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«Οὐ βιαστέον τὴν φύσιν ἀλλὰ πειστέον»  (δεν

πρέπει να εξαναγκάζεται η ανθρώπινη φύση αλλά

να πείθεται)     ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ*

– Οι εντυπωσιακοί γρανιτένιοι κατευθυντήριοι

λίθοι της Τζώρτζια των ΗΠΑ1, 

– Οι προφητικές ταινίες “Pandemic contagion”

coronavirus απ’ το 2007 ακόμη

και οι προμηθείες του Μπιλ

Γκέιτς2 πριν πέντε χρόνια

– Οι πλύσεις συνειδήσεων – όχι

απλά εγκεφάλων – καθημερι-

νώς και συνεχώς, απ’ όλα τα

κανάλια, 

– Ο κορωνοστεφής καινοφανής

ιός covid-19 ως αρχιτρομοκρά-

της, που έχει κατατρομοκρατήσει την ανθρωπότητα

σύμπασα, «απ’ άκρη σ’ άκρη» του πλανήτη «μας».

– Η «σοφή» παραίνεση του κοσμοπολίτη, Ελληνο-

Αμερικανικής παραγωγής, Γ.Α. Παπανδρέου, πως

«Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη μιας παγκό-
σμιας δημοκρατικής(!) Διακυβέρνησης»3, 

μ’ έβαλαν σε βαθιές σκέψεις, με «ψύχραιμη λο-
γική», όπως ακριβώς ορίζει η ...4η εντολή του

σύγχρονου Μωυσέως4.

Θ’ αναφερθώ παρακάτω στις 10 «κατευθύνσεις»,

όπως ονομάζονται, των λίθων της Τζώρτζια.

Εκείνη η κατεύθυνση όμως που μ’ εντυπωσίασε κι

έκανε τους παραπάνω οργουελικούς συσχετι-

σμούς να με προβληματίσουν, ήταν η 1η και ση-

μαντικότερη κατεύθυνση:

«Διατηρείστε την ανθρωπότητα κάτω από 500
εκατομμύρια, σε συνεχή ισορροπία με τη φύση».

Συνέχεια στη σελ. 2
Ζούμε σε μία
διαδικτυακή
φυλακή
Θεόδωρος Γεωργίου, σελίδα 8

Τιμητική διάκριση 

Λίθοι ή ηλίθιοι
Περί ΚΟΡΩΝΑιού

Συνωμοσιολογία

Θεοδωρικάκος: Ανεύθυνη η
συζήτηση, μείωσης μισθών

σελίδα 17

“Oι κατευθυντήριοι λίθοι” και ο κορωνοϊός

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ
σελίδες 12-13

Ο Ήρωας, πέρασε στην αιωνιότητα!Αυτόματος ψηφιακός
βοηθός atticabot

σελίδα 7

O EΦΕΤ συστήνει
για τρόφιμα

σελίδα 16

Εφυγε από τη ζωή 
ο Γιάννης Κιούκης

σελίδα 15
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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.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ώπα! θες, είπα, ν’ αποφάσισαν τώρα να μειώσουν

τον πληθυσμό των 7,6 δισεκατομμυρίων κατοίκων

της ανθρωπότητας σε 500 εκατομμύρια;

Η καθιερωμένη φρόνηση με ανακάλεσε αμέσως

στην τάξη. Πρόσεξε μην εγκλωβιστείς (ή μη σ’ εγ-

κλωβίσουν) στην λεγόμενη «συνωμοσιολογία!)

Απ’ τον λαβύρινθο των ανήσυχων σκέψεών μου μ’

έβγαλε ο μίτος ενός άρθρου μου με τίτλο: «Συνω-
μοσία της καπιταλιστικής διεθνούς» ή... συνωμοσιο-

λογία;» στην Εβδόμη5, πριν οκτώ χρόνια.

«Ένας καλός τρόπος καμουφλάζ (προφύλαξης δια

της παραλλαγής) είναι να περιπαίζεις, να λοιδορείς
εκείνο ακριβώς το οποίο επιδιώκεις (...) Ένας καλός
συνωμότης θα καταδίκαζε “μετά βδελυγμίας” τη συ-
νωμοσία που απεργαζόταν κι ακόμα πιο περίτεχνα,
θα την χλεύαζε».

Δεν τα θεωρώ όλα «συνωμοσία», αλλά εξετάζω και

το ενδεχόμενο!...

Κι εδώ, στο θέμα μας, τον επιθετικό «εξωγήινο»

αυτόν ιό, αυτή η πανδημία, έχει πολλά στοιχεία

(διαβολικής σύμπτωσης;) παράλληλης τουλάχιστον

συνωμοσίας.

Μπορεί να ξεκίνησε ως βιολογικός – εμπορικός πό-

λεμος κατά της Κίνας... μπορεί! Και ξέφυγε(;) να

έφυγε από τον έλεγχο. Έτσι είναι οι ανεξέλεγκτες

καταστάσεις. Πολλές φορές ξεφεύγουν και μερικές

φορές μάλιστα γυρίζουν μπούμεραγκ. Γι’ αυτό

«σοφοί» μου άσοφοι, δεν παίζουμε μ’ αυτά τα «παι-

χνίδια». Γιατί απλά ΔΕΝ είναι παιχνίδια!

Μπορεί, μιας και “ξέφυγε” να εκμεταλλευτούμε την

κατάσταση, ευκαιρίας δοθείσης. Βλέπεις, «ουδέν
κακόν αμιγές καλού». Το «καλό» εδώ, είναι να μει-

ώσουμε τον πληθυσμό!

Και δεν είναι το μοναδικό καλό. Μας δίνεται η δυ-

νατότητα «να μαζέψουμε τα λουριά». – Αυτό πού

το πάς – Να κάνουμε μια αναδιάταξη συνηθειών, δι-

καιωμάτων, “κεκτημένων”, να καθιερώσουμε γερμα-

νική πειθαρχία! Χρειάζεται λίγη εκπαίδευση,

τεχνολογία και παντόπευση: «Αγαπητέ συμπολίτη
(μπορεί να λέει και τ’ όνομά σου) κατέβηκες απ’ το
πεζοδρόμιο και κινδυνεύεις από τα διερχόμενα οχή-
ματα. Ανέβα, σε παρακαλώ, αμέσως στο πεζοδρό-
μιο». 

Το “σε παρακαλώ”, στη διαταγή είναι για σάλτσα. 

Επιπροσθέτως θα μειωθούν οι συνταξιοδοτικές δα-

πάνες. Θα βοηθήσει στη διάσωση του ασφαλιστι-

κού!

Αρχικά, ασφαλώς, θα υποβληθούμε σε μιαν αύξηση

των δαπανών για την υγεία και την κοινωνική αλλη-

λεγγύη. Ε, αυτά είναι τα παρεπόμενα έξοδα κινή-

σεως του προγράμματος. Το ισοζύγιο μετράει. Το

αποτέλεσμα θα είναι θετικό.

Και για τον κόσμο «θετικό»! Θα μάθει να ζει με λι-

γότερα και να ’ναι ευτυχισμένος. Να· το έλεγε και

ο Επίκουρος: «Οι άνθρωποι για να αισθάνονται ευ-
τυχισμένοι δεν είναι ανάγκη να έχουν περισσότερα
αγαθά· αρκεί να περιορίσουν τις ανάγκες τους».
(Βέβαια, ο καθένας τον ερμηνεύει όπως θέλει, ή

μάλλον, όπως τον βολεύει. Τα ίδια γίνονται και στις

θρησκείες και στον Μαρξισμό και στους νόμους...

Γι’ αυτό εξάλλου έχουμε αφθονία νόμων. Πολυνο-

μία. Για να διαλέγουμε κατά περίπτωση εκείνον, που

μας βολεύει και να μην ξέρει ο πολίτης τι ισχύει και

τι όχι!

Δεν κατηγορώ κανέναν· ούτε τους «συνωμότες»

συντάκτες των 10 νέων «εντολών», που εντέλουν

ό,τι εντέλουν, προς το σκοπό της διάσωσης της
φύσης και της ανθρωπότητας, αφού μας προτρέ-

πουν «να εκτιμάμε την αλήθεια, την ομορφιά και
την αγάπη, αναζητώντας την αρμονία με το
άπειρο»!  (Εντολή 1η, 9η, 10η: Αρχή και τέλος· το

Α και το Ω). Πώς να διαφωνήσεις με τέτοιες κατευ-

θύνσεις, που περικλείουν μέσα τους έναν Επίκουρο,

έναν Πυθαγόρα, έναν Ιησού, έναν... έναν οποιονδή-

ποτε ορθόφρονα σοφό!

Αλλά να ’χουμε πάντα κατά νου, ότι «ο δρόμος
προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτε-
ρες προθέσεις».

Τι λένε όμως αυτές οι πλάκες;

Οι δέκα «κατευθύνσεις» - οδηγίες – εντολές συνο-

ψίζονται στους παρακάτω βασικούς τομείς:

– Την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης,

με μία νέα παγκόσμια γλώσσα (3η εντολή), δίκαια δι-

καστήρια και παγκόσμιους νόμους (5η εντολή) ενώ

αφήνει τα έθνη να αυτοδιοικούνται εσωτερικά (6η

εντολή).

– Βασικός τομέας είναι αυτός της ισορροπίας του αν-

θρώπου με τη φύση στην οποία δίνει ιδιαίτερη έμ-

φαση, «αφήστε χώρο για τη φύση» και γι’ αυτό θέτει

ως προϋπόθεση τη μείωση του πληθυσμού (1η εν-

τολή) «Διατηρείστε την ανθρωπότητα κάτω από τα
500 εκατομμύρια...»

– Και το μέγα ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να είναι

500 εκατομμύρια ή 2 δισεκατομμύρια (όσο ήταν στα

μέσα περίπου του περασμένου αιώνα), αλλά πώς θα

επιτευχθεί αυτό; Βιαίως, πλαγίως ή δια της πειθούς.

Φοβούμαι πως, επειδή οι άνθρωποι «αποδείχθηκαν
απείθαρχοι», κάποιοι, ανίκανοι να πείσουν με επιχει-

ρήματα, ίσως επιλέγουν να το επιβάλλουν βιαίως. Κι

εδώ ακριβώς εμφιλοχωρεί ο κίνδυνος, οι υποψίες συ-

νωμοσιών, οι συνωμοσιολογίες και ο κίνδυνος ανε-

ξέλεγκτων αντιδράσεων.

Εμφανείς Ηγέτες, σήμερα, δεν υπάρχουν, εκτός

ίσως ελαχίστων, που δεν συμπληρώνουν τα δάκτυλα

ενός χεριού. Οι λαοί έχουν κουραστεί, οι νέοι έχουν

κουραστεί, έχουν επιστημονικά αποπροσανατολι-

στεί, η αρχαία σοφία έχει αραχνιάσει και οι λαοί

πλέον μανιπουλάρονται μεθοδικά· επιστημονικά·

χειραγωγούνται.

Και δε θα «δώσει» κανένας θεός!

Όλες οι καταστροφές και οι αλώσεις ήρθαν, όταν οι

λαοί εγκατέλειπαν τα «πεζοδρόμια», τους κοινωνι-

κούς στίβους και τους στρατώνες και μαζεύονταν

στα μοναστήρια και στις εκκλησίες να προσευχη-

θούν. 

Καλή τύχη:...

―――――

* Επίκουρου Επιστολαί στο Διογένη Λαέρτιο, εκδ. Editio

Stereotypa Editionis, Gnomologium  Vaticanum, σελ. 62, 21.

1. Πηγή: Wikipedia.

2. Μπιλ Γκέιτς: ιδρυτής της Microsoft. Στο συνέδριο της

Τ.Ε.D, 15/3/2015: Η ανθρωπότητα κινδυνεύει περισσότερο
εξαιτίας ενός φονικού ιού, παρά λόγω των εκτεταμένων πο-
λεμικών συγκρούσεων.

3. Πηγή: new 247, 25/3/20, 15:02, Γ.Α. Παπανδρέου. Σε μή-

νυμά του για την 25η Μαρτίου! 

4. Μωυσής: Προφήτης του Ισραήλ. Ελευθερωτής, Νομοθέ-

της, λεξ. Δημητράκου.

5. ΕΒΔΟΜΗ, φ. 746/25.8.2012.

Μέγαρο Μουσικής, στο σπίτι! Σελ. 5

Χρήσιμα Τηλέφωνα ανάγκης Σελ. 5

Μέριμνα για τα αδέσποτα Σελ. 7

E-δημος, αναγκαίος ο μετασχηματι-
σμός, Νεκτάριος Καλαντζής Σελ. 8

Ο Ασκληπιός και οι απόγονοί του
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Εκ Τλημοσύνης άρχεσθαι 
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

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

Απολυμάνσεις στους ΟΤΑ Σελ. 24

Αιμοληψίες στους Δήμους Σελ. 24

Διαβάστε ακόμη

Περί ΚΟΡΩΝΑιού
Συνωμοσιολογία
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• Πολύ μαλακό ύφασμα, εφαρμόζει τέλεια 
στο πρόσωπο

• Πλύσιμο πριν την χρήση έως 60°C

• Σιδέρωμα για αποστείρωση

• Παράγεται σε διάφορα χρώματα και σε ένα μέγεθος

• Η συσκευασία περιέχει 2 μάσκες, τιμή συσκευασίας 5€

Gomore Ltd 
Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2107243055, 6943268194 

E-mail: info@gomore.gr

Στις περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βάρκιζα, παραδίδονται και κατ’ οίκον

23 χρόνια, κάθε Σάββατο, κοντά σας
έντυπη και ηλεκτρονική

www.ebdomi.com - f Ebdomi
Aγαπητοί αναγνώστες, αναγκαζόμαστε, από τα γεγονότα, της δύσκολης

μετακίνησης και για εμάς (διανομή) και για εσάς να μας προμηθευθείτε 

έντυπη, ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΜΕ την έκδοση της έντυπης ΕΒΔΟΜΗΣ, 

τις δύο προσεχείς εβδομάδες, 11 και 18 Απριλίου.

Θα μας διαβάζετε όμως, ηλεκτρονικά: www.ebdomi.com - f Ebdomi

Aυτό γίνεται στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση λόγω της πανδημίας, ΦΕΚ 1148, τεύχος Α΄, 68/20.3.2020

23ο
€
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Σ
υνηθίζεται, κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο, το Φεστιβάλ

Αθηνών και Επιδαύρου, να παρουσιάζει το καλοκαιρινό

του πρόγραμμα, με μία πλατειά, ανοιχτή συνέντευξη

προς τα Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας.

Εφέτος όμως, που η πανδημία που πλήττει την Ελλάδα,

αλλά και όλον τον πλανήτη, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Έτσι

η νέα Καλλιτεχνική διευθύντρια Κατερίνα Ευαγγελάτου

απηύθυνε ένα μήνυμα (30/3/20) προς το φιλοθέαμο κοινό

και κλείνοντας τα 65 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

Η νέα Καλλιτεχνική Διευθύντρια, Κατερίνα Ευαγγελάτου,

στις 30 Μαρτίου απηύθυνε ένα μήνυμα σε όλους τους φί-

λους και τις φίλες του Φεστιβάλ, που κλείνει φέτος 65 χρό-

νια συνεχούς λειτουργίας.

Στο μήνυμά της, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, η Κ. Ευαγγε-

λάτου:

Αντιλαμβανόμαστε την αβεβαιότητα των ημερών, θέλουμε

όμως να διατηρήσουμε την αισιοδοξία μας για την πραγμα-

τοποίηση του φετινού προγράμματος, όταν το επιτρέψουν

οι συνθήκες και με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. 

Τις τελευταίες εβδομάδες, η ανθρωπότητα διανύει μια πολύ

κρίσιμη περίοδο, αγωνίζεται να επιβιώσει από την πανδημία,

μετρώντας ήδη χιλιάδες θύματα. Η πραγματικότητα, όπως

την ξέραμε, άλλαξε για όλους μας. 

