείωσε

ελαφρώς αύξηση από το 13,3% τον Οκτώβριο και

13,1% τον Σεπτέμβριο. Απέχει, ωστόσο, αρκετά από

το 16,2% στο οποίο βρισκόταν ένα χρόνο νωρίτερα,

τον Νοέμβριο του 2020. Στο σύνολο της Ευρωζώνης

το ποσοστό της ανεργίας υποχώρησε στο 7,2% τον

Νοέμβριο, από 7,3% τον Οκτώβριο, 7,4% τον Σεπτέμ-

βριο και 8,1% έναν χρόνο νωρίτερα. Στην Ε.Ε. των 27

μειώθηκε στο 6,5% τον Νοέμβριο, από 6,7% έναν

μήνα νωρίτερα.

Χωριστές Φορολογικές 

δηλώσεις  συζύγων

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την

υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων από τα

παντρεμένα ζευγάρια που το επιθυμούν. Οι ενδιαφε-

ρόμενοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή

τους για ξεχωριστή υποβολή δηλώσεων εισερχόμε-

νοι στη σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι και τις

28 Φεβρουαρίου.

Πολιτεία Καινοτομίας στην Ελλάδα

Πολλές φορές ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία, Χρί-

στος Δήμας, είχε προαναγγείλει τη δημιουργία μιας

Πολιτείας Καινοτομίας στην Ελλάδα, η οποία θα φι-

λοξενήσει την ερευνητική, επιστημονική και τεχνολο-

γική κοινότητα της χώρας μας.

H εξαγγελία αυτή γίνεται πραγματικότητα αφού, η

σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για την δράση

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. παίρνει

την έγκριση από την διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ.

Όπως ανέφερε ο Χρ. Δήμας σε συνέντευξή του, η Πο-

λιτεία Καινοτομίας είναι ένας φυσικός χώρος όπου

ερευνητές, startup επιχειρήσεις και τμήματα Έρευνας

& Ανάπτυξης (R&D) εταιρειών και βιομηχανιών θα δη-

μιουργούν επιχειρηματικές συνέργειες παράγοντας

καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της

Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Το Κέντρο Καινοτομίας θα εγκατασταθεί στο εγκατα-

λελειμμένο για 30 χρόνια εργοστάσιο της ΧΡΩΠΕΙ.

Το εγχείρημα θα στοιχήσει περίπου 50 εκατ. ευρώ,

όλα από τον Ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται να απασχολή-

σει περίπου 150 εργαζόμενους κατά την κατασκευή

του, ενώ όταν ολοκληρωθεί το έργο (υπολογίζεται

στα τέλη του 2021) αναμένεται να απασχολεί περίπου

2500 εργαζόμενους.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - νοσηλεύτριες, Νοσοκόμοι/ Νο-

σοκόμες ή πρακτικοί ζητούνται για πλήρη απα-

σχόληση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Tηλ. 210 8973614

Αποστολή βιογραφικών στο jobs@aktios.gr

ΖΗΤΑΕΙ κυρία, κάτοικος Βάρης, χωρίς οικογενει-

ακές υποχρεώσεις, με εμπειρία στην περιποίηση

ηλικιωμένων, εργασία εξωτερική ή εσωτερική.

Τηλ. 6992879814

Ζητά κυρία από Ουκρανία, 50 ετών, κάτοικος Βάρ-

κιζας, με καλά ελληνικά, πλήρως εμβολιασμένη

ζητά εξωτερική εργασία για όλες τις οικιακές εργα-

σίες. Τηλ. 6998059385.

ZHTΕΙΤΑΙ γυναίκα για καθαρότητα οικίας 2 φορές την

εβδομάδα (2-3 ώρες) περιοχή Βούλα. 

Τηλ. 2108952269 - 6945411125

ZΗΤΕΙΤΑΙ, κυρία για μερική απασχόληση για φροντίδα

ηλικιωμένου. Τηλ. 6976782784, 6932444320

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙ-

ΤΙΑ ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟ-

ΧΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά,

ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά

βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προ-

τίμηση Γλυφάδα. κα Βιολέτα, Τηλέφ.: 6939833172

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου. Πληροφορίες

6946019849.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε

παιδιά και ενήλικες καλέστε την

«Ευρωπαϊκή Γραμμή 

Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, μερεμέτια
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων
Αναψυχής με την επωνυμία
<<ΑΡΤΕΛ  ΣΕΙΛΙΝΓΚ Ν.Ε.Π.Α.>>,
(Α.Μ. Ν.Ε.Π.Α. 3328/2020) αναγγέ-
λει ότι δυνάμει της από 10η Ια-
νουαρίου 2022 απόφασης
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της εταιρείας, απο-
φασίστηκε η αναγγελία της μεί-
ωσης του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας κατά Ευρώ Πενήντα
Χιλιάδων (€50.000,00) [ήτοι πεντα-
κόσιες (500) ανώνυμες μετοχές].
Με την ολοκλήρωση της ως άνω
μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας θα ανέρχεται σε
Ευρώ Διακόσιες Πενήντα Χιλιά-
δες (€250.000,00) και θα διαιρεί-
ται σε Δύο Χιλιάδες Πεντακόσιες
(2.500) ανώνυμες μετοχές ονομα-
στικής αξίας ευρώ  εκατό (€100)
έκαστη.

ΑΔΑ: 90ΜΛΩΛΝ-2Ψ4

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο Κέντρο Θεραπείας

Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και απευθύνεται σε χρή-

στες εξαρτησιογόνων ουσιών άνω των 21 ετών και τις οι-

κογένειές τους, στοχεύοντας στην απεξάρτηση, την

εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των μελών του.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δωρεάν και

χωρίς λίστες αναμονής. Η προσέλευση στο πρόγραμμα

είναι εθελοντική και δεν χορηγούνται φαρμακευτικές ή

υποκατάστατες ουσίες.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας δημιουργήθηκε από

το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το Δήμο Ρα-

φήνας, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των αν-

θρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοξικοεξάρτησης

και διαμένουν στην Ανατολική Αττική. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας παρέχει υπηρεσίες

σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικογένειές

τους. Παράλληλα υλοποιεί δράσεις πρόληψης και ενημέ-

ρωσης. 