Πέρασαν σχεδόν τρεις εβδομάδες από το κλείσιμο των θε-

άτρων και όλων των χώρων πολιτισμού και, μέρα με τη

μέρα, αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο πόσο ανα-

γκαία είναι η επαφή με τη ζωντανή Τέχνη στη ζωή μας. Τα

θέατρα είναι εστίες, είναι χώροι στοχασμού, ψυχαγωγίας,

είναι οίκοι στους οποίους προσερχόμαστε ομαδικά, κοινό

και καλλιτέχνες, προσδοκώντας κάτι που η αληθινή ζωή δεν

μπορεί να μας προσφέρει. Σκέφτεται κανείς πώς θα είναι

άραγε η κοινωνία μας μετά από αυτή την κρίση και πόσο πο-

λύτιμη θα είναι η καλλιτεχνική της αντανάκλαση μέσα από

την οξυδέρκεια και την ευαισθησία των δημιουργών. Η πα-

ρουσία ενός διεθνούς Φεστιβάλ θα είναι, περισσότερο από

ποτέ, ανάγκη μας αλλά και υποχρέωσή μας.

Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου είναι ένα διεθνές γεγο-

νός που αγκαλιάζεται με ενθουσιασμό από κοινό και καλλι-

τέχνες εδώ και 65 χρόνια. 

[...]Θέλω να τονίσω ότι οι συνεργάτες μου και εγώ αντιλαμ-

βανόμαστε πως το Φεστιβάλ φέτος δεν θα μπορέσει να

υλοποιηθεί ακριβώς όπως το σχεδιάζαμε τόσον καιρό.

Έχουμε, όμως, την ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα ελπί-

δας: Είμαστε εδώ και εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να

επανασχεδιάσουμε το Φεστιβάλ, με τις μικρότερες δυνατές

απώλειες. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να το υλοποι-

ήσουμε με ασφάλεια για όλους, μόλις οι συνθήκες το επι-

τρέψουν. 

Θα ήθελα, λοιπόν, τώρα να αναφερθώ σε ορισμένους από

τους βασικούς άξονες στους οποίους στηρίχθηκε η σύλ-

ληψη και ο σχεδιασμός του φετινού προγράμματος

Το πρόγραμμά μας περιέχει παραστάσεις Θεάτρου, Περ-

φόρμανς, Χορού, Συναυλίες, Όπερα, Μουσικό Θέατρο, Ει-

καστικά, Συζητήσεις, Κινηματογράφο, Πάρτι, Ερευνητικές

πλατφόρμες, Δράσεις για παιδιά. Βασικό μας μέλημα ήταν

η επέκταση του φεστιβαλικού ίχνους και η εμβάθυνση σε

αυτό: Επέκταση στα είδη Τέχνης και διεύρυνση του κοινού

στο οποίο απευθυνόμαστε. Εμβάθυνση της εμπλοκής του

κοινού μας στη φεστιβαλική εμπειρία συνολικά. Ακόμα,

έναν σημαντικό άξονα αποτελεί για εμάς η έκπληξη, οι

απρόσμενες συναντήσεις, το γκρέμισμα της αντίληψης ότι

κάποια είδη δεν είναι φεστιβαλικά ή δεν ταιριάζουν σε συγ-

κεκριμένους χώρους.

Ξεκινώντας από το Θέατρο, προτρέψαμε τους Έλληνες δη-

μιουργούς να εξερευνήσουν λιγότερο χαρτογραφημένες

περιοχές. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν παλαιότεροι

και νέοι δημιουργοί, επιθυμώντας να δοκιμαστούν για

πρώτη φορά σε άγνωστα πεδία ή να συνεχίσουν την έρευνά

τους σε πεδία που ήδη τους έχουν απασχολήσει. Προσκα-

λέσαμε τους δημιουργούς να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους

σε νέα είδη, συλλογιζόμαστε το κλασικό ρεπερτόριο με

τρόπο απελευθερωτικό, χτίζουμε παραστάσεις πάνω στις

νέες δραματουργικές φόρμες. Επιδιώξαμε μια πολυφωνική

αρμονία στην εκπροσώπηση των ειδών και των αισθητικών

ρευμάτων. Δίνουμε χώρο στην κωμωδία με σπαρταριστά

έργα και βυθιζόμαστε στο ανθρώπινο δράμα μέσα από τα

μάτια κορυφαίων διεθνών δημιουργών.

Στο ξένο ρεπερτόριο του Θεάτρου αλλά και του Χορού ακο-

λουθούμε δύο κατευθύνσεις: Συστήνουμε εντελώς νέα πρό-

σωπα με την ενότητα «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα», ενώ

επαναφέρουμε αγαπημένους δημιουργούς, που έχουν ση-

μαδέψει το Φεστιβάλ στο παρελθόν. Αν όλα πάνε καλά, θα

προσφέρουμε ορισμένες συνταρακτικές παραστάσεις καλ-

λιτεχνών, που άνοιξαν και ανοίγουν νέα κεφάλαια στις πα-

ραστατικές τέχνες. Είναι δημιουργίες που διαλέξαμε με

προσωπική φροντίδα από τις σκηνές του Κόσμου και οι πε-

ρισσότερες διακρίνονται όχι μόνο για την ιδιαίτερη σκηνική

τους γλώσσα αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο οι δημι-

ουργοί τους αφουγκράζονται τις κοινωνικοπολιτικές δονή-

σεις γύρω μας. Από τη Χιλή ως τη Γαλλία, από την Πολωνία

ως το Ισραήλ, από τη Βραζιλία ως τη Ρωσία θα ξεδιπλώ-

σουμε μπροστά σας ιστορίες που μιλούν για την ερωτική

ορμή, για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, για απεγνω-

σμένους φόνους πάθους και αγέννητα μωρά, για αρχαίους

μύθους και πρόσωπα που διασχίζουν τους αιώνες πετώντας

με φτερά και μαγιό σε μια δεκάωρη παράσταση-εμπειρία με

διαλείμματα για φαγητό και πάρτι. Επιπλέον, ανοίγουμε ένα

μεγάλο κεφάλαιο συμπαραγωγών, που από φέτος θα δείξει

τα πρώτα δείγματα γραφής του, και στα επόμενα χρόνια

στοχεύουμε να απλωθεί όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην

Επίδαυρο. Θα παρουσιάσουμε πάνω από 1.400 καλλιτέχνες,

από περισσότερες από 30 χώρες, και περίπου 70 εκδηλώ-

σεις, με 40 πρεμιέρες και νέες παραγωγές.

Παράλληλα, ανοίγουμε στην Αθήνα έναν κύκλο για το Αρ-

χαίο Δράμα, με στόχο την ερευνητική προσέγγιση του εί-

δους σε κλειστό χώρο, από Έλληνες και ξένους

σκηνοθέτες. 

Στο σημείο αυτό δίνεται μια καλή αφορμή για να αναφερθώ

ειδικά στο Φεστιβάλ της Επιδαύρου, όπου οι διεθνείς μας

συμπαραγωγές χτίζονται για τα επόμενα χρόνια. Στο στό-

χαστρό μας είναι πάντα το Αρχαίο Δράμα, τα αρχαία κεί-

μενα εν γένει, και η σύγχρονη σκηνική τους ανάγνωση. 
[...]

...Η Μικρή Επίδαυρος αφιερώνεται στη Μουσική και το μου-

σικό θέατρο: συναυλίες και παραστάσεις που αναφέρονται

σε ένα ευρύ φάσμα της μουσικής, γνωστοί καλλιτέχνες που

πλέουν σε αχαρτογράφητα νερά, περφόρμανς που διασχί-

ζουν τα είδη του πειραματικού θεάματος, από το μπαρόκ

μέχρι την ηλεκτρονική μουσική και από την όπερα μέχρι την

υποβρύχια ανακάλυψη μιας βυθισμένης πολιτείας. 

....Στο Ηρώδειο ενισχύουμε έντονα τη σύγχρονη μουσική,

με σπουδαίους συνθέτες που δημιουργούν κόσμους μέσα

από τη μείξη κλασικού και ηλεκτρονικού ήχου – καλλιτέχνες

που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αυτό το χώρο.

Παρουσιάζουμε, παράλληλα, για πρώτη φορά έναν συγκρο-

τημένο «Κύκλο Τζαζ», που απαρτίζεται από πολύ μεγάλα

ονόματα του είδους. Ταυτόχρονα, αγαπημένοι έλληνες δη-

μιουργοί παρουσιάζουν για πρώτη φορά τον νέο τους δίσκο.

Έχουμε, επίσης, μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή Χορού,

με 70 άτομα επί σκηνής και συμφωνική ορχήστρα, ένα εγ-

χείρημα που περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Η

κλασική μουσική –που περιλαμβάνει και τον κύκλο των Συμ-

φωνιών του Μπετόβεν, αφιέρωμα στα 250 χρόνια από τη

γέννησή του–, οι μεγάλες ορχήστρες και η Όπερα έχουν

φυσικά πολύ σημαντική θέση και ένα μεγάλο μερίδιο στο

πρόγραμμά μας.

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις/παραστάσεις, θελήσαμε να

ενισχύσουμε και να εντείνουμε τη φεστιβαλική εμπειρία συ-

νολικά.

Υπογραμμίζοντας μια σχέση αναφοράς ανάμεσα στο αρχαίο

θέατρο και τη σύγχρονη δημιουργία στους χώρους των πα-

ραστατικών τεχνών, ιδιαίτερες δράσεις που εγκαινιάζονται,

και διατρέχουν το φετινό πρόγραμμα, αντλούν τα ονόματά

τους από το αρχαίο θέατρο ή τη δομή του, δραματουργική και

αρχιτεκτονική. 

Τέλος, επεκτείνουμε κι άλλο την εμπειρία της θέασης δημι-

ουργώντας ένα ακόμα πιο μεγάλο και ανοιχτό πλαίσιο, με

επίκεντρο εσάς. Ονομάζουμε «Πλατεία» τον υπαίθριο χώρο

που ενώνει όλες τις αίθουσες της Πειραιώς 260. Πλατεία

είναι ένας ανοιχτός τόπος συνάντησης, αλλά και ο χώρος

του θεάτρου, μπροστά από τη σκηνή, όπου τοποθετούνται

τα καθίσματα των θεατών. Στη δική μας Πλατεία, λοιπόν, θα

γεννηθεί ένας νέος χώρος συνάντησης, με τεράστια τρα-

πέζια, με μίνι εστιατόριο, με μπαρ, όπου το κοινό θα μπορεί

να έρχεται νωρίτερα, αλλά και να παραμένει μετά τη λήξη

των παραστάσεων, να συνομιλεί για αυτά που είδε, να μοι-

ράζεται την εμπειρία του, πίνοντας ένα ποτήρι κρασί. Είναι

μια αγαπημένη συνήθεια διεθνώς αλλά και –κυρίως– ένα

αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσής μας: το μοίρασμα της

ζωής, των μικρών και μεγάλων επεισοδίων της, γύρω από

ένα τραπέζι.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ελπίζουμε ότι θα είμαστε

σε θέση σύντομα να σας δώσουμε νέες πληροφορίες σχε-

τικά με την υλοποίηση του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.  

Ας πάρουμε μία γεύση από το πρόγραμμα, έστω και
έτσι, για να πάρουμε μία ...ανάσα πολιτισμού

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

Πρόλογος – Έξοδος
Pre-show & Post show talks

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αμφιτρύων
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ

Το κουκλόσπιτο

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Aνοίγει τα “χαρτιά” του για την καλοκαιρινή περίοδο
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
για ενημέρωση, για βοήθεια για υποστήριξη

Περιφέρεια Αττικής
) 2142142000

Doctor Next 2 Me

βιντεο-συνομιλία με γιατρούς

Kαταγγελίες και Eνημέρωση

) 1110

****

Δήμος ΒΒΒ
Tηλεφωνικό κέντρο

) 15888

Γραμμή αλληλεγγύης

) 213 2020120

****

Δήμος Κρωπίας
) 213 2000 700

Δημοτικά – Κοινωνικά Ιατρεία 

) 2106623240

****

Δήμος Σαρωνικού
info@saronikoscity.gr 

Κεντρική Δομή:  

) 2299046270 / 2299047289 

****

Δήμος Παλλήνης
www.pallini.gr

Πρόνοια - Κέντρο Κοινότητας

213 2031 632 - 656 658 661

****
Δήμος Mαρκοπούλου
Τηλ. Κέντρο: 22990-20000

Υπηρεσία αδέσποτων ζώων 22990-20000

koinoniki.ypiresia@markopoulo.gr

22990-20174 

****
Δήμος Γλυφάδας

Δίπλα σου, δίπλα σας όλο το 24ωρο

) 15 464 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει
ΕΚΤΟΡΑΣ ΛΥΓΙΖΟΣ

Το σχολείο των γυναικών 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΙΝΙΚΟΡΗΣ

Thank God It’s Monday at the Cherry Orchard
RIMINI PROTOKOLL, KOSTIS STAFYLAKIS & guests 

Oι γκουρού της Πλατείας Θεάτρου
ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΤΟΝΑΛ - ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑΘΑΚΗ 

Το δάσος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑ-

ΚΗΣ  - ΣΟΦΙΑ ΧΙΛΛ

Κλυταιμνήστρα, μουσική δωματίου για ένα όργανο
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

SCHAUBÜHNE - THOMAS OSTERMEIER 

Ιστορία της βίας                                                                    
ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ ΖΗΤΑ - ΙΡΙΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ

A Dance as a Dance
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

Mouth                                                                                    

ΔΑΝΑΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Free at Last                                                                           

ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ 9.25                                                    
MAGUY MARIN

Ligne de crête / Στην κόψη του ξυραφιού
LA VERONAL - MARCOS MORAU

Pasionaria 
ALEXANDRA WAIERSTALL

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

OPERA BALLET VLAANDEREN - LES BALLETS C
DE LA B - ALAIN PLATEL
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ - MARC PIOLLET 
C(H)ŒURS 2020
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - PHILIPPE AUGUIN - ΚΑ-
ΤΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

Ριγολέττος                         
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - PIER GIORGIO
MORANDI - HUGO DE ANA
Τόσκα                                

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΤΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ -
LAURENCE DALE
Η Ιταλίδα στο Αλγέρι
ORCHESTRE RÉVOLUTIONNAIRE ET ROMAN-
TIQUE - MONTEVERDI CHOIR 
SIR JOHN ELIOT GARDINER
BEETHOVEN 250 - SYMPHONY CYCLE 
STAATSKAPELLE DRESDEN - MYUNG-WHUN
CHUNG  - EMANUEL AX
Έργα Μπετόβεν, Μπραμς
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ - CHRISTOPH ES-
CHENBACH - ΝΤΑΝΙΛ ΤΡΙΦΟΝΟΦ
Έργα Θεοδωράκη, Μπετόβεν, Τσαϊκόφσκι
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ
Τους προβολείς στήσε                                                           
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ - ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ
Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων                                           
ΜΟΝΙΚΑ
Κάτι ανθίζει στο Ηρώδειο 
EL SISTEMA GREECE - BLEND MISHKIN                     
World A Music: The routes of our roots
                                           

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΛΕΑΣ
Ορέστης                                                                                 
CEZARIS GRAUŽINIS
Φιλοκτήτης                                                                            
ΑΡΗΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ
Προμηθέας Δεσμώτης                                                          
ΕΘΝ. ΘΕΑΤΡΟ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Λυσιστράτη                                                                           
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ
Πέρσες                                                                                  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ
Ιφιγένεια η εν Ταύροις                                                          
ΔΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΝΙΚΑΙΤΗ ΚΟΝΤΟΥΡΗ
Βάκχες                                                                                   
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
Ιχνευταί                                                                                 
ΚΡΑΤ. ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ
Όρνιθες                                                                                 

“Μένουμε σπίτι” με το 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

«Μένουμε σπίτι - Βλέπουμε Μέγαρο». Μετά τη συγκινη-

τική ανταπόκριση του κοινού στις ψηφιακές αναμεταδό-

σεις συναυλιών του ΕCHO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής) μέσω του facebook του

ΜΜΑ - περίπου μισό εκατομμύριο θεατές σε 14 χώρες, και

πάνω από 69.800 προβολές για την αναμετάδοση το Σάβ-

βατο 28 Μαρτίου της  «La Diva, γκαλά όπερας αφιερωμένο

από το ΜΜΑ στη Μαρία Κάλλας» - το Μέγαρο Μουσικής

Αθηνών εγκαινιάζει έναν κύκλο ψηφιακών αναμεταδό-

σεων, προβάλλοντας στη διαδικτυακή «σκηνή» του εξαι-

ρετικές συναυλίες και παραστάσεις που οι ίδιοι οι θεατές

ανέδειξαν και αγάπησαν. 