Στεγάζεται στη Λ. Μαραθώνος.  Η λειτουργία του είναι κα-

θημερινή από 09:00 – 17:00, εκτός Σαββάτου & Κυριακής. 

Επικοινωνία τηλέφωνα 22940 79900, 22940 75551 και

ssr@kethea-paremvasi.gr www. kethea-paremvasi.gr
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

meil: nsg@otenet.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά,

ΜΟΝΟ τις πρωινές ώρες: Γενική εφημερία έχει

κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την

επομένη 8η πρωινή. Πριν πάτε, ενημερωθείτε τη-

λεφωνικά 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 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

anagnorisi.emvolio.gov.gr 

Σε λειτουργία ετέθη  η πλατφόρμα anagnorisi.emvolio.gov.gr

για τη δήλωση εμβολιασμών που έχουν πραγματοποιηθεί

στο εξωτερικό. Έτσι, όσοι διαθέτουν Ευρωπαϊκό Ψηφιακό

Πιστοποιητικό COVID ή ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης χώρας

που έχει προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητι-

κού COVID της ΕΕ, έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταχω-

ρούνται ηλεκτρονικά ως εμβολιασμένοι στο Μητρώο

εμβολιασμών εξωτερικού που τηρεί η ΗΔΙΚΑ.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά

και αφορά σε πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα και ολο-

κλήρωσαν τον εμβολιασμό τους:

• είτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

• είτε σε τρίτη χώρα (ή έδαφος) που έχει προσχωρήσει στο

σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ με βάση

τις αποφάσεις ισοδυναμίας της ΕΕ.

Η διαδικασία δήλωσης είναι ιδιαίτερα απλή:

• Αρχικά ο πολίτης ταυτοποιείται χρησιμοποιώντας τους κω-

δικούς του στο Taxisnet.

• στη συνέχεια, καταχωρεί τον ΑΜΚΑ (ή, εναλλακτικά, τον

ΠΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ του), καθώς επίσης και τον αριθμό

ταυτότητας ή διαβατηρίου του.

• Κατόπιν αναρτά στην πλατφόρμα το πρωτότυπο πιστοποι-

ητικό εμβολιασμού του σε μορφή pdf.

Μέσω του QR code του πιστοποιητικού, η πλατφόρμα ελέγ-

χει αυτόματα την εγκυρότητά του και εξάγει τα στοιχεία του

εμβολιασμού που αναγράφονται σε αυτό.

Αμέσως μετά τον έλεγχο, η δόση του εμβολιασμού που βε-

βαιώνεται από το πιστοποιητικό εμφανίζεται αυτόματα στην

οθόνη και ο πολίτης καλείται να καταχωρήσει στοιχεία τυχόν

προηγούμενων δόσεων (είδος εμβολίου, ημερομηνία και

χώρα εμβολιασμού). Για παράδειγμα, αν το πιστοποιητικό

αφορά σε δεύτερη δόση, ζητούνται τα στοιχεία της πρώτης

ή,  αν αφορά σε τρίτη δόση, ζητούνται τα στοιχεία των δύο

προηγούμενων κ.ο.κ.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται, η συναλλαγή λαμβάνει μονα-

δικό αναγνωριστικό αριθμό και ο πολίτης μπορεί να εκτυπώ-

σει το αποδεικτικό καταχώρησης.

Από την επόμενη ημέρα, μπορεί να εκδίδει είτε εθνική βεβαί-

ωση εμβολιασμού, είτε Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό

COVID για τον εμβολιασμό του. Επιπλέον, θα μπορεί, εφόσον

το επιθυμεί, να προγραμματίζει ραντεβού για αναμνηστική

δόση στην Ελλάδα μέσα από το emvolio.gov.gr.

Σημειώνεται ότι για να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία

πρέπει τα αναγραφόμενα στο πιστοποιητικό στοιχεία του να

ταιριάζουν με τα αντίστοιχα στοιχεία που αντλούνται από

την πλατφόρμα. Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται όλα τα κρι-

τήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατά

του κορωνοϊού COVID-19, όπως εκάστοτε ισχύουν.
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. . . γ ια την υγειά μας

Ως πολίτες έσχατης κατηγορίας αντιμετωπίζονται

στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες της

λοιπής Ευρώπης, οι ανεμβολίαστοι!

Κι αυτό όχι μόνον από την κυβέρνηση και την επιλεγ-

μένη ιατρική επιτροπή – ελλειπή και ανεπαρκή, αφού

αποτελείται μόνον από γιατρούς της μιας πλευράς –

αλλά και από πολλούς εμβολιασμένους απλούς πολί-

τες. 

Αυτό είναι ένα «επίτευγμα» των Βρυξελλών και πολ-

λών κυβερνήσεων και της δικής μας ιδιαιτέρως. Το

«επίτευγμα» είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός, ο δι-

χασμός της κοινωνίας και η καθυπόταξη της αγέλης.

Ονόμασα δε την επιλεγμένη από την κυβέρνηση επι-

τροπή «ελλειπή», όχι μόνον επειδή είναι μονόπλευρη,

ώστε να στερείται διαφοροποιημένων και αντιθέτων

απόψεων και επιχειρημάτων, αλλά επί του προκειμέ-

νου – της πανεπιδημίας – που δεν είναι αντικείμενο

μόνο ιατρών λοιμοξιολόγων κ.λπ., αλλά και κοινωνι-

κών ψυχολόγων και διεθνολόγων και κοινωνιολόγων

και οικονομολόγων, και άλλων, γιατί στερείται σφαι-

ρικότητας, όγκου στερεού σώματος. Είναι ένα απλό

μονοδιάστατο επίπεδο. Μια «γραμμή» και μάλιστα κυ-

βερνητική.

Το κακό που γεννιέται ήδη μ’ αυτή την φαραωνική

«πληγή», δεν είναι μόνο(;) η απώλεια τόσων συναν-

θρώπων μας, που ολοκληρώνουν απρόσμενα και

απρόοπτα τον βιολογικό τους κύκλο. Το κακό, ίσως

και μεγαλύτερο, βρίσκεται στην επιβάρυνση, αλλοί-

ωση ή και ανατροπή της ψυχοσύνθεσης των ατόμων

και του κοινωνικού συνόλου. Βρίσκεται στην οικονο-

μία και τις επιπτώσεις της. Βρίσκεται στην αύξηση της

εγκληματικότητας και των αστικών διενέξεων. Βρί-

σκεται στην πολιτισμική εκτροπή, ανάσχεση και ανα-

στροφή του πολιτιστικού επιπέδου της κοινωνίας.

Βρίσκεται στην παράκαμψη, αγνόηση και καταπάτηση

των δημοκρατικών αρχών και του Εθνικού και Διε-

θνούς Δικαίου, κυρίως μάλιστα απ’ αυτούς που είναι

ταγμένοι να το φυλάττουν1. Από τα κοινοβούλια, τις

εκτελεστικές εξουσίες, ακόμη κι απ’ τον κορυφαίο θε-

ματοφύλακα· τη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!  Το κακό βρίσκεται

ακόμη στην καταπάτηση της ύψιστης, για τον πολιτι-

σμό μας, ανθρώπινης αξίας, υπερτέρα για πολλούς,

ακόμη και της ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας!

Ως πολίτες εσχάτης υποστάθμης αντιμετωπίζονται

συλλήβδην οι ανεμβολίαστοι προς τον σκοπό του

εξαναγκασμού τους. Καθαρώς ΝΑΖΙστικής και φασι-

στικής νοοτροπίας και πρακτικής, όπως το έχω ανα-
λύσει σε πρόσφατο άρθρο μου1. «Ψεκασμένοι», «Σε
ασφυκτικό κλοιό οι ανεμβολίαστοι...», «για την προ-

στασία τους», σύμφωνα με τον πρωθυπουργικό εμ-

παιγμό, αντί να πει «εξαναγκασμό», αρπάζοντάς τους

100 € μηνιαίως, ασχέτως δυνατότητας- δυνάμεως

(σύμφωνα με το αρθ. 4 § 5 του Συντάγματος).

– Μα, δεν είναι συνεισφορά «στα δημόσια βάρη», θα

πουν οι Συνταγματολόγοι του – το είπαν οι ανώτατοι

δικαστικοί, κρίνοντας τη συνταγματικότητα του

νόμου, που ψήφισαν οι «βουλευτές μας» (που ούτε

«μας» είναι, ούτε έχουν δική τους πολιτική βούληση,

οι πλείστοι).

Α, δεν είναι φόρος βεβαίως ή εισφορά. Τί είναι, “ειδικό

τέλος”; για ποια πρόσθετη, εκούσια απολαβή; 

Είναι διοικητικό μέτρο – διοικητικό πρόστιμο. 

Για ποια παράβαση; Επειδή επιλέγει να μην επιτρέψει

ιατρική -βιολογική επέμβαση στο σώμα του; Και επι-

πλέον για την προστασία του, κατά τη βάσιμη ή και

μη βάσιμη άποψή του που την κατοχυρώνει το Σύν-

ταγμα και υπέρτερες Διεθνείς Συμβάσεις.

Τι επιχειρήματα του έφερε η κυβέρνηση για να τον

πείσει; Την επί 24ωρού βάσεως πολλαπλή τρομοκρά-

τησή του. Πλύση εγκεφάλου; 

Για να σου κάνουν μια απλή επέμβαση οι γιατροί, (π.χ.

«καταρράκτη») ζητάνε την ενυπόγραφη συγκατάθεσή

σου. Για να σου κάνουν μια εξέταση που έχει επί της

χιλίοις κάποιον κίνδυνο, π.χ. στεφανιογραφίας, ζη-

τάνε την υπογραφή σου. Για να σου κάνουν το εμβό-

λιο, που οι Βρυξέλλες θέλουν και η κυβέρνηση

υπακούει, σε υποχρεώνουν, σε εκβιάζουν, σε τρομο-

κρατούν...

– Και τι σου λένε για τους γιατρούς που διαφωνούν;

– Τι σου λένε για τον Διοικητή, του στρατιωτικού νο-

σοκομείου (ΝΙΜΤΣ) Στρατηγό –ιατρό, Σ. Γκιζάρη, που

παραιτήθηκε για να μην εμβολιαστεί υποχρεωτικά;

(όπως και ο προκάτοχός του, Γ. Γιαννακός, που απο-

μακρύνθηκε για παρεμφερείς επί της ουσίας λόγους);

– Τι σου λένε ακόμη για τους 6.000 χιλιάδες νοσηλευ-

τές και γιατρούς που έχουν σε διαθεσιμότητα και υπό

απόλυση;

– Τι σου λένε γι’ αυτούς τους εμβολιασμένους που

πέθαναν μισή ώρα, 2 ημέρες, ένα μήνα, αφότου έκα-

ναν το εμβόλιο; «Στατιστικά μικρό νούμερο;» Γι’ αυτόν

που δεν είναι «νούμερο», δεν είναι εκατομμυριοστό,

αν θέλεις, είναι το άπαν.

– Βάλε κι αυτούς που τους αφήνει κουσούρια. Και που

‘σαι ακόμη· σε 3-4 χρόνια θα δούμε! 