Μια σπάνια ευκαιρία για τους φίλους της μουσικής να

απολαύσουν δωρεάν στο site του Μεγάρου (megaron.gr),

κάθε Τετάρτη και Σάββατο (ώρα 21.30), παραγωγές που

τους ενθουσίασαν και ήθελαν πάντα να ξαναδούν ή απλώς

δεν πρόλαβαν να τις παρακολουθήσουν, όταν αυτές πα-

ρουσιάστηκαν.

Κ.Π.Ιδρυμα Στ. Νιάρχος 

"Μένουμε Σπίτι" και ψυχαγωγούμαστε: Μία ακόμη καλή πο-

λιτιστική προσφορά, προκειμένου να κάνει πιο ευχάριστη

την καθημερινότητα των πολιτών, προσφέρει το Ίδρυμα

Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

"Μένουμε Σπίτι" και ψυχαγωγούμαστε: "Όσο μένουμε σπίτι,

θα επιδιώκουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας τρόπους για να

συνεχίσουμε να ψυχαγωγούμαστε, να μαθαίνουμε, να ανα-

καλύπτουμε και να διασκεδάζουμε, από το σπίτι".

Τον Οκτώβριο του 2018, οι Παραβάσεις, το θεατρικό αναλό-

γιο του ΚΠΙΣΝ, παρουσίασαν δύο έργα του Άντον Τσέχωφ,

ενός από τους σημαντικότερους διηγηματογράφους της

παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ένα από αυτά τα έργα ήταν το

αριστουργηματικό διήγημα “Η Κυρία με το Σκυλάκι” που ερ-

μήνευσαν οι ηθοποιοί Μαρία Ναυπλιώτου και Νίκος Κουρής.

“Η Κυρία με το Σκυλάκι”

Η Κυρία με το Σκυλάκι, είναι μια αξέχαστη ιστορία αγάπης

γεμάτη ρομαντισμό και θλίψη, στην οποία ο συγγραφέας

αναλύει αριστοτεχνικά τη συμπεριφορά και τα συναισθή-

ματα των δύο ηρώων. 

Η Μαρία Παπαπετροπούλου ερμήνευσε στο πιάνο αποσπά-

σματα από το έργο Οι Εποχές του Τσαϊκόφσκι.

Επειδή “Μένουμε σπίτι” μπορείτε να απολαύσετε το ηχη-

τικό μας ταξίδι (χογραφημένη ανάγνωση), την Κυριακή 5

Απριλίου στις 19.00. Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα

ΚΠΙΣΝ MULTIMEDIA. 
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Εθελοντικη αιμοδοσια 

στο Δήμο ΒΒΒ

Έκτακτη αιμοδοσία για την αντιμετώπιση των αυξημέ-

νων αναγκών λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού έχει

προγραμματίσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης τη Δευτέρα 27 Απριλίου στην αίθουσα Ιωνία

(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα). 

Μετά από επικοινωνία του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης με το κέντρο αιμοδοσίας του Ασκληπιείου

Βούλας, κρίθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η αι-

μοδοσία μετά το Πάσχα, καθώς λόγω των εκτάκτων

αιμοδοσιών που έχουν πραγματοποιηθεί αυτές τις

μέρες, υπάρχει αυξημένη ροή αιμοδοτών. Καλούνται

οι εθελοντές αιμοδότες να προγραμματίσουν τις αιμο-

δοσίες για μεταγενέστερες ημερομηνίες προκειμένου

να διασφαλιστεί επάρκεια σε βάθος χρόνου.

Η αιμοδοσία της 27ης Απριλίου θα πραγματοποιηθεί

με ραντεβού προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστι-

σμός και η ταυτόχρονη παρουσία πολλών εθελοντών.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να κα-

λέσουν από τις 20 Απριλίου στο 213 2020120 προκει-

μένου να προγραμματίσουν ραντεβού.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που είναι ακόμα σε ισχύ

η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών, η

μετακίνηση για συμμετοχή σε αιμοδοσία προβλέπεται

με δήλωση έκτακτης μετακίνησης κατηγορίας 4.

Όλες οι πληροφορίες 
από τον ΟΑΕΔ

στο πενταψήφιο:11320

Ο ΟΑΕΔ εγκαινιάζει τη νέα υπηρεσία τηλεφωνικής

εξυπηρέτησης – Call Center – µέσω του αριθµού

11320, στον οποίο οι πολίτες µπορούν να καλούν

από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο.

Το Call Center επιδιώκει να εξασφαλίσει την προσβα-

σιµότητα και την άµεση τηλεφωνική εξυπηρέτηση των

πολιτών που συναλλάσσονται µε τον Οργανισµό.

Η νέα υπηρεσία στελεχώνεται από έµπειρο προσω-

πικό που θα δίνει στο

κοινό πληροφορίες για

όλες τις υπηρεσίες του

Οργανισµού και οδηγίες

για τη χρήση των ηλε-

κτρονικών υπηρεσιών

του. Μεταξύ άλλων, µέσω

της νέας υπηρεσίας το κοινό θα ενηµερώνεται για τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση δελ-

τίου ανεργίας και κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρο-

νικές υπηρεσίες και θα παραπέµπεται για

εξειδικευµένη πληροφόρηση στους αρµόδιους εκ-

προσώπους του Οργανισµού.

Η νέα υπηρεσία της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του

ΟΑΕΔ λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή,

ώρες 08:30 έως 14:30, εκτός εορτών και αργιών.

Το κόστος κλήσης στο 11320 διαμορφώνεται σε μία

αστική μονάδα ανά λεπτό όταν η κλήση γίνεται από

σταθερό τηλέφωνο. Η τελική χρέωση είτε από στα-

θερό, είτε από κινητό εξαρτάται από την τιμολογιακή

πολιτική κάθε παρόχου.

Έκτακτη κατανομή ποσού

2.255.000,00 ευρώ σε 98 Δήμους

της Χώρας, “προς κάλυψη αναγ-

κών για την αποφυγή της διάδοσης

του κορωνοϊού COVID-19 σε οικι-

σμούς και καταυλισμούς Ρομά”,

πραγματοποιήθηκε με την αριθμ.

20210/27.3.2020 Απόφαση του Γε-

νικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης &

Αναπτυξιακής Πολιτικής του

Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν επι-

πλέον πρόσθετη χρηματοδότηση

προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση,

αλλά προέρχονται από το χρημα-

τικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυ-

τοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων.

Τα χρήματα δίνονται “για προμή-

θειες υλικού καθώς και λοιπών

υπηρεσιών συναφών με την  αντι-

μετώπιση της κατεπείγουσας και

απρόβλεπτης ανάγκης για την

λήψη μέτρων αποφυγής και διάδο-

σης του κορωνοϊού COVID-19 σε

οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά”.

Ειδικότερα, με τα συγκεκριμένα

ποσά οι Δήμοι μπορούν να χρημα-

τοδοτήσουν ενέργειες όπως:

α) ανάθεση υπηρεσιών απολύμαν-

σης εντός και πέριξ καταυλισμών

Ρομά,

β) ενημέρωση με κάθε πρόσφορο

μέσο των πληθυσμών Ρομά για τις

επιπτώσεις του κορωνοϊού,

γ) παροχή πόσιμου εμφιαλωμένου

νερού σε καταυλισμούς, όπου

απαιτείται, και

δ) κάθε άλλο προληπτικό μέτρο

που κρίνει ο οικείος ΟΤΑ για τη δια-

φύλαξη της δημόσιας υγείας εντός

και πέριξ των καταυλισμών. ”

Οι Δήμοι της Aνατ. Αττικής που θα

λάβουν μέρος από το κονδύλι αυτό

είναι οι:

Αχαρνών 40.000

Κορωπίου 30.000

Μαρκοπούλου 10.000

Παλλήνης 20.000

Σπάτων - Αρτέμιδος 20.000

Όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως, από
το Γραφείο Τύπου, του Δήμου ΒΒΒ, θα
γίνει ζωντανή μετάδοση «μέσω της
διαδικτυακής τηλεόρασης του Δήμου
BBB στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
www.vvv.gov.gr/webtv και www.face
book.com/dimosvvv των Ακολουθιών
της Μεγάλης Εβδομάδας από εκκλη
σίες που θα λειτουργήσουν κεκλεισμέ
νων των θυρών στο Δήμο ,
χοροστατούντος του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Γλυφάδας Ελληνικού
Βούλας Βουλιαγμένης Βάρης Βάρκιζης
κ. Αντωνίου. 

Ο Δήμος BBB, έχοντας συναίσθηση του
ρόλου και της ευθύνης του στην προ
στασία της Δημόσιας Υγείας, με σεβα
σμό προς το θρησκευτικό συναίσθημα
των κατοίκων της πόλης μας, παρέχει
τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί, να
βιώσει το ευλαβικό αίσθημα των Άγιων
Ημερών του Πάσχα, μένοντας σπίτι,
όπως επιτάσσουν οι επιταγές των και
ρών». 

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Κυριακή των Βαϊων  12 Απριλίου:  Η
Ακολουθία του Νυμφίου
19:00    Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου,
Βάρη 

Μεγάλη Δευτέρα  13 Απριλίου: Η
Ακολουθία του Νυμφίου
19:00  Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη, Βούλα   

Μεγάλη Τρίτη – 14 Απριλίου: Η Ακο
λουθία του Νυμφίου
19:00  Ι.Ν. Φανερωμένης, Βουλιαγμένη  

Μεγάλη Τετάρτη  15 Απριλίου:  Ακο
λουθία του Ιερού Νιπτήρους 
19:00  Ι.Ν.  Κοιμήσεως Θεοτόκου (Πα
ναγίτσα), Βάρκιζα

Μεγάλη Πέμπτη  16 Απριλίου: Τα
Δώδεκα Ευαγγέλια
19:00  Ι.Ν. Φανερωμένης, Βουλιαγμένη  

Μεγάλη Παρασκευή  17 Απριλίου
Η Ακολουθία των Ωρών, Η Αποκαθή
λωση
08:00   Ι.Ν.  Κοιμήσεως Θεοτόκου (Πα
ναγίτσα), Βούλα
Ο Επιτάφιος Θρήνος
19:00   Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων, Δίλοφο
Βάρης   

Μεγάλο Σάββατο  18 Απριλίου
Η Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου
7:30   Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου,
Βάρη 
Η Τελετή  της Αναστάσεως
23:00  Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου, Πανό
ραμα Βούλας.

Ζωντανά μέσω της διαδικτυακής 
τηλεόρασης του Δήμου ΒΒΒ

οι Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας

2.255.000,00 ευρώ σε Δήμους της χώρας 

για κάλυψη αναγκών σε οικισμούς Ρομά
Ανάμεσά τους και πέντε Δήμοι της Αν. Αττικής
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Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της στρατηγικής

της για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ενεργοποί-

ησε τον αυτόματο ψηφιακό βοηθό.

Πώς λειτουργεί ο Ψηφιακός Βοηθός atticabot

Ο Ψηφιακός Βοηθός της Περιφέρειας Αττικής (atti-

cabot) παρέχει με εύκολο και απλό τρόπο πληροφο-

ρίες και ενημέρωση για την Περιφέρεια Αττικής και

τις Υπηρεσίες της και παράλληλα δίνει χρήσιμες πλη-

ροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τον COVID-19. 

Οι απαντήσεις δίνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο

και λειτουργεί προς το παρόν μέσα από το facebook,

ενώ σύντομα θα μπορεί να λειτουργεί και από το web-

site της Περιφέρειας Αττικής. Για να χρησιμοποιήσετε

τον ψηφιακό βοηθό χρειάζεται να έχετε στο κινητό,

το tablet ή τον υπολογιστή σας το facebook, messen-

ger και αρκεί να πατήσετε στο link:  https://www.mes-

senger.com/t/atticabot. Δεν χρειάζεται να

κατεβάσετε κάποια άλλη εφαρμογή.

Ο χρήστης μπορεί να έχει άμεση και εύκολη πρό-

σβαση στις σχετικές πληροφορίες επιλέγοντας με-

ταξύ των μενού, πχ Μέτρα Προστασίας, Φόρμα κοκ.

Ο χρήστης μπορεί να γράψει πληκτρολογώντας το

δικό του ερώτημα, πχ Νέα, και ο Ψηφιακός Βοηθός

με τεχνητή νοημοσύνη θα προσπαθήσει να καταλάβει

το ερώτημα και να απαντήσει σχετικά. 

Τη στιγμή αυτή ο Ψηφιακός Βοηθός της Περιφέρειας

Αττικής βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία (beta) και εν-

θαρρύνουν όσους χρήστες αντιμετωπίσουν κάποιο

πρόβλημα, έχουν κάποια παρατήρηση ή πρόταση βελ-

τίωσης να τη στείλουν μέσω της φόρμας http://bo-

takis.com/atticabot-feedback. 

Οι πληροφορίες που περιέχονται αντλούνται από τον

δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής και ενημερώ-

νονται συνεχώς ανάλογα με τα ερωτήματα που γίνον-

ται. Με τον τρόπο αυτό η γνώση του ψηφιακού

βοηθού είναι δυναμική και εμπλουτίζεται συνεχώς με

νέες πληροφορίες και δεδομένα.

Για λόγους συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό

για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

(GDPR) παρακαλούν να μη στέλνετε προσωπικά σας

στοιχεία και προσωπικά δεδομένα. Ο Ψηφιακός Βοη-

θός της Περιφέρειας Αττικής λειτουργεί για ενημερω-

τικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν

αντικαθιστά τους άλλους τρόπους επικοινωνίας σε

περίπτωση επείγουσας κατάστασης.

Ο Ψηφιακός Βοηθός της Περιφέρειας Αττικής υλοποι-

ήθηκε με την τεχνολογική πλατφόρμα για την υλοποί-

ηση και λειτουργία ψηφιακών βοηθών Botakis που

είναι σχεδιασμένη από την ελληνική εταιρία τεχνολο-

γίας και καινοτομίας Crowdpolicy .

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης δήλωσε σχε-

τικά: “Σήμερα ενεργοποιούμε ακόμα μια ψηφιακή υπη-

ρεσία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και

επιχειρήσεων, τον Ψηφιακό Βοηθό της Περιφέρειας

Αττικής. ...Φέρνουμε την Περιφέρεια στο κινητό των

πολιτών και συγκεκριμένα ως μια επαφή στο facebook

messenger. Έτσι, χωρίς να απαιτείται κάποια πρό-

σθετη εφαρμογή κινητού, ο χρήστης αποκτά με το κι-

νητό του πρόσβαση σε ένα πλήθος δεδομένων της

Περιφέρειας.”

Συνεδριάσεις 

Δημοτικών συμβουλίων

Επιστολή προς τον Δήμαρχο, Πρόεδρο

και επικεφαλής των παρατάξεων του

Δήμου Κρωπίας, απέστειλαν οι δημοτι-

κοί σύμβουλοι μειοψηφίας της παράτα-

ξης “Λαϊκή Συσπείρωση”, σχετικά με

τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμ-

βουλίων.