– Τι σου λένε για τον πλήρως εμβολιασμένο πρώην

Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, στρατηγό Κόλιν Πάουελ,

84 ετών που πέθανε στις 18 Οκτωβρίου ’21, «εξαιτίας
επιπλοκών του κορωνοϊού»! Μη μου πεις ότι δεν είχε

επαρκή ιατρονοσηλευτική περίθαλψη; ΜΕΘ;

– Τι θα σου πουν για τον 65χρονο Πρόεδρο του Ευ-

ρωκοινοβουλίου που πέθανε σήμερα (11.1.22) τα ξη-

μερώματα “εξαιτίας σοβαρής επιπλοκής λόγω
δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού του συστήμα-
τος”;

Θα επανέλθω, δίχως να το επιθυμώ. Με αναγκάζει, με

πνίγει η λογική, το δίκαιο, η αποτίμηση και υποτίμηση

της νοημοσύνης μου, από Γκεμπελίσκους.

Κ. Βενετσάνος

――――――
1. ΕΒΔΟΜΗ, κύριο άρθρο: ΦΑΣΙΣΜΟΣ, φ. 1209/4/12/21. 

MEΘυσμένοι και “ψεκασμένοι”

Γενεύη  07 ΙΑΝ. 2022: Σύμφωνα με

ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργα-

νισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) παρατηρή-

θηκε μια πολύ απότομη αύξηση

στους αριθμούς των κρουσμάτων

COVID-19. Στην τελευταία ενημέ-

ρωση του Π.Ο.Υ. σχεδόν 10 εκατομ-

μύρια κρούσματα αναφέρθηκαν τις

πρώτες επτά ημέρες του νέου χρό-

νου. Ενώ τις τελευταίες 24 ώρες

υπήρξαν σχεδόν δυόμισι εκατομμύ-

ρια κρούσματα ή και περισσότερα.

Η Δρ. Maria Van Kerkhove, Τεχνική

Υπεύθυνη COVID-19, του WHO

(Π.O.Y), μεταξύ άλλων τόνισε:  «Για

πρώτη φορά, στη Νότια Αφρική κaι

στη Μποτσουάνα αναφέρθηκε η με-

τάλλαξη Ομικρον. Και σ’ αυτές τις

χώρες, η Delta κυκλοφορούσε σε

χαμηλό επίπεδο, οπότε η Omιcron

αρκετά γρήγορα, από την άποψη

της κυκλοφορίας,  έγινε η κυρίαρχη

παραλλαγή. Σε άλλα μέρη του κό-

σμου,  η Delta κυκλοφορούσε εντα-

τικά. Και έτσι καθώς το Omicron

εισήχθη σε αυτούς τους πληθυ-

σμούς, αυτό που βλέπουμε είναι η

συν-κυκλοφορία τόσο της Delta όσο

και της Omicron. Τώρα, σε ορισμέ-

νες χώρες που είχαν λίγες εβδομά-

δες κυκλοφορίας της Omicron, η

Omicron κυριαρχεί και αντικαθιστά

τη Delta.  Αλλά σε άλλες χώρες που

δεν έχει γίνει ακόμα, αυτό που βλέ-

πουμε είναι μια πολύ απότομη αύ-

ξηση στους αριθμούς των

κρουσμάτων.

Δυόμισι εκατομμύρια κρούσματα COVID - 19

Μέσα σε 24 ώρες, ανακοίνωσε ο Π.Ο.Υ.
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Κατέρρευσε στο γήπεδο 

ο Οσμάν Κουλιμπαλί

Κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο, την ώρα ποδοσφαι-

ρικού αγώνα στο Κατάρ, ο Οσμάν Κουλιμπαλί. Ο παί-

κτης από το Μάλι, με θητεία και στην Ελλάδα, σε

Παναθηναϊκό και Πλατανιά, έπεσε αναίσθητος στο

42' του αγώνα της ομάδας του, Αλ Γουάκρα, με αν-

τίπαλο την Αλ Ραγιά, για το πρωτάθλημα του Κατάρ. 

Οπως αργότερα επιβεβαιώθηκε

από την ομάδα του, τα αίτια

της κατάρρευσης οφείλονται

σε καρδιακούς λόγους. Χάρη

στην έγκαιρη κινητοποίηση των

γιατρών για τις πρώτες βοή-

θειες και την ανάνηψη που επι-

χείρησαν, ο αμυντικός από το

Μάλι συνήλθε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο,

όπου συνεχίζει την αποθεραπεία του σε σταθερή κα-

τάσταση, ενώ θα υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων.

Το νέο περιστατικό θύμισε εκείνο με τον Κρίστιαν

Ερικσεν σε αγώνα της Εθνικής ομάδας της Δανίας

για το τελευταίο Euro, συγκλονίζοντας τον παγκό-

σμιο ποδοσφαιρικό κόσμο και επαναφέροντας στο

προσκήνιο το ζήτημα της υγείας των παικτών εν

μέσω των εξοντωτικών αγωνιστικών προγραμμάτων

για να κερδίζουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες του πο-

δοσφαίρου.

Nίκος Γεωργόπουλος

«IRONMAN» Vouliagmeni Greece

Η ΕΥ ΖΗΝ Sports και ο Δήμος ΒBB συνδιοργανώνουν το

IRONMAN®70.3® Vouliagmeni Greece, ένα αθλητικό δρώ-

μενο, το 3ο Ελληνικό τρίαθλο IRONMAN, το IRON-

MAN®70.3® Vouliagmeni Greece που θα διεξαχθεί στη χώρα

μας, 23 Οκτωβρίου 2022 στον Δήμο Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης Βουλιαγμένης.

O δήμος ΒΒΒ σημειώνει ότι, με το IRONMAN®70.3®Greece

2022, που θα φιλοξενηθεί στο  Δήμο ΒBB, θα αναδείξουμε

την ελληνική φιλοξενία σε όλο τον κόσμο!

Η επόμενη διοργάνωση IRONMAN® στη χώρα μας υπόσχε-

ται να προσφέρει μία αξέχαστη εμπειρία σε αθλητές και επι-

σκέπτες στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και λόγω της

ολοκληρωμένης προσέγγισης που σχεδιάζεται, με παράλ-

ληλες δραστηριότητες που θα αξιοποιήσουν τα αγαθά και

τη φυσική περιουσία αυτού του τόπου, θα αποζημιώσουν

ολιστικά την τριαθλητική οικογένεια.

Προσκαλούμε όλους τους αθλητές να μοιραστούν μαζί μας

τον ενθουσιασμό για το νέο IRONMAN®70.3® VouliagmenI

Greece και όλοι μαζί να υποστηρίξουμε το όραμα, η Ελλάδα

να προχωρήσει πιο μακριά, πιο ψηλά, πιο δυνατά!

Οι εγγραφές θα ανοίξουν στις 18 Ιανουαρίου 2022, με μία

συνδρομή έκπληξη για τις πρώτες 24 ώρες των εγγραφών,

ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν νέα και

ενημερώσεις από τα κανάλια:

Website: https://www.ironman.com/im703-vouliagmeni

Το κολυμβητήριο έχει την δική του ιστορία, την οποία κάποιοι

ηθελημένα ή με απερισκεψία θέλουν να αποκρύψουν από τους

δημότες.

Επειδή, ως υπεύθυνη διοίκηση της ΚΕΔΜΑ, από την πρώτη

στιγμή και συγκεκριμένα από τις 23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα

κλεισίματος του κολυμβητηρίου, είχαμε

ενημερώσει τόσο τα μέλη του Διοικητι-

κού Συμβουλίου, όσο και τους δημότες

για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε

στον μηχανολογικό εξοπλισμό του

καθώς και για την έκταση αυτού, κά-

ποιοι είτε ηθελημένα είτε αντιπολιτευ-

τικά, δεν ενημερώθηκαν(;), δεν ήθελαν

να ενημερωθούν(;), δεν τους ενημέρω-

σαν τα μέλη που εκπροσωπούν τις πα-

ρατάξεις τους(;),  για το τι ακριβώς

συμβαίνει και παρατηρήθηκε το φαινό-

μενο της προσφιλής τους επικοινωνίας

μέσω του fb να παραπληροφορούν το κοινό και τους δημότες,

πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα θίξουν την Διοίκηση

της ΚΕΔΜΑ και κατ΄ επέκταση τον Δήμαρχο και την Διοίκηση

του Δήμου.

Μία στάση ανευθυνότητας και κακής πληροφόρησης, αντί να

επιλέξουν την άμεση ενημέρωσή τους από τα άτομα που εκ-

προσωπούν τις παρατάξεις τους στο Δ.Σ. της ΚΕΔΜΑ ή ακόμα

ακόμα να πληροφορηθούν απευθείας από τον πρόεδρο της.

... Εμείς ως Διοίκηση, άμεσα επιληφθήκαμε του όλου θέματος,

όμως όλα έχουν μια λογική σειρά και εξήγηση για τον χρόνο

αποπεράτωσης των εργασιών. Ναι, υπήρξε καθυστέρηση, Ναι,

καταλαβαίνουμε τα μέλη μας και την αγωνία τους.  Έχουμε να

κάνουμε όμως με μία τεράστια εγκατάσταση, η οποία μπορεί

να μην ήταν ανοιχτή στο ευρύ κοινό, λειτουργούσε όμως κα-

νονικότατα τα τελευταία 20 χρόνια, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και ο κάθε μηχανολογικός εξο-

πλισμός έχει τα όρια του και τις αντοχές του και ανά πάσα

στιγμή μπορεί να σου βγάλει μικρή ή με-

γάλη ζημιά, που δεν μπορείς να προβλέ-

ψεις αλλά είσαι από κοντά και

παρακολουθείς και παρεμβαίνεις εκεί

που μπορείς με τις δικές σου δυνάμεις.

Όταν όμως η ζημιά είναι μεγάλη και χρει-

άζονται εξωτερικοί συνεργάτες για την

αποκατάσταση, εκεί δυστυχώς περιμέ-

νεις την σειρά σου και εξαρτάσαι από

τους χρόνους του εξειδικευμένου συνερ-

γείου.

Από την πρώτη στιγμή δείξαμε υπευθυ-

νότητα και σοβαρότητα, προσπαθώντας να δώσουμε λύση όσο

πιο γρήγορα μπορούσαμε, αξιοποιώντας και πιέζοντας τους

πάντες, υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου

να δώσουμε λύση, άμεση, αξιόπιστη και με προοπτική μέλλον-

τος. Κλείσαμε τα αυτιά μας στις Σειρήνες και στις Κασσάνδρες,

που το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν η παταγώδης αποτυχία

επαναλειτουργίας του κολυμβητηρίου, έστω και εάν ήταν εις

βάρος των δημοτών.

Με αίσθημα ευθύνης, προχωράμε, γιατί πιστεύουμε και αγα-

πάμε αυτό για το οποίο ταχθήκαμε να υπηρετήσουμε.

Με  εκτίμηση

Μανώλης Γεωργάτος

Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔ

Μαραθώνα  για το κολυμβητήριο

ΤΕΝΙΣ - OPEN ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Αφαίρεσαν τη βίζα του Τζόκοβιτς!