Για την διεξαγωγή συνεδριάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

και σχετική εγκύκλιο του Υπουργείο

Εσωτερικών προβλέπονται οι εξής

τρόποι συνεδρίασης των δημοτικών

συμβουλίων το διάστημα που ισχύουν

τα περιοριστικά μέτρα για τον κορο-

νοϊό:

-Κεκλεισμένων των θυρών

-Δια περιφοράς

-Τηλεδιάσκεψη

Οι δημοτικές αρχές επιλέγουν κατά

κανόνα τη συνεδρίαση δια περιφοράς

όπου προκύπτουν ζητήματα  όπως: 

-Δεν υπάρχει η δυνατότητα η κάθε πα-

ράταξη και ο κάθε δημοτικός σύμβου-

λος να γνωρίζει τις τοποθετήσεις των

υπολοίπων, παρά μόνο εκ των υστέ-

ρων, όταν δηλαδή αναρτηθούν οι απο-

φάσεις στη Διαύγεια. 

-Δεν υπάρχει η δυνατότητα πρακτικά

να αποφασίσουν τα δημοτικά συμβού-

λια για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας

διάταξης θεμάτων που έχει το δι-

καίωμα να θέσουν οι παρατάξεις. 

-Δεν υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης

και ανταλλαγής επιχειρημάτων για σο-

βαρά θέματα που δε σχετίζονται με τα

μέτρα για την προστασία για τον ιό και

οι δημοτικές αρχές εντάσσουν στις

ημερήσιες διατάξεις  επικαλούμενες

τις προθεσμίες που υπάρχουν. 

Είναι προφανές ότι το διάστημα αυτό

απαιτείται συμμόρφωση με τις επιστη-

μονικές οδηγίες για την προστασία του

λαού μας. Αυτό όμως δε μπορεί να λει-

τουργεί ως πρόσχημα για συνεδριά-

σεις δημοτικών συμβουλίων-παρωδίες

με τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε

πιο πάνω. 

Ζητάμε άμεσα να αξιοποιηθούν οι τε-

χνολογικές δυνατότητες που υπάρ-

χουν (τηλεδιάσκεψη) και

αξιοποιούνται ήδη από το κεντρικό

κράτος, την Περιφέρεια Αττικής και κά-

ποιους Δήμους. Άλλωστε προβλέπον-

ται από την ΠΝΠ και την εγκύκλιο του

ΥΠΕΣ. Είναι ευθύνη του Υπουργείου

να παράσχει την απαραίτητη τεχνική

συνδρομή στους Δήμους για να εξα-

σφαλιστεί η ουσιαστική λειτουργία

των δημοτικών συμβουλίων παράλ-

ληλα με την τήρηση των απαραίτητων

μέτρων προστασίας. Οι συνεδριάσεις

δια περιφοράς να περιοριστούν σε

προφανώς επείγοντα ζητήματα. 

Κορωπί, 30 /3/2020

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

Λαϊκής Συσπείρωσης

Βράχας Αντρέας

Ρεμπάπης Βαγγέλης

Μέριμνα για τα αδέσποτα

στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού στο πλαίσιο των δράσεων που

υλοποιεί για τη φροντίδα και προστασία των αδέσπο-

των που υπάρχουν στα διοικητικά του όρια, ξεκίνησε

με απόφασή του Δημάρχου, Πέτρου Φιλίππου, και με

τον συντονισμό του αρμόδιου Αντιδημάρχου, Βασίλη

Μπούτση, - σε συνεργασία με τους τοπικούς Αντιδη-

μάρχους  και τα τοπικά συμβούλια - την τοποθέτηση

των πρώτων -ταΐστρων και ποτίστρων σε κομβικά ση-

μεία των πέντε Κοινοτήτων που τον αποτελούν. 

Συγκεκριμένα 15 ταΐστρες τοποθετήθηκαν ως εξής:

Κουβαράς: Εκκλησία Αγίου Δημητρίου - Πέτα: οδός

Ομήρου

Καλύβια: Λαγκαδίων και Θορικού, Ελαιοτριβείο, κεν-

τρική πλατεία Καλυβίων, πάρκινγκ Λεωφόρου Καλυ-

βίων (Λαγονήσι)

Σαρωνίδα: οδός Ιπποκράτους, Σίφνου & Γαλαναίων,

κεντρική πλατεία (στην οδό Λευκάδος, απέναντι από

το τέρμα του ΟΑΣΑ)

Ανάβυσσος: παραλία Αλυκών Αναβύσσου (θέση Πέ-

τρινο), οικισμός Βλάχικα, Άγιος Παντελεήμονας

Παλαιά Φώκαια: πλατεία Παλαιάς Φώκαιας, οδός

Αστυπάλαιας (Θυμάρι)

Ακόμη, ο Δήμος προμηθεύτηκε 11 τόνους ξηράς τρο-

φής και ότι τις πρώτες ημέρες τη μέριμνα για τον

εφοδιασμό των ταΐστρων θα έχει το προσωπικό του

δήμου, ενώ στη συνέχεια ο εφοδιασμός θα γίνεται

σε συνεργασία με τις φιλοζωικές ομάδες – οργανώ-

σεις που δραστηριοποιούνται στον Σαρωνικό. 

Αυτόματος Ψηφιακός Βοηθός atticabot
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Ζούμε σε μία 

διαδικτυακή 

φυλακή

Σ’ ένα από τα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, στο

οποίο συμμετείχα προσφάτως με θέμα την δομή της

σύγχρονης πολιτικής εξουσίας, υποστήριξα ότι: «στο
ζήτημα της πολιτικής εξουσίας σήμερα διανύουμε μία
μεταβατική ιστορική φάση, κατά την οποία δύο αντι-
τιθέμενα πράγματα διαπλέκονται. Αυτά είναι η κλα-
σική εκδοχή της υποκειμενο-κεντρικής εξουσίας και
η επικοινωνιακή εγκαθίδρυση της εξουσίας καθ’ εαυ-
τής, ως στοιχείου του κοινωνικού βιόκοσμου».

Για την επιβεβαίωση της θεωρητικο-πολιτικής αυτής

θέσης μου, δεν χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα

να περάσει: έφθασε η εποχή του «κορονοϊού» και

ολόκληρη η κοινωνία έχει μετατραπεί σε φυλακή. Οι

πολίτες έχασαν την ταυτότητά τους, έγιναν άνθρωποι

χωρίς ιδιότητες (Musil) ή ακόμη χειρότερα γυμνές φυ-

σικές υπάρξεις (Agamben).

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά: η ελλη-

νική πολιτική κοινωνία, αλλά και στο σύνολό της η

διεθνής πολιτική κοινωνία, εφαρμόζει το σύστημα της

«καραντίνας» ως μέθοδο αντιμετώπισης του κορο-

νοϊού. Το δεδομένο αυτό, στάθηκε η αφορμή να επι-

βληθεί το καθεστώς της επιτήρησης του πληθυσμού

και της πειθαρχίας των ατόμων και των κοινωνικών

ομάδων, ως δομικό και συγκροτησιακό χαρακτηρι-

στικό στις σχέσεις πολιτικής εξουσίας και κοινωνικού

βιόκοσμου (καθημερινότητας). 

Όλοι θέλουμε να κατανοήσουμε το φαινόμενο: πώς

και γιατί, πολίτες άτομα, κοινωνικές ομάδες, το σύ-

νολο του πληθυσμού, υπακούουν στις υποδείξεις της

επικοινωνιακής πολιτικής εξουσίας. Όμως δεν πρόκει-

ται για φιλικές υποδείξεις, αλλά για την εγκαθίδρυση

του συστήματος του «κατασκοπευτικού καπιταλι-

σμού». Εάν μελετήσουμε το βιβλίο της συναδέλφου

Shoshana Zuboff (Σοσάνα Ζούμποφ) με τον τίτλο: «Η
εποχή του κατασκοπευτικού καπιταλισμού» (The age
of surveillance capitalism-2019), διαπιστώνουμε, ότι

η επιτήρηση, ο κοινωνικός έλεγχος, η πειθαρχία, είναι

πράγματα «οικεία» για τον άνθρωπο της σύγχρονης

εποχής. Η ίδια η συγγραφέας μιλάει για την «τεχνο-
λογία της πειθούς» ως μηχανισμού επικοινωνίας, συ-

νεννόησης και τελικά συναίνεσης. 

Με άλλα λόγια η δική μου προσωπική θεωρητικο-πο-

λιτική θέση συνοψίζεται ως εξής: το πραγματολογικό

σύστημα της «καραντίνας» μπορεί σ’ αυτή τη φάση

του «κορονοϊού» να κρίνεται αναγκαίο και επιβεβλη-

μένο από το σύνολο του πληθυσμού, προκειμένου να

αντιμετωπισθεί η ασθένεια, αλλά ουσιαστικά με το σύ-

στημα αυτό επιβάλλεται ο θεσμός του «κατασκοπευ-

τικού καπιταλισμού». Αυτό σημαίνει, ότι η ανθρώπινη

κοινωνία, ως πολιτική οντότητα, μετατρέπεται σε μία

απέραντη διαδικτυακή φυλακή και τα άτομα βρίσκον-

ται υπό συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση. 

Ενδεχομένως αυτά που γράφω εδώ, να θεωρηθούν

από τους αναγνώστες αξιωματικές προτάσεις,

ωστόσο σας διαβεβαιώνω, ότι τα ζητήματα αυτά που

θέτω σε δημόσια διαβούλευση, είναι τα κατεξοχήν

πολιτικά προβλήματα των επιστημονικών ερευνών

μου. Κλείνω αυτή τη σύντομη παρέμβασή μου με το

συμπέρασμα: η μέθοδος της «καραντίνας» αποδείχ-

θηκε τελικά όχημα για να εγκαθιδρυθεί ο μηχανισμός

του «κατασκοπευτικού καπιταλισμού». 

――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Αναγκαίος ο ψηφιακός

μετασχηματισμός 

των δήμων  σε e-δήμους

Γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής*

Τα γεγονότα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα

από την εμφάνιση του κορονοϊού θα φέρουν καταιγιστι-

κές εξελίξεις, τόσο σε ότι αφορά την οικονομία, αλλά και

στις δομές του κράτους, κοινωνικές, αναπτυξιακές, εκπαι-

δευτικές και τεχνολογικές. Η τεχνολογία μέσω της τεχνη-

τής νοημοσύνης και των σύγχρονων εφαρμογών θα φέρει

αλλαγές που ούτε τις είχαμε καν φανταστεί πριν λίγο

καιρό. Μέσα σε όλο αυτό το αναδυόμενο και διαρκώς εξε-

λισσόμενο περιβάλλον, η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται

να ανταπεξέλθει στα ‘’θέλω’’ των πολιτών και να μετεξε-

λιχθεί η ίδια κοιτώντας το αύριο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει

ούτε με μικροκομματικές λογικές του παρελθόντος, αλλά

ούτε και με τη λειτουργία και τη δομή που έχουν οι Οργα-

νισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως σήμερα. 

Η σημερινή δύσκολη κατάσταση που περνά η χώρα μας

και η ακόμη δυσκολότερη που θα έρθει, κυρίως σε οικο-

νομικό επίπεδο πρέπει να μας βρει έτοιμους και προετοι-

μασμένους, για να κάνουμε τις πόλεις μας πιο φιλικές

στον πολίτη, περιβαλλοντικά ουδέτερες και να δημιουρ-

γήσουμε τις απαιτούμενες συνθήκες, προκειμένου οι κά-

τοικοι να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της ΤΑ, με λίγό-

τερο κόστος και διαδικασίες και με περισσότερη ταχύτητα

και ικανοποίηση προς αυτούς. Ποια είναι η λύση;

Η τεχνολογία και οι καινοτομίες που θα έρθουν. Και

επειδή η οικονομία μας δεν είναι ισχυρή να τις αγοράσει,

όπως θα συμβεί με αυτές της Βόρειας Ευρώπης, θα πρέπει

να τις επινοήσει και ο μόνος τρόπος είναι η σύμπραξη της

τεχνογνωσίας των ελληνικών πανεπιστημίων και πολυτε-

χνείων με τους ΟΤΑ, προκειμένου οι ίδιοι οι φοιτητές να

να εφαρμόσουν στην πράξη και στις ίδιες τις πόλεις, τις

ιδέες τους, κάτι που γίνεται στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια.

Επίσης, η σύμπραξη των ΟΤΑ με ελληνικές εταιρείες υψη-

λής τεχνολογίας και startuppers θα μειώσει αισθητά το

λειτουργικό κόστος των δήμων, με εφαρμογές στο κάθε

τους πεδίο και με τον πολίτη να έχει λιγότερη φυσική πα-

ρουσία στα δημαρχεία και τα δημόσια κτίρια, άρα ταχύ-

τερη και καλύτερη εξυπηρέτηση, μειωμένες μετακινήσεις

και με περιβαλλοντικό πρόσημο και καινοτομίες που δεν

τις φανταζόμαστε σήμερα.

Με τηλεματική για τα δημοτικά ιατρεία και την πρωτοβάθ-

μια φροντίδα των ηλικιωμένων, όπως και για τη δημοτική

συγκοινωνία σε κάθε πόλη, με έξυπνες εφαρμογές για

στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και καταστημάτων,

καθώς και την πιο εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών

δομών του δήμου και των σχολικών κοινοτήτων, θα είναι

επακόλουθα των νέων τεχνολογιών, της ρομποτικής και

της τεχνητής νοημοσύνης.

Ήδη το δρόμο τον έχουν ανοίξει κάποιες εφαρμογές στο

κινητό τηλέφωνο που υπάρχουν σήμερα για τα αιτήματα

των πολιτών για ηλεκτροφωτισμό, λακκούβες και απορ-

ρίμματα, ενώ οι τηλεδιασκέψεις που θα μπουν σιγά σιγά

στη ζωή μας, θα μετατρέψουν τα συμβούλια σε e-δημο-

τικά συμβούλια, όπως και τις πολλαπλές επιτροπές που

υπάρχουν, σε e-επιτροπές, με περιβαλλοντικό πρόσημο

σε όλα αυτά.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι παρούσα στις εξε-

λίξεις που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα, μια και απο-

τελεί διαχρονικά τον κοντινότερο θεσμό του κράτους σε

σχέση με τον πολίτη και τις ανάγκες του, για να γίνουν οι

πόλεις μας πιο σύγχρονες και πιο καινοτόμες.

――――――

*Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτο-

διοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) και Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης 
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Ο χαφιές της γειτονιάς!
Ότι ανέβασαν “χακαρισμένες” φωτογραφίες από την

παραλία της Θεσσαλονίκης, είναι πλέον αδιάψευστο.

Το θέμα είναι γιατί; Για να προχωρήσουν στον πλήρη

αποκλεισμό της; Και με ενέργειες ποιών; Της ίδιας

της πολιτείας;

Αμείλικτα τα ερωτηματικά για την τόσο έντονη και

σκληρή πολιτική, που ακολουθεί η κυβέρνηση όσον

αφορά τα μέτρα αποκλεισμού. Ότι θα βάλει και “πα-

ρατηρητή γειτονιάς”, που θα “καρφώνει” πόσοι μπή-

κανε και πόσο βγήκανε από το σπίτι σου, τι σας λέει;

Άλλο ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Εμείς γνωρίζαμε ιστορικά και βιωματικά, ότι οι “παρα-

τηρητές της γειτονιάς” ήταν οι χαφιέδες, οι καταδό-

τες, σε όλες τις ιστορικές στιγμές της χώρας μας.

Εκεί φτάσαμε; Και γιατί; Ο κορωνοϊός μας τρομάζει

τόσο, που ακολουθούμε τακτικές εκφασισμού ή κάτι

άλλο πιο μεγάλο, που ετοιμάζεται και θέλει φόβο,

τρόμο, για να μη δημιουργήσει αντιδράσεις;

Θα μιλήσετε πάλι για συνωμοσιολογία, αλλά ο τρόπος

που λειτουργούν μας δίνει αυτό το δικαίωμα.

Αρχίζουν να με τρομάζουν αυτά και όχι ο κορονοϊός!

Είμαστε “ατάσθαλοι” 

Και επειδή είμαστε “ατάσθαλοι” όπως έλεγε γνωστή

αοιδός και “απείθαρχοι” όπως λέει ο σημερινός υφυ-

πουργός, Ν. Χαρδαλιάς, με εκείνο το αυταρχικό ύφος,

μπορεί να δούμε να εφαρμόζουν τον “παρατηρητή της

γειτονιάς” για να “καρφώνει” ποιος μπήκε στο σπίτι

μας και αν έχουν μπει και άλλοι και τι κάνουμε;;;

Γιατί βλέπουμε φαινόμενα επιβολής από αστυνομι-

κούς, που ελέγχουν αν κρατάς βεβαίωση μετακίνη-

σης, του τύπου “βγάλε τη μάσκα”, “κοίταμε στα μάτια”,

“πού πας;”, “πόση ώρα είσαι έξω”,  “γιατί πήγες σ’ αυτό

το φούρνο και όχι στη γειτονιά σου!” και άλλα τέτοια

που έχουν καταγγελθεί.  Αυτά είναι ακρότητες και πα-

ραπέμπουν σε άλλες εποχές και ενισχύεται η άποψη

σε πολλούς ανήσυχους πολίτες, ότι η επιβολή είναι η

χαρά της εξουσίας και  ότι τα μέτρα έρχονται για να

μείνουν... Πολύ ωραία το έδωσε σε πρωτοσέλιδο η

εφημερίδα “Δημοκρατία”: «Δεν είμαστε ισοβίτες, κ.
Χαρδαλιά. Επιτέλους σεβαστείτε τους Έλληνες».

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Σύμφωνα με τον Πίνδαρο, ο Ασκληπιός ήταν γιος του Απόλ-

λωνα και της Κορωνίδας, που ήταν κόρη του Θεσσαλού βα-

σιλιά Φλεγύα και διασώθηκε από το καιόμενο σώμα της

εγκύου μητέρας του, από τον Θεό πατέρα του, ο οποίος εμ-

πιστεύτηκε την ανατροφή και τη μόρφωσή του στον Κέν-

ταυρο Χείρωνα!! 

Στο όρος των Κενταύρων, το Πήλιο, ο Χείρωνας έμαθε στον

Ασκληπιό την τέχνη του κυνηγίου και τον έκανε μεγάλο κυ-

νηγό. Έλεγαν ότι είχε πάρει μέρος και στο κυνήγι του Κα-

λυδώνιου κάπρου, που ήταν ένα φοβερό αγριογούρουνο σε

μέγεθος και δύναμη και έκανε τεράστιες καταστροφές στις

καλλιέργειες, το οποίο είχε στείλει η Άρτεμις,  για να σω-

φρονίσει τον βασιλιά της πόλης Καλυδώνα της Αιτωλίας!!

Του δίδαξε επίσης ο Χείρωνας την ιατρική επιστήμη, κάνο-

ντάς τον άριστο γιατρό, ο οποίος με την χειρουργική του

γνώση έσωζε ζωές και ανάσταινε νεκρούς, χρησιμοποιών-

τας το αίμα από τις δεξιές φλέβες της Γοργόνας, που το

είχε πάρει από την Θεά Αθηνά!!

Κατά τον Απολλόδωρο, ανάστησε τον Καπανέα, έναν ήρωα

του Άργους, τον νομοθέτη Λυκούργο, τον Ιππόλυτο γιο του

Θησέα και μιας αμαζόνας, τον πατέρα της Ωραίας Ελένης

τον Τυνδάρεω, τον Υμέναιο, που ήταν μια θεότητα που προ-

στάτευε τον γάμο και τον Γλαύκο, τον γιο του Μίνωα, που

είχε πέσει μέσα σε ένα πιθάρι γεμάτο μέλι και πνίγηκε!!

Το αρχικό του όνομα ήταν Ήπιος και όταν θεράπευσε τον

Τύραννο της Επιδαύρου Άσκλη, ονομάστηκε Ασκληπιός,

γιατί «τα ασκελή των νοσημάτων ήπια εποίει», δηλαδή τα

σκληρά νοσήματα εθεράπευε!

Κατά μία άλλη εκδοχή, η αλλαγή του ονόματός του οφει-

λόταν  στο γεγονός, κατά το οποίο ο βασιλιάς των Σκύθων

του ζήτησε να σώσει το λαό του από μια μεγάλη πανδημία,

που τον είχε αποδεκατίσει και ο μεγάλος Έλληνας γιατρός

δέχτηκε!! Στον ύπνο του, λέγεται, είδε ένα φίδι να τυλίγεται

γύρω από την ράβδο του και το θεώρησε καλό οιωνό, και

όταν ξύπνησε πήγε στο δάσος, πήρε το φλοιό από μια βε-

λανιδιά που ήταν ιερό δέντρο για τους Έλληνες, έφτιαξε

ένα φάρμακο και με αυτό έσωσε του Σκύθες!

Όταν ο βασιλιάς θέλησε να τον χρυσώσει για να τον ευχα-

ριστήσει, εκείνος δεν δέχτηκε καμία αμοιβή και του απάν-

τησε στα σκυθικά: «Ασκέιλ χάι χόπα», που σήμαινε «η
σωτηρία προήλθε από το δάσος» και με μετάλλαξη της

φράσης σχηματίστηκε το όνομα «Ασκληπιός»!!!    Από τότε

χρησιμοποιούσε σαν έμβλημά του ένα φίδι τυλιγμένο σε

μια ράβδο και το ίδιο  έμβλημα  χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα

η ιατρική επιστήμη!!

Απέκτησε πολλά παιδιά και όλα ασχολήθηκαν με την ια-

τρική και είχαν σχετικά ονόματα όπως οι κόρες του, οι

οποίες λέγονταν Ακεσώ, Ιασώ, Πανάκεια Αίγλη και Υγεία!!

Ο Ασκληπιός πέθανε από υψηλό πυρετό και αποδόθηκε ότι

κεραυνοβολήθηκε από τον Δία, γιατί διατάρασσε την κο-

σμική ισορροπία, καθώς ζούσαν οι άνθρωποι πολλά χρόνια

με τις θεραπείες και τις αναστάσεις του, ενώ κατ’  άλλη

εκδοχή από τον Πλούτωνα, γιατί τον θεώρησε υπαίτιο για

την μείωση του πληθυσμού του βασιλείου των νεκρών!!

Τιμήθηκε ως καλός γιατρός και ήρωας και πολύ αργότερα

από τον θάνατό του, θεοποιήθηκε με την έννοια της αγιο-

ποίησης!! 

Ναοί και Ασκληπιεία, όπως ονομάζονταν τα ιατρεία του, κτί-

στηκαν σε πολλά μέρη της Ελλάδας,  όπως στην Τρίκκη

(=Τρίκαλα), που ήταν πιθανός τόπος καταγωγής του, στην

Κω , στην Αθήνα και στην Επίδαυρο, όπου διδασκόταν και

η ιατρική!!

Σύμβολα του Ασκληπιού ήταν τα κουκουνάρια από τα κυ-

παρίσσια, τα στεφάνια δάφνης,  μια κατσίκα και ένας σκύ-

λος, γιατί κατά μία παράδοση, πριν δοθεί στον Κένταυρο

από τον πατέρα του,  εγκαταλείφθηκε στους πρόποδες του

βουνού «Μίτυλου» της Επιδαύρου, όπου μια κατσίκα τον

θήλασε και ένας σκύλος τον φύλαγε από τα άγρια ζώα,

μέχρι που τον βρήκε ο βοσκός, ψάχνοντας για την κατσίκα

του και τον περιέθαλψε!!

Η ιατρική του Ασκληπιού συνεχίστηκε από τους Ασκληπιά-

δες, τους απογόνους του Ασκληπιού, οι οποίοι αποτελού-

σαν μια κλειστή συντεχνία ιατρών, με πιο φημισμένο τον

Ιπποκράτη, που κρατούσε τα μυστικά της ιατρικής τέχνης!!

Ο Ιπποκράτης είχε γεννηθεί στην Κω το 460 π.Χ. και πέθανε

στη Λάρισα το 370 π.Χ.,  είναι ο θεμελιωτής της ορθολογι-

κής ιατρικής, την οποία κατόρθωσε να απαλλάξει από τα

μεταφυσικά στοιχεία, τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες

και έκανε εγχειρήσεις στον εγκέφαλο και στην καρδιά πριν

2.500χρόνια!!!!!!

Ο δυτικός κόσμος επάξια τον ονόμασε θεμελιωτή και στυ-

λοβάτης της ιατρικής επιστήμης, συνοψίζοντας την ιατρική

γνώση με πρακτικές συμβουλές για ιατρούς μέσω της «Ιπ-

ποκρατικής Συλλογής» και άλλων έργων του!!

Επειδή οι λοιμοί, όπως ονομάζονταν οι πανδημίες που προ-

έρχονταν από λοιμώδη νοσήματα, βασάνιζαν ανέκαθεν τις

ανθρώπινες κοινωνίες, έτσι και το 293 π.Χ είχε ξεσπάσει

μια τέτοια θανατηφόρα πανδημία στο Λάτιο, στην περιοχή

που βρίσκεται η Ρώμη και οι Ρωμαίοι έστειλαν αντιπροσω-

πία στους Δελφούς, για να πάρει χρησμό από το Μαντείο!!   

Με την συμβουλή του Μαντείου, πήγαν στην Επίδαυρο και

παρακάλεσαν να πάρουν μαζί τους το άγαλμα του Θεού

Ασκληπιού, για να τους σώσει και μετά από πολλές διαβου-

λεύσεις και πλούσιες προσφορές, το άγαλμα μέσα σε λαμ-

πρές εορταστικές εκδηλώσεις φορτώθηκε στο πλοίο των

Ρωμαίων και σε 5 ημέρες έφτασε και τοποθετήθηκε σε ένα

από τα δύο νησάκια που βρίσκονται μέσα στον Τίβερη πο-

ταμό, την Τιμπερίνα! 

Ο μύθος φανερώνει την επικράτηση της  λατρείας του

Ασκληπιού στη γείτονα χώρα!! 

Πολλοί απατεώνες εκμεταλλεύονταν την αμάθεια του λαού

και ισχυρίζονταν ότι είχαν τις ικανότητες του Ασκληπιού

και κερδοσκοπούσαν εις βάρος των αφελών!!

Ένας τέτοιος ήταν ο Αλέξανδρος, στα μισά του δεύτερου

αιώνα μ.Χ., ο οποίος παρίστανε τον προφήτη και έλεγε ότι

αντλούσε την δύναμή του από τον  Ασκληπιό και εξαπα-

τούσε τον αμαθή όχλο της Παφλαγονίας,  αλλά και της

Ρώμης, ενώ έκαιγε  τα συγγράμματα  του Επίκουρου, μέχρι

που έλαβε δράση ο Λουκιανός, ο οποίος ήταν λάτρης του

Επίκουρου και απέδειξε τις μεγάλες απάτες του Αλέξαν-

δρου!!

Άλλος μεγάλος Έλληνας γιατρός ήταν ο Γαληνός που γεν-

νήθηκε στην Πέργαμο της Μ. Ασίας το129 μ.Χ. και πέθανε

στη Ρώμη το 199 μ.Χ. Ο Γαληνός ασχολήθηκε με πολλούς

ιατρικούς κλάδους, όπως την ανατομική, τη φυσιολογία, τη

χειρουργική, την οφθαλμολογία, τη μαιευτική, την παθολο-

γία, την οδοντιατρική, ακόμα και με τη φαρμακευτική, όπου

παρασκεύαζε μόνος του τα φάρμακα για τις διάφορες πα-

θήσεις!!

Σώζονται 100 μελέτες του, οι οποίες προώθησαν σημαντικά

την ιατρική επιστήμη μέχρι το 1540,  τότε που άρχισαν οι

θεωρίες του να αντικαθιστώνται από τις ανατομικές έρευ-

νες του Βεζάλιου, ενώ η φαρμακολογία του κράτησε μέχρι

τον 19ον αιώνα!!

Σήμερα οι Έλληνες γιατροί, σαν απόγονοι του Ασκληπιού,

έχουν άρτια κατάρτιση της ιατρικής επιστήμης σε όλες τις

πτυχές της και διακρίνονται από το μοναδικό ελληνικό

«φιλότιμο», ενώ είναι πιστοί στο όρκο του Ιπποκράτη και

ανήκουν στου καλύτερους επιστήμονες όλου του κόσμου

και γι’ αυτό τους προτιμούν όλες οι χώρες!!

Όσοι έχουν παραμείνει στην Ελλάδα μοχθούν κάτω από αν-

τίξοες συνθήκες στον δημόσιο τομέα και αντί πινακίου

φακής, σώζουν ζωές και χαρίζουν υγεία!

Σήμερα με την πανδημία του κορωνοϊού, διεξάγουν μια

άνιση μάχη, αγωνιζόμενοι νυχθημερόν με κίνδυνο της ζωής

τους για να σώσουν τη χώρα πολεμώντας τον αόρατο

εχθρό, όχι με πηλήκιο και λόγχη, άλλα με αποπνικτικές στο-

λές προς αποτροπή του ιού και με υπερόπλο την αστεί-

ρευτη γνώση τους!

Προς αυτούς τους αφανείς ήρωες ας υποκλιθούμε ταπεινά

στέλνοντάς τους την ευγνωμοσύνη μας, με την ευχή να

τελειώσει γρήγορα αυτή η δύσκολη δοκιμασία!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο Ασκληπιός και οι απόγονοί του!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA
3 - Το πιο πετυχημένο Πρωταπριλιάτικο φέτος είναι που ευχόμαστε καλό μήνα. 

3 - Έκανα σεξ με την φίλη σου την Αλέκα. 

- Κι εγώ με τον φίλο σου τον Παναγιώτη. 

- Πρωταπριλιάααα 

- Εγώ 14 Μαρτίου...

3 Και μου έλεγε η μάνα μου... Αν είσαι όλη μέρα ξάπλα στον καναπέ δεν θα

πετύχεις τίποτα στη ζωή σου. Πού να ξερε τώρα ότι σώζω τον πλανήτη. 

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ 

ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Αν μ’ αγαπάς σα φίλο σου
μη φταρνιστείς μπροστά μου
και τρελαθώ απ’ το φόβο μου
βαθιά στα σωθικά μου!

Λάδι είχα κορωνέικο.
Το πέταξα με τρόμο!
Με κορωναϊκό ιό
δε βγαίνω πια στο δρόμο!

Τα ΜΜΕ φωνάζουνε
σ’ όλους μας ψυχραιμία!
Μα με φωνές δε διώχνουμε
την κάθε επιδημία.

Ο ιός με χτύπησε βαθιά
μέσα εις το κεφάλι
και γράφω αρλούμπες έκτοτε.
Μη την πατήσουν κι άλλοι!!!

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Περσινή φωτογραφία ενός

διάσημου κυρίου, στο

δρόμο της μόδας του Μι-

λάνου, Montenapoleone.

Το ενδιαφέρον δεν είναι

ότι σ΄αυτήν απαθανατί-

στηκε ο Giorgio Armani να

ντύνει μια κούκλα.

Αυτή η φωτογραφία τότε,

είχε κάνει αίσθηση γιατί

συνέλαβε έναν άνθρωπο

και το πάθος του, που ενώ

έχει εκατοντάδες υπαλλή-

λους, απόλυτα ικανούς να

κάνουν αυτή τη δουλειά,

ενώ ο ίδιος θα μπορούσε

να κάνει πολυτελείς δια-

κοπές Σαββατοκύριακου,

βρίσκεται εκεί και ντύνει

μόνος μία κούκλα.

Σήμερα ο ίδιος άνθρωπος,

σταματάει την παραγωγή

ρούχων στα εργοτάσιά του

και τα “μεταμορφώνει” σε

μονάδες παραγωγής ιατρι-

κών στολών μιας χρήσης.