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζό-

κοβιτς, Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, σε ό,τι αφορά τη

διαμάχη του με την κυβέρνηση της Αυστραλίας για το

θέμα της εισόδου του στη χώρα, μετά τις αποκαλύψεις για

τη συμπεριφορά του όταν νόσησε με κορονοϊό έναν μήνα

πριν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και όπως παραδέχτηκε ο

ίδιος ο Τζόκοβιτς, ζητώντας συγγνώμη γι' αυτό, ενώ είχε

βρεθεί θετικός έσπασε την καραντίνα και έκανε δημόσιες

εμφανίσεις χωρίς κανένα μέτρο προστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και μια βδομάδα βρίσκεται στον

«αέρα» η συμμετοχή του Τζόκοβιτς στο προσεχές διεθνές

τουρνουά Open της Αυστραλίας (17/1), εξαιτίας προβλή-

ματος με τη βίζα του κατά την άφιξή του στη χώρα, που

τον έφερε αντιμέτωπο με την απέλαση αλλά και την ποινή

της τρίχρονης απαγόρευσης εισόδου στην Αυστραλία. Ο

Σέρβος τενίστας τέθηκε άμεσα υπό κράτηση σε ξενοδο-

χείο, το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις, στα όρια του δι-

πλωματικού επεισοδίου μεταξύ των κυβερνήσεων Σερβίας

και Αυστραλίας, αλλά τελικά του αφαιρέθηκε η βίζα.

Nίκος Γεωργόπουλος
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE 1
Ξεχώρισε ο Βόλος από το λειψό πρόγραμμα

Με την «καταιγίδα» κρουσμάτων κορονοϊού στις περισσό-

τερες ομάδες να έχει οδηγήσει σε αναβολή των περισσο-

τέρων παιχνιδιών της 17ης αγωνιστικής της Super League

1, το πρόγραμμα «έσωσαν» οι δύο αγώνες που έγιναν σε

Ηράκλειο και Βόλο. Αντίθετα, αναβλήθηκαν τα Ολυμπιακός

- Αστέρας Τρίπολης, Αρης - Ατρόμητος, Παναιτωλικός -

Λαμία, Ιωνικός - Απόλλων Σμύρνης και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ. Θυμί-

ζουμε ότι από τα μέσα Δεκέμβρη έχουν αναβληθεί άλλοι

πέντε αγώνες λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

Από τους αγώνες που έγιναν ξεχώρισε η σπουδαία εντός

έδρας νίκη του Βόλου με 3-1 επί του Παναθηναϊκού, που

σηματοδότησε το τέλος του νικηφόρου σερί των «πρασί-

νων» και την επιστροφή των Βολιωτών στις νίκες. Οι γηπε-

δούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά λάθη του

Παναθηναϊκού και με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Βαν

Φέερτ προηγήθηκαν 2-0 (34', 76'), ενώ σφράγισαν τη νίκη

τους με γκολ του Ορόζ στα τελευταία δευτερόλεπτα (95').

Από τη μεριά του ο Παναθηναϊκός, που αγωνίστηκε με 10

παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο λόγω αποβολής του

Σάντσεζ στο 44' (για την οποία πάντως οι «πράσινοι» δια-

μαρτύρονται έντονα), είχε την κατοχή της μπάλας αλλά όχι

ουσία και το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει προσω-

ρινά σε 2-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Παλάσιος

λίγο πριν το τρίτο γκολ του Βόλου.

Στον άλλο αγώνα, ΟΦΗ και ΠΑΣ Γιάννινα μοιράστηκαν τους

βαθμούς μετά το μεταξύ τους 1-1, το οποίο αφήνει και τους

δύο ανικανοποίητους στη μάχη που δίνουν για μια θέση

στην πρώτη πεντάδα. Οι Γιαννιώτες προηγήθηκαν με τον

Περέα στις αρχές της επανάληψης (54'), κόντρα στη ροή

του αγώνα, οι γηπεδούχοι όμως δικαιώθηκαν για την ανω-

τερότητά τους έστω και στο φινάλε, ισοφαρίζοντας με αυ-

τογκόλ του Εραμούσπε στις καθυστερήσεις.

Επιβλητικός ο ΟΦΗ, «καθάρισε» ο ΠΑΟΚ

Νίκες για ΟΦΗ και ΠΑΟΚ επιφύλαξε το πρόγραμμα εξ ανα-

βολής αγώνων της Super League 1 (12.1), με τους Κρητι-

κούς να επιστρέφουν στις επιτυχίες με επιβλητικό τρόπο και

τους Θεσσαλονικείς να πλησιάζουν τη 2η θέση.

Στη Ριζούπουλη, σε εξ αναβολής ματς της 13ης αγωνιστι-

κής, ο ΟΦΗ νίκησε τον γηπεδούχο Απόλλωνα Σμύρνης με

το εμφατικό 3-0 και ξαναμπήκε σε τροχιά πεντάδας, πιάνον-

τας στη βαθμολογία Παναθηναϊκό και ΠΑΣ Γιάννινα. Οι φι-

λοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τα λάθη των

παικτών του Απόλλωνα και το αριθμητικό τους πλεονέκτημα

από το 19', λόγω αποβολής του Γιακιμόφσκι, και έφτασαν

στη νίκη με τα γκολ των Λάμπρου (25', 27') και Γκαγιέγκος

(63'), ενώ είχαν και χαμένο πέναλτι με τον Νέιρα στο 20'.

Παραμένει ουραγός ο Απόλλων, με τον νέο του τεχνικό, τον

Γερμανό Μάρκος Γκρότε, να κάνει κακό ντεμπούτο στον

πάγκο της «Ελαφράς Ταξιαρχίας».

Στην Τούμπα, σε εξ αναβολής ματς της 16ης αγωνιστικής,

ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό και πήρε τρεις πολύτι-

μους βαθμούς που τον φέρουν πιο κοντά στη 2η θέση. Πα-

ρότι αγωνίστηκαν με αλλαγές στη βασική ενδεκάδα, οι

γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, σκόραραν με τους Κούρτιτς

(29' πέναλτι) και Ζαμπά (90') και έχασαν πλήθος ευκαιριών

για ακόμα μεγαλύτερο σκορ, μεταξύ τους και πέναλτι στο

9', πάλι με τον Κούρτιτς.