Στέκεται δίπλα στο Ιταλικό

κράτος και προσφέρει ια-

τρικό εξοπλισμό για την

ατομική προστασία για-

τρών και νοσηλευτών, που

μάχονται για την υγειονο-

μική περίθαλψη κατά του

κορωνοϊού.

Υπάρχουν άνθρωποι που

απλά, έχουν λεφτά, και

υπάρχουν άνθρωποι που

είναι πλούσιοι.

Οικιοθελής επίταξη

Τι μάθαμε βιώνοντας την καραντίνα...

Όποιος μπορεί να βάλει,

όποιος δεν μπορεί ας πάρει

Στην Νάπολη αρχίζουν να κρεμούν καλάθια για τους

λιγότερο τυχερούς, που δεν μπορούν να δουλέψουν.

Είναι παλιό έθιμο το οποίο τώρα αναβιώνουν. Το μή-

νημα στα καλάθια λέει: “Όποιος μπορεί να βάλει,
όποιος δεν μπορεί ας πάρει...”

Αυτός είναι ο Τζακ.
δουλεύει από το σπίτι
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Η πλατεία Νυμφών και η 

κατάργηση των προσωπικών

δεδομένων

Αγαπητή Εβδόμη

Ευτυχώς αυτή την αλλόκοτη και δύσκολη εποχή

υπάρχει κι ένας τρόπος για «εκτόνωση» των βαρέων

ψυχικών τραυμάτων, που υφίστασαι σχεδόν καθημε-

ρινά, ήτοι να γράφεις στην Εβδόμη.

Εδώ που μονάζω, βλέπω απέναντι την πλατεία Νυμ-

φών κατακρεουργημένη, κατακομμένη, ισοπεδωμένη

χωρίς δέντρα και τις ολάνθιστες καταπράσινες πικρο-

δάφνες, προσεχώς (άγνωστον πότε) θα φυτευθούν

φυτά και λουλουδάκια ενός εκατοστού της μιας ημέ-

ρας ή της εβδομάδας, μετά από 30 ή 40 χρόνια, ίσως

μεγαλώσουν.

Εμπρός μου, με θλίψη παρατηρώ ένα όμορφο κόκκινο

σπίτι άδειο, έρημο που λαλούν οι καρακάξες. Πλάι,

κάποτε υπήρχαν στα πεζοδρόμια δέντρα και ένα

σκουλήκι, όπως τώρα ένας ιός, τα αφάνισε χωρίς διά-

κριση. Τώρα είναι όλα άχαρα και άδεια και μπορούν οι

...μάγκες να ανεβάζουν τα αυτοκίνητά τους και να

«συκοφαντούν» από δω κι από εκεί τους ευκαλύπτους

(επί μία 4ετία ζητώ να φυτευτούν). Όπως επίσης θλί-

βομαι για τα κατακομμένα δέντρα και τους θάμνους

και τις όμορφες μπουκαμβίλιες από τους άσχετους

εργάτες, αλλά δεν πτοούνται και οι γεωπόνοι πλέον

έγιναν έμποροι δηλητηρίων που δηλητηριάζουν τη γη,

τους καρπούς και τα πράσινα φύλλα. 

Λοιπόν, για να μη μακρυγορούμε. Πριν λίγο καιρό ζή-

τησα βοήθεια, από την Υπηρεσία του Δήμου ΒΒΒ,  από

το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Ήρθε πράγματι

στο σπίτι μου ένα κοριτσάκι, που μου είπε ότι είναι

κοινωνική λειτουργός, αλλά η μάνα της είναι άρρωστη

και δεν είχε καθόλου καιρό για βοήθεια. Έβγαλε ένα

ντοσιέ και έγραφε – έγραφε με μεγίστη ευλάβεια,

όνομα, επίθετο, πατρός και μητρός, κατοικία, τόπο

γέννησης, επάγγελμα, χρόνο υπηρεσίας, όλα όσα πε-

ριλαμβάνει η ταυτότητα, αλλά και φωτοτυπία της ταυ-

τότητός μου. Ακόμη το όνομα του γιατρού μου, και το

τηλέφωνό του, του λογιστή και το τηλέφωνό του και

συνέχιζε επιμένοντας να μάθει «είσαι μόνη;», «κά-
ποιος άλλος δεν μένει εδώ;», «ούτε τα βράδια δεν έρ-
χεται κανένας;», «αν χρειαστείται κάποιον το βράδυ
ποιον φωνάζετε;». Αρχισα να εξαγριώνομαι και της

είπα γελώντας «εσένα».
Συνέχιζε ακάθεκτη, «πότε παντρευτήκατε;», «χωρί-
σατε;», «πέθανε ο σύζυγός σας», «πόσον καιρό
πριν;», «πόσα παιδιά έχετε, αν έχετε;». 
Την έστειλα «από κει που ήρθε», και δεν ασχολήθηκα

με τίποτα παραπέρα. 

Το προηγούμενο Σάββατο όμως, 22 του μηνός Μαρ-

τίου, χρειάστηκε να πάρω ένα φάρμακο από το Φαρ-

μακείο και τηλεφώνησα στο 213 2020.120. Είχα

ακούσει από τα παχιά λόγια των δημάρχων, να μιλούν

για 24ωρη βοήθεια στο σπίτι. Πράγματι απάντησε μία

ευγενική κυρία, άγνωστη όπως μου είπε, και άρχισε

να με ρωτάει και να με ανακρίνει με τρόπο εξευτελι-

στικό και με “ύποπτη” ευγένεια. Προσπάθησε στην

αρχή, να με πείσει, να πάρω το φάρμακο τη Δευτέρα.

Δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια, μου ζήτησε να της

δώσω όλα τα στοιχεία και τη φωτοτυπία της ταυτότη-

τός μου. 

“Με ποιον τρόπο”, της είπα. 

«Δεν έχετε φίλη, δεν έχετε συγγενή, δεν έχετε γει-
τόνισσα; Επίσης χρειάζομαι το ΑΦΜ σας και το ΑΜΚΑ
σας». 
Μετά από την τόσον εξαντλητική ανάκριση, που με

κούραζε και με ταπείνωνε, ένιωσα ότι τα λόγια της

εξευτελίζουν το συνομιλητή. Παρ’ όλα αυτά τη ρώ-

τησα: “τι τα θέλετε όλα αυτά τα στοιχεία”. Και μου

απάντησε μελιστάλαχτα; «θα τα δώσω κάπου και θα
ρωτήσω αν μπορώ να σας τα φέρω ή όχι».
Ποιού κάπου; τη ρώτησα και άρχισα να ξυπνάω, ότι

αυτά που ρωτούσε ήταν προσωπικά δεδομένα. 

«Δεν μπορώ να σας πω πού θα το πω», μου είπε.

Όπως καταλάβατε, έκλεισα το τηλέφωνο.

Νομίζω ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα με

τέτοιου είδους ανακρίσεις και όποιος ζητάει βοήθεια

νιώθει ταπείνωση και απογύμνωση και όλα αυτά για

το εισπνεόμενο atrovert. 

Βούλα Λαμπροπούλου

Kαθηγήτρια Παν/μίου

Σε αυτές τις στιγμές που ολόκληρος ο

πλανήτης έρχεται αντιμέτωπος με πρω-

τόγνωρες δυσκολίες, λόγω του covid-

19, η κυβέρνηση προχώρησε σε μία

σειρά εκτάκτων μέτρων. Όμως  το

Υπουργείο Παιδείας φαίνεται ανέτοιμο

να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα. Με

περίσσεια υποκρισία, ανακοίνωσε πως

ξεκινούν τα εξ αποστάσεως μαθήματα,

τα οποία έχουν στόχο να διατηρήσουν

την επαφή των μαθητών και των μαθη-

τριών με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Από τη στιγμή όμως που δεν πλη-

ρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εξ

αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία απαι-

τεί προετοιμασία, επιμορφωτικά σεμι-

νάρια, σχεδιασμό, διδακτικούς και

μαθησιακούς στόχους, μαθησιακό

υλικό, ορισμούς επικοινωνιακών επι-

δράσεων και υλικοτεχνική υποδομή για

όλους τους εκπαιδευτικούς και για

όλους τους μαθητές, η εξ αποστάσεως

διδασκαλία θυμίζει περισσότερο ένα

επικοινωνιακό πυροτέχνημα του υπουρ-

γείου, παρά ένα σοβαρό εγχείρημα. Οι

εκπαιδευτικοί μετέχουν κριτικά στο εγ-

χείρημα αυτό αφιερώνοντας με θέρμη

όσο χρόνο απαιτείται για να μάθουν τον

τρόπο λειτουργίας του και  να το κά-

νουν περισσότερο εκπαιδευτικά χρή-

σιμο.

Η εκπαιδευτική κοινότητα αυτές τις

δύσκολες ώρες δεν έπαψε να είναι

δίπλα στους μαθητές και τις μαθήτριες.

Πιστοί στο πιο σημαντικό κοινωνικοποι-

ητικό και ψυχοσυναισθηματικό  τους

ρόλο, οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν

από την πρώτη στιγμή με τους μαθητές,

τους συμβουλεύουν για τρόπους προ-

φύλαξης από τον ιό, τους στέλνουν

υλικό και προτάσεις, ώστε να περάσουν

δημιουργικά τον χρόνο τους μέσα στο

σπίτι, δίνουν κουράγιο και οδηγίες στις

οικογένειες τους, που πολλές από

αυτές, λόγω της πανδημίας, αντιμετω-

πίζουν σοβαρά προβλήματα και ανοί-

γουν παράθυρα αισιοδοξίας,

φροντίζοντας το τραύμα που ζουν να

μη χειροτερέψει. Γνωρίζουν ακόμα ότι

τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει

τη «δια ζώσης διδασκαλία» και ότι τα

παιδιά δεν έχουν ανάγκη από διαδι-

κτυακή ανταλλαγή word και pdf μεταξύ

του τηλε-διδασκάλου και του τηλε- μα-

θητή, αλλά να ακούν από τον εκπαιδευ-

τικό – παιδαγωγό πως «όλα θα πάνε

καλά».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επομέ-

νως, το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να

πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την

ουσιαστική στήριξη των μαθητών και

των οικογενειών τους, καθώς και τη

στήριξη του δημόσιου σχολείου για την

ομαλή επαναλειτουργία του μετά το

τέλος της πανδημίας. Να προχωρήσει,

επιτέλους, στους απαραίτητους διορι-

σμούς μονίμων εκπαιδευτικών.  Και

επειδή τώρα, παρά ποτέ, τα παιδιά

χρειάζονται Παιδεία και όχι Εκπαί-

δευση, χαιρετίζουμε την πρόταση του

υπουργείου για δραστηριότητες φιλα-

ναγνωσίας, καθώς και για την  επανα-

λειτουργία της Εκπαιδευτικής

Τηλεόρασης, που ξεκινά 31/3/2020 ελ-

πίζοντας ότι στο πρόγραμμά της, εκτός

από την διδαχθείσα ύλη, θα προτείνει

και δημιουργικές δραστηριότητες μαζί

με εκπομπές με θέματα για την αύξηση

της γνώσης των μαθητών, μία και το -

γνωστό- πρόβλημα που βγήκε ιδιαίτερα

στο φως αυτές τις μέρες είναι ότι τα

παιδιά έχουν συνηθίσει να γεμίζουν τον

ελεύθερό τους χρόνο μπροστά σε μία

οθόνη

Τέλος, η εκπαίδευση των παιδιών

δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν proj-

ect εταιρείας που πρέπει να ολοκληρω-

θεί πάση θυσία και οι εκπαιδευτικοί το

γνωρίζουν καλά  αυτό. Όλοι θα λαχτα-

ρούσαν να ήταν τώρα δίπλα στους μα-

θητές τους, να κοιταχτούν, να

μετρηθούν να μη λείπει κανείς και να

συνεχίσουν την καθημερινότητά τους,

χωρίς να φοβούνται αυτό το τόσο

όμορφο «μαζί» που τώρα στερούνται.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ με ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΒΕΛΛΗ ΑΝΘΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΟΥ

ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  με τη

Ρ.Ι.Κ.Ι.Π  Β.Β.Β.

«Σχετικά με την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση»

θυμίζει περισσότερο ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα του υπουρ-
γείου, παρά ένα σοβαρό εγχείρημα
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Ο πρώτος αυθόρμητος ηρωικός αντιστασιακός –

μαζί με τον Απόστολο Σάντα – που περιφρόνη-

σαν και εξευτέλισαν το παντοδύναμο τότε, Γ’

Ράιχ της Γερμανίας, κατεβάζοντας και αφαιρών-

τας από τον ιστό του ιερού βράχου της Ακρόπο-

λης το σύμβολο της Γερμανικής ισχύος, τη

σημαία τους με τη σβάστικα – τον αγκυλωτό

σταυρό.

Για μερικούς φαντάζει απίστευτο·

μυθικό! Και είναι τέτοιο γιατί είναι

απίστευτα μεγαλειώδες για τον

μέσο άνθρωπο. Αλλά είναι αλη-

θινό! Και είναι δικό μας.

Δυο 19χρονοι φοιτητές – Γλέζος

και ο Σάντας, αποφασίζουν μόνοι

τους το παράτολμο εγχείρημα και

το πραγματοποιούν αψηφώντας

τους κινδύνους, τη νύχτα της

30ης  προς 31ης Μαΐου 1941!

Ο Μανώλης δεν σταμάτησε εκεί·

συνέχισε ν’ αγωνίζεται για το δί-

καιο, για το λαό, για την πατρίδα,

σ’ όλη τη μακρόχρονη ζωή του.

Μέχρι την τελευταία του πνοή...

Ο Μανώλης δεν πέθανε. Οι

Ήρωες δεν πεθαίνουν. Ολοκλή-

ρωσε σε βαθιά γεράματα, μιας

γεμάτης ζωής το βιολογικό του κύκλο και πέ-

ρασε στο πάνθεον των ηρώων! Εκεί που λίγοι ξε-

χωριστοί άνθρωποι, με τους αγώνες τους, τις

θυσίες τους και την προσφορά τους, στην πα-

τρίδα τους και την ανθρωπότητα, καταλαμβά-

νουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία! Στη

μακραίωνη μνήμη της ανθρωπότητας, να την κα-

ταυγάζουν με το λαμπρό τους παράδειγμα.

Είμαι ευτυχής που γνώρισα, συνομίλησα, συνεργά-

στηκα μ’ έναν τέτοιο, ξεχωριστό άνθρωπο. Είμαι υπε-

ρήφανος που η εφημερίδα μας φιλοξένησε μια

συνέντευξή του, που είχε την τύχη να πάρει, νεαρή

δημοσιογράφος τότε, η κόρη μου Ηλέκτρα.

Είναι γνωστοί οι αγώνες του για τις γερμανικές οφει-

λές. Και είχε – έχει – πέρα για πέρα δίκιο. 

Σ’ ένα σημείο του ’χα εκφράσει την αντίρρησή μου

στο ότι θεωρούσε πως το θέμα των οφειλών ήταν κυ-

ρίως «ηθικό». 

«Δεν κατάλαβες», μου είπε. Λέω «προ παντός
ηθικό...»
Μανώλη, επειδή πιστεύω κι επανειλημμένα το’χω πει,

πως τιμάμαι τους ήρωες όταν τιμάμαι και αγωνιζόμα-

στε γι’ αυτά που κι αυτοί αγωνίστηκαν, υπόσχομαι με

τις μικρές μου δυνάμεις να κρατάω ζωντανό κι απ’ τη

δική μου μεριά, τον ανεκπλήρωτο αγώνα σου, για τις

οφειλές της Γερμανίας προς την πατρίδα μας, όσο ζω.

Γιατί το θέμα, όπως έλεγες κι εσύ, έχει εκτός από την

ηθική του πλευρά, ιστορική και νομική σημασία, αλλά

και υλική.

Και κάτι άλλο. Είμαι θυμωμένος με την άτολμη πολι-

τική μας ηγεσία!