Οι αλλαγές στο ιατρικό πρωτόκολλο

Αλλαγές στο ιατρικό πρωτόκολλο των αγώνων της ανακοί-

νωσε η Super League 1. Είχαν συζητηθεί σε πρόσφατη συ-

νεδρίαση του ΔΣ της Λίγκας και πλέον τέθηκαν στην

αρμόδια επιτροπή ειδικών της ΓΓΑ, όπου και πήραν την τε-

λική έγκριση.

Στο εξής ένας αγώνας θα αναβάλλεται αν σε μια ομάδα εντο-

πίζονται 7 κρούσματα κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένου του

προπονητή, ή με 9 κρούσματα στο σύνολο, ή στην περίπτωση

που βρεθούν θετικοί και οι δύο τερματοφύλακες κάποιας ομά-

δας. Επίσης, οι έλεγχοι για τον κορονοϊό θα πρέπει να διενερ-

γούνται 48 και 24 ώρες πριν από κάθε αγώνα.

EUROLEAGUE
Πλήρωσε τα λάθη του ο Ολυμπιακός

Πληρώνοντας την έλλειψη συγκέντρωσης, τον εκνευρισμό

και τα πολλά λάθη σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, ο Ολυμ-

πιακός ηττήθηκε 94-80 από τη Φενερμπαχτσέ στην Κων-

σταντινούπολη για την 20ή αγωνιστική της Euroleague.

Ηταν η 6η ήττα στη διοργάνωση για τους «ερυθρόλευκους»,

οι οποίοι πάντως παραμένουν στην πρώτη τετράδα και με

δύο αγώνες λιγότερους. Πλησίασε την πρώτη οκτάδα η

Φενέρ, ανεβάζοντας τον συντελεστή της σε 8-10.

ΠΟΛΟ
Ενα ακόμα βήμα για τον Ολυμπιακό

Ιδανικά ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στο

Champions League για το νέο έτος, επικρατώντας εντός

έδρας της σερβικής Ραντνίσκι με σκορ 11-7 για την 7η αγω-

νιστική. Ετσι οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις επιτυχίες

μετά την ήττα από την Μπρέσια την προηγούμενη

αγωνιστική και παρέμειναν στη 2η θέση του ομίλου, στο κα-

τόπι της πρωτοπόρου ιταλικής ομάδας, ενώ παράλληλα

πραγματοποίησαν ένα ακόμα βήμα προς την επίτευξη του

στόχου της πρόκρισης στο Φάιναλ 8 της διοργάνωσης.

Κόντρα στη Ραντνίσκι ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεπερά-

σει τα αμυντικά ζητήματα του πρώτου οκταλέπτου και από

τη δεύτερη περίοδο και έπειτα να ανεβάσει στροφές, παίρ-

νοντας τα ηνία του αγώνα (6-4, 7-5). Κλείδωσε δε τη νίκη

στην τελευταία περίοδο, οπότε πήρε σημαντική διαφορά

(10-5) την οποία διατήρησε μέχρι τη λήξη.

Ολυμπιακός: Μπίγιατς, Γραμματικός, Γκίλλας, Γεννηδουνιάς

2, Φουντούλης 3, Γούβης, Δερβίσης, Μπούσλιε, Μουρίκης

3, Φιλίποβιτς 2, Χρυσοσπάθης, Κολόμβος 1, Ζερδεβάς.

Ραντνίτσκι: Μιλουτίνοβιτς, Μπράνκοβιτς, Στανόγιεβιτς 1,

Γιάνκοβιτς 1, Τσουκ 3, Ραντούλοβιτς, Ουκρόπινα, Πιέβαν-

τσιτς, Τοχόλι, Μίλιτσιτς 1, Λούκιτς 1, Βρλιτς, Τοντορόφσκι.

BASKET LEAGUE
Νωρίτερα η επανεκκίνηση από τον ΕΣΑΚΕ

Μια εβδομάδα νωρίτερα απ' ό,τι είχε προγραμματιστεί αρ-

χικά αναμένεται να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα της Basket

League, που διακόπηκε αρχές Γενάρη λόγω κρουσμάτων κο-

ρονοϊού στις ομάδες. Η διακοπή είχε οριστεί μέχρι τις 22-

23/1, ωστόσο ο ΕΣΑΚΕ, εκτιμώντας την κατάσταση με τα

κρούσματα στις περισσότερες ομάδες ως αισθητά βελτιω-

μένη τις τελευταίες μέρες, ανακοίνωσε την επιστροφή στη

δράση το τριήμερο 15-17/1 με τη διεξαγωγή της 12ης αγω-

νιστικής. Παράλληλα ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της

13ης αγωνιστικής μια βδομάδα μετά (22-24/1).

Την ίδια στιγμή η ΑΕΚ ανακοίνωσε δύο νέα κρούσματα στην

ομάδα, ενώ στα τέλη της προηγούμενης βδομάδας (8/1) ο

Προμηθέας είχε ανακοινώσει τρία κρούσματα. Στον Πανα-

θηναϊκό αναβλήθηκε η άφιξη του νέου μεταγραφικού απο-

κτήματος, του Σέρβου πόιντ γκαρντ Στέφαν Γιόβιτς, ο

οποίος ήταν θετικός στον κορονοϊό.

SUPER LEAGUE 2
Στην ΑΕΚ Β' το ντέρμπι, έκπληξη από τον

Θεσπρωτό
Η νίκη της ΑΕΚ Β' επί του Λεβαδειακού στο ντέρμπι κορυ-

φής του 2ου ομίλου και δύο σημαντικές εκπλήξεις από Θε-

σπρωτό και Καβάλα στον 1ο όμιλο ξεχώρισαν ως

αποτελέσματα κατά τη εμβόλιμη 13η αγωνιστική της Super

League 2. Λόγω κρουσμάτων κορονοϊού αναβλήθηκαν 6

αναμετρήσεις της αγωνιστικής, όπως είχε γίνει και με τη με-

γάλη πλειοψηφία των δύο προηγούμενων αγωνιστικών.