Σε βλέπω να χαμογελάς πικρά! Εσύ δίδαξες την επι-

μονή και το ευγενικό, αγέρωχο πείσμα.

Ποιος ήταν ο Μανώλης Γλέζος;

Με μια ιδιαίτερα μικρή περίληψη, ας δούμε ποιος ήταν

ο Μανώλης Γλέζος. Και λέμε μικρή περίληψη, γιατί,

αναφερόμαστε στη ζωή του, η οποία είναι συγκλονι-

στική, δεν θα μας έφτανα όλη η εφημερίδα.

Έτσι ότι και να γράψεις για τον Γλέζο θα

είναι ελλιπές. 

– Γεννήθηκε στον Απείρανθο της Νάξου,

την 9η, 9ου 1022.

– Απεβίωσε στην Αθήνα την 30ή-3ου-2020.

Κηδεύθηκε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών

την Πρωταπριλιά του 2020, προεξάρχοντος

του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου,

χωρίς τη λαοθάλασσα που θα τον ακολου-

θούσε σ’ αυτή την έξοδο, λόγω του κορο-

νοϊού!

Στα δεκαπέντε του (1937) μαθητής του Γυ-

μνασίου, μαζί με τέσσερις συμμαθητές του,

δημιούργησαν μια ομάδα για την απελευθέ-

ρωση των δωδεκανήσων, που τελούσαν

τότε υπό ιταλική διοίκηση.

• Με την κήρυξη του Ελληνο-Ιταλικού πο-

λέμου 1940-41 ζήτησε να καταταγεί ως

εθελοντής. Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό

λόγω ηλικίας (ίσχυε, τότε, ηλικία στράτευ-

σης το 21ο έτος κι ήταν 18).

• Τη νύχτα της 30ής προς 31η Μαΐου 1941, φοιτητής

της ΑΣΟΕ, μαζί με τον Απόστολο Σάντα (φοιτητής της

Νομικούς) κατεβάζουν και αφαιρούν από τον ιστό της

Ακρόπολης, τη στρατιωτική Γερμανική Σημαία. 

• Την 1η Ιουνίου οι γερμανικές αρχές κατοχής εξέδω-

σαν ανακοίνωση που έλεγε: «Υπεξηρέθη η επί της
Ακροπόλεως κυματίζουσα γερμανική πολεμική ση-
μαία παρ’ αγνώστων δραστών». Καταδικάζονται ερή-

μην από το γερμανικό στρατοδικείο, εις θάνατον.

Η ηρωική πράξη αναπτερώνει το ηθικό όχι μόνο των

Ελλήνων, αλλά των Ευρωπαίων, με διεθνή αντίκτυπο.

Ο Γάλλος στρατηγός Ντε Γκωλ, χαρακτηρίζει τον

Γλέζο ως τον «πρώτο παρτιζάνο της Ευρώπης». Το

1942 συλλαμβάνονται και φυλακίζονται. Λόγω των

βασανιστηρίων προσβλήθηκε από φυματίωση βαριάς

μορφής και αφήνεται ελεύθερος. Συλλαμβάνεται επα-

νειλημμένα και κατά τη διάρκεια της κατοχής και μετά

από τις ελληνικές κυβερνήσεις, για τη συμμετοχή του

στην αντίσταση και στα κινήματα της αριστεράς.

Μένει συνολικά φυλακισμένος για 11,5 χρόνια και

άλλα 4,5 εξόριστος.

Ο Ήρωας, πέρασε στην αιωνιότητα!

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ
Απεβίωσε στην Αθήνα, 30-3-20.

Κηδεύθηκε στο Α΄ Νεκροταφείο

Αθηνών την Πρωταπριλιά του 2020,

έτσι για να μην το πιστέψουμε ποτέ

ότι έφυγε από κοντά μας· πως ήταν

ένα ψέμα...

Ηλέκτρα Βενετσάνου: Είχα τη μεγάλη τύχη να τον
γνωρίσω από κοντά και να του πάρω μία μίνι συνέν-
τευξη, όταν το Μάιο του 2008 τίμησε τη Βούλα, μι-
λώντας στην αίθουσα “Ιωνία”, με θέμα “Γλώσσα και
πολιτική”, εξ’ ου και η φωτογραφία.

γράφει ο Κώστας Βενετσάνος
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Aπό τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, 

το κατάστημά μας, Mini market, μπορεί και εξυπηρετεί

όσους αδυνατούν 

να προσέλθουν στο χώρο μας, με 

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ DELIVERY
καθημερινά, κατά τις ώρες 10:00 έως 21:00

και για ποσό αγορών από 15 ευρώ και πάνω

(όχι μόνο για καπνικά προϊόντα).

Τηλέφωνο παραγγελιών 210 6021.601 
BAΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 172 ΚΟΡΩΠΙ

• Συντάκτης και αρχισυντάκτης του «Ριζοσπάστη» και

μετέπειτα της «Αυγής» (Διευθυντής).

• Το 1951 εκλέγεται βουλευτής του ΕΔΑ, αλλά παρα-

μένει φυλακισμένος.

Η διεθνής κοινή γνώμη εξεγείρεται επανειλημμένα

για τις διώξεις που υφίσταται, για τις πολιτικές του

πεποιθήσεις, το παγκόσμιο σύμβολο της αντίστασης,

με παρεμβάσεις υπέρ του από διεθνείς προσωπικότη-

τες, όπως Ντε Γκωλ, Καμύ, Πικάσσο, Σαρτρ, Σοβιετική

Ενωση κ.ά.

• Αντιστασιακός, Αγωνιστής, Πολιτικός, Δημοσιογρά-

φος, Συγγραφέας, Εκδότης, βουλευτής και ευρωβου-

λευτής της ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ (της δεκαετίας του

1980), του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και του ΣΥΡΙΖΑ. 

• Το 1987 παραιτήθηκε από βουλευτής και έγινε κοι-

νοτάρχης στο χωριό του εφαρμόζοντας άμεσο - δη-

μοκρατικές διαδικασίες.

Τελευταία υποψηφιότητά του ως ευρωβουλευτής,

ήταν το Σεπτέμβρη του 2015, επικεφαλής Επικρατείας

της ΛΑ.Ε. που δεν εξελέγη, αφού η ΛΑ.Ε. με 2,85%

δεν εξέλεγε βουλευτή και ο λαός επέλεξε διάφορους

«διάττοντες αστέρες», ενώ στις ευρωεκλογές του

2014, είχε λάβει μόνος αυτός κοντά 440.000 ψήφους,

εκλεγείς ευρωβουλευτής πρώτος μεταξύ όλων των

κομμάτων, που στη συνέχεια, 8 Ιουλίου 2015 παραι-

τήθηκε από ευρωβουλευτής. 

• Το 2002 δημιούργησε την πολιτική ομάδα «Ενεργοί

Πολίτες», εκδίδοντας το ομώνυμο περιοδικό με εκ-

δότη το συντοπίτη μας, Βουλιώτη, Κώστα Σπανό.

• Εχει συγγράψει πάνω από 15 βιβλία, μεταξύ των

οποίων το «ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΑΡΚΟ ΝΑ ΗΤΑΝ». Είναι ένα βι-

βλίο - ντοκουμέντο για τις γερμανικές οφειλές προς

την Ελλάδα.

Εχει τιμηθεί με πάμπολλες διακρίσεις στην Ελλάδα

και στο εξωτερικό. Αναφέρουμε μερικές:

– 1958 Διεθνές βραβείο Δημοσιογραφίας.

– 1959 Χρυσό μετάλλιο Ζ. Κιουρί του Παγκόσμιου

Συμβουλίου Ειρήνης

– 1963 Βραβείο Ειρήνης Λένιν

– 1996 Επίτιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

– 2001 Επίτιμος καθηγητής φιλοσοφίας του Αριστο-

τελείου Παν/μίου Θες/νίκης

– 2008 Επίτιμος διδάκτωρ της φιλοσοφικής Σχολής

του Εθν. Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

– 2015 Βραβείο «Οστρόβσκι» στη Μόσχα.

– 1997 τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Κωστή Στεφανόπουλο με το μεγαλόσταυρο του

Φοίνικα.

– Δεκάδες δήμοι, Κοινοβούλια, οργανώσεις έχουν τι-

μήσει διαφοροτρόπως τον ήρωα Μανώλη Γλέζο.

Προσωπικά είχα την τιμή να τον γνωρίσω το 1974,

όταν είχε ιδρύσει τις «εκδόσεις ΒΕΓΑ» στην οδό Ιπ-

ποκράτους, ως συνάδελφος – Γραμματέας της Ενω-

σης Εκδοτών – Βιβλιοπωλών. Συνεργαστήκαμε φιλικά

έως το 1977. Εκεί γνώρισα τον άνθρωπο Μανώλη

Γλέζο: Έντιμο, απλό, ιδεολόγο. Μετά χαθήκαμε για

να ξαναβρεθούμε τον Μάιο του 2008, όταν παραχώ-

ρησε συνέντευξη στην ΕΒΔΟΜΗ, μετά από ομιλία

που είχε πραγματοποιήσει στην αίθουσα «Ιωνία» στη

Βούλα με θέμα τη γλώσσα.

Στη συνέχεια, στους αντιμνημονιακούς αγώνες τον

θαύμασα για την ακούραστη αγωνιστικότητά του, για

το ήθος του, για το συναινετικό και ενωτικό του

πνεύμα.

Ο Μανώλης Γλέζος, στα 98 χρόνια της ζωής

του, έζησε 1000 χρόνια. Στη μνήμη της αν-

θρωπότητας θα ζει αιώνια.
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Το σημερινό μου άρθρο, αφιερώνεται σε όλους τους Συ-

νειδητοποιημένους Πολίτες, Έλληνες και Ελληνίδες,

που έχουν αφομοιώσει και έχουν κάνει αποδοχή κληρο-

νομιάς της αποθησαυρισμένης πνευματικής - πολιτιστικής

Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από τους προϊστορικούς

χρόνους μέχρι και σήμερα. Σε όλους όσοι έχουν εμβαπτι-

σθεί στα νάματα των διαχρονικών αξιών και αρχών που

αυτή αποπνεέει και εμπνέει για καλύτερη διόραση των

εσομένων.

Ο ΟΜΗΡΟΣ αποτελεί το Α και το Ω της Παγκόσμιας Λο-

γοτεχνίας, αποτελεί το Α-ΡΧΕ-ΤΥΠ-Ω. Όλες οι Λογοτε-

χνίες του κόσμου έχουν εμπνευστεί από τον Ποιητή των

ποιητών. Αποτελεί Μέγα Κεφάλαιον το οποίο ουδέποτε

θα ξεπεραστεί. Στο Μέλλον καμμία Επιστήμη ή Τεχνολο-

γία (Δ΄Βιομηχανική Επανάσταση) δεν θα μπορέσει να επι-

νοήσει κάτι καινούργιο που να μην το είχε σκεφθεί ο

Όμηρος και να μην το έχει συμπεριλάβει στα έπη του. Ο

Όμηρος έχει “ομηρεύσει” (= αιχμαλωτίσει) τη σκέψη και

τη φαντασία μας και είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγουμε

απ’ αυτόν.

Ο ΟΜΗΡΟΣ είναι η ΑΡΧΗ και το ΤΕΛΟΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ και ο

ΕΣΧΑΤΟΣ, ο ΠΡΩΤΟΥΡΓΟΣ και ο ΤΕΛΕΣΙΟΥΡΓΟΣ, ο ΩΝ

και ο ΗΝ και ο ΕΣΟΜΕΝΟΣ, συμβολίζει τό ΑΠΕΙΡΟΝ (πλα-

γιαστό το ω’∞, Αιώνιον, την Αιωνιότητα.

Για να μη θεωρηθούμε βλάσφημοι, που ούτως ή άλλως

μας θεωρούν αφού ασχολούμεθα με τον Αρχιγένεθλο και

Τηλαυγή Ποιητή ΟΜΗΡΟ, προλαβαίνουμε τους προπετείς

και επίδοξους ταμπελοκολλητές, ότι το Α-Ω πέρα από

θρησκευτικό σύμβολο του Χριστιανισμού που αναφέρεται

στον Ιησού Χριστό στην αρχή της “Αποκάλυψης” του

Ιωάννη (Ι, δ) αποδίδοντας έτσι την αιωνιότητα της πίστης

στό Χριστό, χρησιμοποιείται καθημερινώς και από κοινού,

με σκοπό να δηλώσει την Αρχή και το Τέλος κάθε έργου

και σκοπού.

Εδώ θυμόμαστε το τραγούδι “Α-Ω” του Γρηγόρη Μπιθι-

κώτση του έτους 1971 σε στίχους Κώστα Βίρβου: 

Είσαι το Άλφα μου και το Ωμέγα μου,
είσαι το Τέλος μου και η Αρχή...
και τις στροφές (97-98) από τον Εθνικό Ύμνο του Διονυ-

σίου Σολωμού, 1798, 1857, που καθιερώθηκε το 1865:

Σήμερ’, άπιστοι, εγεννήθη / και του κόσμου ο Λυτρωτής.

Αυτός λέγει... «Αφοκρασθήτε,/Εγώ είμ’ Άλφα, Ωμέγα
εγώ· / πέστε, πού θ’ αποκρυφθήτε / εσείς όλοι, αν οργι-
σθώ;».
Όπως αντιλαμβάνεσθε, και τα δυο ομηρικά έπη μας δια-

μηνύουν και διδάσκουν ότι το ισχυρότερο και ανθεκτικό-

τερο όπλο - φάρμακο του ανθρώπου είναι η Τλημοσύνη.

Οφείλουμε στις δύσκολες και πρωτοφανείς αυτές στιγμές

που όλοι βιώνουμε, να θυμόμαστε τον τλήθυμο και τλή-

μονα (= καρτερόθυμο) Οδυσσέα και να αντλούμε απ’

αυτόν δύναμη, υπομονή και κουράγιο. Να είμαστε Τλησι-

κάρδιοι (= ισχυροί στο φρόνημα), Τλησίφρονες (= υπομο-

νετικοί) και Τλησίπονοι (= καρτερικοί).

ΑΡΑ: «Τλημόνως και τλησικαρδίως ζῆν καί οὐχί ἀτασθά-
λως». Αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας και να βγούμε

αλώβητοι και σώοι από την πανδημική κρίση, οφείλουμε να

ακολουθήσουμε το οδυσσειακό πνεύμα και πείσμα.
Από το προοίμιο της Οδύσσειας, α, στ. 7: «αὐτῶν γάρ σφε-
τέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο», (= Γιατί μονάχοι χάθηκαν

από δικό τους κρίμα - οι σύντροφοι του Οδυσσέα).

«Κεῖνοι δέ σφετέρησιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο». (Όμηρος,

“ΙΛΙΑΣ”, Δ, στ. 409), (= Εκείνοι όμως - οι πατέρες μας που εξε-

στράτευσαν στην εφτάπυλη Θήβα - χάθηκαν από τις δικές

τους κακοκεφαλιές - απερισκεψία, αστοχασιά, ανοησία).

Τα παραπάνω λόγια απευθύνει στο βασιλιά Αγαμέμνονα ο

Σθένελος, ο γιος του ευκλεούς - ένδοξου (= κυδαλίμου) Κα-

πανέως ενός από τους επιγόνους ηγεμόνες που εξεστρατεύ-

σαν εναντίον της Θήβας, υπερηφανευόμενος ότι οι γιοι είναι

καλύτεροι από τους πατέρες τους, γιατί αυτοί κατάφεραν να

κυριεύσουν τη Θήβα με λιγότερο στρατό, ενώ οι πατέρες τους

απέτυχαν λόγω απερισκεψιών / ανοήτων πράξεων.

“Ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ᾽ἀμείνονες εὐχόμεθ᾽εἶναι· 
(Όμηρος, “ΙΛΙΑΣ”, Δ, στ. 405)

(= Εμείς περηφανευόμαστε πως είμαστε πολύ καλύτεροι

από τους πατέρες μας).