Αναβλήθηκε επίσης ο αγώνας του Αστέρα Βλαχιώτη με τη

Ζάκυνθο, λόγω αδυναμίας των φιλοξενούμενων να ταξιδέ-

ψουν, εξαιτίας απαγόρευσης απόπλου.

Στο γήπεδο του Αιγάλεω η ΑΕΚ Β' έδωσε τέλος στο αήτ-

τητο του Λεβαδειακού, νικώντας τον 2-1 και πιάνοντας τους

Βοιωτούς στην 1η θέση του 2ου ομίλου. Για τον 1ο όμιλο

ξεχώρισαν η σπουδαία εντός έδρας νίκη του Θεσπρωτού με

2-1 επί του Ολυμπιακού Β' και ο πρώτος βαθμός της Καβά-

λας στο πρωτάθλημα, καθώς έμεινε όρθια εκτός έδρας απέ-

ναντι στον Απόλλωνα Λάρισας (0-0).

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ
Απαράδεκτη η επιβολή χαρατσιού 

εισόδου στο ΕΑΚ

Την κίνηση της διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου

Χανίων (ΕΑΚ) να επιβάλει χαράτσι για την είσοδο στο

Εθνικό Στάδιο της πόλης καταγγέλλει με ανακοίνωση της

η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ.

Χαρακτηρίζει την απόφαση αυτή απαράδεκτη και ενταγ-

μένη στη λογική της ανταποδοτικότητας σε μια περίοδο

που οι λαϊκές οικογένειες είναι τσακισμένες οικονομικά.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Η απαράδεκτη ανακοίνωση για επιβολή χαρατσιού  5

ευρώ για την έκδοση κάρτας εισόδου αθλητή στον κατά

τα άλλα δημόσιο χώρο του Εθνικού Σταδίου Χανίων είναι

μια απόφαση που προκαλεί την οργή και την αγανάκτηση

του λαού και της νεολαίας της πόλης μας.

Είναι απαράδεκτη η λογική της ανταποδοτικότητας σε μια

σειρά υποδομές του νομού, στον αντίποδα της διεκδίκη-

σης των αναγκαίων πόρων τόσο για τη λειτουργία και συν-

τήρησή του, όσο και για την αναβάθμισή του, και αντί

αυτού να βλέπουμε να ενισχύεται η επιχειρηματική λει-

τουργία δημόσιων αθλητικών χώρων, να θεωρούνται οι

αθλητές πελάτες και να γίνεται το δικαίωμα στον αθλητι-

σμό πανάκριβο εμπόρευμα, το οποίο θα απολαμβάνουν

μόνο όσοι έχουν οικονομική δυνατότητα.

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο

«αντίο» στον Στ. Σεραφείδη

Σε κλίμα συγκίνησης έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου 8

Γενάρη η κηδεία του παλαίμαχου τερματοφύλακα της ΑΕΚ

Στέλιου Σεραφείδη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή την πε-

ρασμένη Τρίτη, σε ηλικία 86 ετών, μετά από σκληρή μάχη

με σοβαρά προβλήματα υγείας.



Δε στέλνουν γράμματα στους ουρανούς
Έλληνες της Καππαδοκίας και του Πόντου 
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Βιογραφική εξιστόρηση
Ηλίας Αλβανίδης

Το βιβλίο μου αυτό, αποτελεί βιογραφικό χρονικό με την ευχή,
όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλος αλληλοσπαραγμός, ποτέ πια 
καραβάνια προσφύγων και κατεστρεμμένα χωριά και πόλεις.
Ποτέ πια Ορφανοτροφεία και προσφυγικά καταλύματα. 

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 255, Τιμή διάθεσης: 10€

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004, 6937153052
και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία - e-mail: press@ebdomi.com

Ηλίας Αλβανίδης

Έλληνες της Καππαδοκίας και του Πόντου 
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή

Βιογραφική εξιστόρηση

Δε στέλνουν γράμματα 

στους ουρανούς

Δε στέλνουν γράμματα 

στους ουρανούς

Ηλίας Αλβανίδης

Έλληνες της Καππαδοκίας και του Πόντου 
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή

Από εξιστορήσεις της μητέρας μου, που κατα-

γόταν από την Καισαρεία της Καππαδοκίας,

έβγαλα έστω και αρκετά μικρός τότε, το συμπέρα-

σμα, πως η ζωή στα μέρη αυτά που κατοικούσαν

πολλοί Έλληνες, κυλούσε ομαλά. Οι κάτοικοι Χρι-

στιανοί και Μουσουλμάνοι καθώς και οι Αρμένιοι,

το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν η δουλειά τους. 

Ένα ήταν το αρνητικό στοιχείο· άπαντες έπρεπε

να ομιλούν μόνο την τουρκική γλώσσα. Επίσης και το

θρησκευτικό θέμα ήταν ένα πρόβλημα, σε αντίθεση

με τους Έλληνες του Πόντου, που ήταν ιδιαίτερα στα

θρησκευτικά θέματα χωρίς διακρίσεις. Έτσι όταν μετά

την μικρασιατική καταστροφή και με την ανταλλαγή

των πληθυσμών έφθασαν οι γονείς μου στην Ελλάδα

δεν γνώριζαν καθόλου την ελληνική γλώσσα. Τους

πέταξε το ελληνικό κράτος στα ορεινά του Όρβηλου

όρους, μεταξύ Δράμας και Ξάνθης. Ευτυχώς, που

ήταν όλοι Καππαδόκες.