«Τῶ μή μοι πατέρας πόθ᾽ὁμοίῃ ἔνθεο τιμῇ» (Όμηρος,

“ΙΛΙΑΣ”, Δ, στ. 410). (= Γι’ αυτό μην αποδίδεις στους πατέρες

μας όμοια τιμή με μας). Αυτό μου θύμισε τον αντίλογο του

χορού των παίδων της Σπάρτης στο λόγο του χορού των

γερόντων: Εμείς ήμαστε κάποτε ρωμαλέοι νέοι, «ἄμμες
ποκ᾽ἦμες ἄλκιμοι νεανίαι» και στο λόγο του χορού των

ανδρών: «Εμείς είμαστε τώρα, αν θέλετε δοκιμάστε»,

«ἄμμες δέ γ᾽εἰμέν· αἰ δέ λῇς, πεῖραν λαβέ», δίνοντας

υποσχετικό όρκο: “Εμείς όμως θα γίνουμε πολύ καλύτεροι
από σας”, «Ἄµµες δέ γ᾽ἐσσόµεθα πολλῶ κάρονες».
(Αποσπάσματα από το έργο του Πλουτάρχου “ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ”, 21, 2, 5-9).

ΤΕΤΛΑΘΙ ΔΗ, ΚΡΑΔΙΗ

Ο δίος (=θεϊκός) Οδυσσέας έχει γυρίσει στο σπίτι του, με-

ταμφιεσμένος σε ζητιάνο γέρο για να μην τον αναγνωρί-

σουν οι μνηστήρες. Εκεί βλέποντας τις παράνομες

δουλειές που κάνουν, βράζει από το θυμό του. Έρχεται

σε εσωτερική σύγκρουση με τον εαυτό του, να αποκαλυ-

φθεί αμέσως ή να περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Τελικά

αποφασίζει μονολογώντας: «Τέτλαθι δή, κραδίη· καί κύν-
τερον ἄλλο ποτ᾽ἔτλης, ἤματι τῷ, ὅτε μοι μένος ἄσχετος
ἤσθιε Κύκλωψ ἰφθίµους ἑτάρους· σύ δ᾽ἐτόλµας,
ὄφρα σε µῆτις ἐξάγαγ᾽ἐξ ἄντροιο οἰόµενον θα-
νέεσθαι».

(Όμηρος, “ΟΔΥΣΣΕΙΑ”, υ, στ. 18-21)

(= Βάστα, καρδιά μου. Πιο σκληρό βάσταξες πόνο ακόμα,

όταν ο άγριος Κύκλωπας σου έτρωγε τους δυνατούς συν-

τρόφους· έκανες τότε υπομονή, ώσπου πια η βουλή σου

σ’ έβγαλε μέσα απ’ τη σπηλιά, όπου είδες το χάρο με τα

μάτια σου).

Ο ΤΕΤΛΗΩΣ ΘΥΜΟΣ

Ένας ιδιαίτερα προσφιλής λογότυπος (φόρμουλα) του Ομή-

ρου, που τον χρησιμοποιεί σε πολύ κρίσιμες καταστάσεις,

είναι η φράση «τετληότι θυμῷ», με υπομονετική καρδιά.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΗ

ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΦΡΑΣΗ “ΤΕΤΛΗΟΤΙ ΘΥΜΩΙ”

«Ἡμεῖς δ᾽ἀστεμφέως ἔχομεν τετληότι θυμῷ» 
(“ΟΔΥΣΣΕΙΑ”, δ, στ. 459)

(= Κι εμείς γερά τον σφίγγαμε με θάρρος στην καρδιά μας)

«Νωλεμέως στρεφθείς ἐχόμην τετληότι θυμῷ»
(“ΟΔΥΣΣΕΙΑ”, ι, στ. 435), (=Το πρόσωπό μου δίπλα γέρνοντας

κρατιόμουν με υπομονή και θάρρος).
«Καί λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμῷ σοῖσιν ἐνί µεγάροισιν»

(“ΟΔΥΣΣΕΙΑ”, π, στ. 37-38, (= Ναι, εκείνη με υπομονετική καρ-

διά στο αρχοντικό σου μένει).

«Ἀλλ᾽ὅτε δή καί λυγρά θεοί μάκαρες τελέσωσιν, καί τά φέρει

ἀεκαζόμενος τετληότι θυμῷ».              (“ΟΔΥΣΣΕΙΑ”, π, στ. 37-38)

(= Μα σαν του δώσουν οι μακάριοι θεοί κακά στερνά και

μαύρα, άθελα τα βαστά κι αυτά με υπομονή η καρδιά του).

«Αὐτάρ ὁ τεῖος ἐτόλμα ἐνί μεγάροισιν ἐοῖσι βαλλόμενος καί ἐνισ-

σόμενος τετληότι θυμῷ».                         (“ΟΔΥΣΣΕΙΑ”, ω, στ. 163)

(= Κι αυτός ο Οδυσσέας με υπομονετική καρδιά βαστούσε

να υπομένει τα κτυπήματα και τις προσβολές των μνηστή-

ρων μέσα στο δικό του σπίτι).

«Τλητόν γάρ Μοῖραι θυμόν θέσαν ἀνθρώποισιν». (“ΙΛΙΑΣ”, Ω´, στ. 49),
(= Γιατί οι Μοίρες έδωσαν στους ανθρώπους ψυχή υπομονετική).

ΣΥ Δ’ ΙΣΧΕΟ, ΠΕΙΘΕΟ Δ’ ΗΜΙΝ

Η γλαυκῶπις (= γαλανομάτα) θεά Αθηνά προσπαθεί να

κατευνάσει το θυμό του Αχιλλέα που είναι έτοιμος να

τραβήξει το σπαθί του και να σφάξει το βασιλιά Αγαμέ-

μνονα για την προσβολή που του έκανε να του πάρει την

καλλιπάρῃον (=η έχουσα ωραίας παρειάς) Βρισηίδα, λέ-

γοντάς του:  «σύ δ᾽ἴσχεο, πείθεο δ᾽ἡµῖν» 
(“ΙΛΙΑΣ”, Α´, στ. 214)

(= Συγκρατήσου/βαστάξου. Δώσε τόπο στην οργή σου

εσύ τώρα και άκουσέ με).   

Από πού εμπνεύστηκε ο Αθηναίος στρατηγός, ο Θεμιστο-

κλής, την παροιμιώδη ιστορική του ρήση; Μα από πού

αλλού: Από τα πρώτα παγκόσμια μνημεία της Ελληνικής

Λογοτεχνίας, τα ομηρικά έπη. Όποιος δεν ήξερε τότε τον

Όμηρο εθεωρείτο ακαλλιέργητος!

«Πάταξον μέν, ἄκουσον δέ». Τη φράση την είπε στο

Σπαρτιάτη ναύαρχο Ευρυβιάδη στο συμβούλιο της Σαλα-

μίνας, το 480 π.Χ., όταν επέμενε να ναυμαχήσουν στο

στενό της Σαλαμίνας και όχι στον Ισθμό, όπως αναφέρει

ο Πλούταρχος στο έργο του “ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ” §11. Τολ-

μηρή έκφραση σε δίκαιο και λογικό αίτημα. Ο Θεμιστο-

κλής είχε μελετήσει τον Όμηρο, όπως διαφαίνεται, αλλά

και ποιος δεν τον ήξερε και μάλιστα από στήθους για να λέ-

γεται μορφωμένος. Ο Όμηρος μάς διδάσκει τα πάντα, και

τα καλά και τα κακά, στο χέρι μας είναι τι θα επιλέξουμε.

Αν γλυτώσουμε από τον κορωνοϊό θα μπορέσουμε να γί-

νουμε τρι-κόρωνοι!!! (= υπέργηροι).

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΥΜΕ ΞΕΚΛΗΡΙΣΜΕΝΟΙ!

ΑΓΚΑΛΙΑ -ΖΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ ΤΗ ΖΩΗ!

ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΟΝ ΙΟ

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΟ ΒΙΟ!

―――――――
* Τλημοσύνη: η καρτερία στις θλίψεις, δυστυχίες, στα δεινά, βά-

σανα, υπομονή, ανεκτικότητα, εγκαρτέρηση, αντοχή, οι δυνάμεις

οι ψυχικές αντίστασης σε δυσκολίες και δυσάρεστες καταστάσεις,

ανοχή, κουράγιο, θάρρος, σθένος, ανδρεία. Παράγεται από το ρήμα

τλάω -ῶ = υποφέρω, υφίσταμαι, υπομένω επί παντός δυσκόλου,

κοπιώδους, επικινδύνου πράξεως ή πράγματος, ανέχομαι, βα-

στάζω, κρατώ (απολύτως), τολμώ.

Λέει ο κρατερός Διομήδης, ο γιος του Τυδέα, στον Οδυσσέα όταν

ο Έκτορας εξαπολύει γενική επίθεση κατά των Δαναών: «ἤτοι ἐγώ
μενέω καί τλήσομαι» (ΟΜΗΡΟΣ “ΙΛΙΑΣ”, Λ, στ. 317) (= Εγώ θα

μείνω και θα βαστάξω/αντέξω).

Λέει ο Ήφαιστος στη μητέρα του την Ήρα, όταν καυγάδισε με τον

Δία: «τέθλαθι, μῆτερ ἐμή, καί ἀνάσχεο κηδομένη περ». (ΟΜΗΡΟΣ,

“ΙΛΙΑΣ”, Α, στ. 586), (= Βάστα, μάνα μου, και κάνε υπομονή, μ’ όλο

που είσαι πικραμένη).

* Ἀτασθαλία: η έλλειψη τάξης, η αταξία, η ακαταστασία, ατσαλο-

σύνη, τσαπατσουλιά, ακοσμία, ασχημοσύνη, παρεκτροπή, θρασύ-

τητα, αναισχυντία, προπέτεια, ύβρις, αβουλία, αφροσύνη,

παράβαση νόμου ή καθήκοντος.

Παράγεται από το επίθετο ὁ, ἡ ἀτάσθαλος, ον = άτακτος, άτσαλος,

ασύνετος, ασυστηματοποίητος. Ετυμολογείται από το ἄτας + θάλ-

λων = αυτός που προκαλεί άφθονες συμφορές, ἄτη = η συμφορά,

η πνευματική τύφλωση + θάλλω = ακμάζω, ανθώ. Η θαλία = πανή-

γυρις, συμπόσιο, χαροκόπι, χαρά, ευθυμία, ευτυχία,”η περί την θα-
λίαν ἄτη” = η επιτραπέζια ύβρις, Ἀτάω -ῶ = βλάπτω.  Τα αντίθετα:

τάξη, ευταξία, κανονικότητα, ομαλότητα, ευπρέπεια, ευκοσμία. 

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Τληµοσύνης* 

ἄρχεσθαι
&

Ἀτασθαλίας*
παύεσθαι
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Απεβίωσε ο

Γιάννης 

Κιούκης
Πρώτος Δήμαρχος Βούλας 

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, έφυγε από

τη ζωή ο Γιάννης Κιούκης (μπαρμπα-

Γιάννης) για τους πολλούς, πρώτος

δήμαρχος Βούλας, σε ηλικία 93 ετών

ο πρώτος Δήμαρχος του Δήμου Βού-

λας.

Και λέμε πρώτος δήμαρχος, γιατί η

Βούλα μέχρι το 1982 ήταν Κοινό-

τητα. Έγινε Δήμος μετά τις εκλογές

του 1982 και πρώτος δήμαρχος ο

Γιάννης Κιούκης, πρόεδρος του Δη-

μοτικού Συμβουλίου ο Δημήτρης Ρά-

πτης που αποχώρησε κι αυτός από

τη ζωή πρόσφατα.

Ο Γιάννης Κιούκης πριν γίνει δήμαρ-

χος συμμετείχε στα κοινοτικά συμ-

βούλια ως σύμβουλος, από το 1974

έως το 1978, με πρόεδρο τον Πανα-

γιώτη Τζάιδα και  ως κοινοτάρχης

από το 1979 έως το 1982. Το 1983

έγινε Δήμος η Βούλα με δήμαρχο

τον Γιάννη Κιούκη, Πρόεδρο του Δ.Σ.

τον Δημήτρη Ράπτη και Αντιδήμαρχο

αναπληρωτή δημάρχου, τον Κώστα

Βενετσάνο και δημοτικούς συμβού-

λους μια πλειάδα σημαντικών προσώ-

πων, όπως  Κώστας Τσιριγώτης, Αθ.

Αντάρτης, Βασ. Κόκκινος, Βασ. Κρι-

τής, Διαμ. Μαδιάς, Μιχ. Μακρυδάκης,

Κ. Νικολόπουλος, Γ. Νιτερόπουλος,

Στ. Σαραντάκος, Πάρης Σκανδάλης,

Δημ. Φυστικάκης, Γ. Ανδρικόπουλος,

Πέτρος Μπίκος, Δημ. Καρούσης. Συγ-

χωρήστε με αν ξεχνάω κάποιους.

Ήταν ένα δημοτικό συμβούλιο με τους

περισσότερους συμβούλους κατέχον-

τες πτυχία ανωτάτης εκπαίδευσης,

που έβαλαν τα θεμέλια και οργάνω-

σαν τη δομή του Δήμου και επιτελέ-

στηκαν σημαντικά έργα.

Ο Γιάννης Κιούκης ήταν προσηνής

και αγαπητός στους κατοίκους της

Βούλας γι’ αυτό τον φώναζαν

μπαρμπα-Γιάννη. 

Εζησε μέχρι τα βαθειά γεράματα και

χάρηκε τα παιδιά του και τα τα εγγό-

νια του. 

Ο ένας του γιός, Δημήτρης Κιούκης,

ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα

του και ασχολείται μέχρι σήμερα με

την τοπική Αυτοδιοίκηση, άλλοτε

σαν δημοτικός σύμβουλος, άλλοτε

επικεφαλής δημοτικής παράταξης

και τελευταία υποψήφιος περιφερει-

ακός σύμβουλος.

Συλλυπούμαστε και ευχόμαστε στην

οικογένεια να ζει και να θυμάται τον

“πατριάρχη” της.

Η κηδεία του ετελέσθη στον Ι.Ν.

Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο της

Βούλας σε κλειστό οικογενειακό

κύκλο, όπως προβλέπεται από τα πε-

ριοριστικά μέτρα, λόγω κορονοϊού.

Η δαπάνη  της εξόδιας ακολουθίας,

με απόφαση Δημάρχου, θα καλυφθεί

όπως προβλέπεται από το Δήμο.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

έκανε την ακόλουθη δήλωση για την

απώλεια του Γιάννη Κιούκη:

«Η Βούλα οφείλει πολλά στον Γιάννη
Κιούκη καθώς κατά τη διάρκεια της
δικής του θητείας η πόλη μας απέ-
κτησε πολλές από τις υποδομές που
απολαμβάνουμε σήμερα. Το ήθος
του, η εργατικότητα του και το όραμα
του για την πόλη είναι πηγή έμπνευ-
σης για όλους εμάς τους νεότερους.
Εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια
μου στους οικείους του».

Αννα Μπουζιάνη

Ο δήμαρχος Γιάννης Κιούκης. Φωτο από το αρ-
χείο μας, της “Αδέσμευτης Δημαρχίας”.

Eνίσχυση 99 

επιχειρήσεων που

επλήγησαν από 

φυσικές καταστροφές

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττι-

κής, Γ. Πατούλη, επισπεύσθηκαν οι δια-

δικασίες για την οικονομική ενίσχυση

99 ακόμη επιχειρήσεων που δραστηριο-

ποιούνται σε περιοχές που επλήγησαν

από φυσικές καταστροφές όπως οι

Δήμοι Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μεγα-

ρέων, Ραφήνας - Πικερμίου και Μαρα-

θώνος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την

ενίσχυση των επιχειρήσεων ανέρχεται

στο ποσό των €1,75 εκατ., ενώ η συνο-

λική Δημόσια Δαπάνη, συμπεριλαμβα-

νομένης της ενίσχυσης των 107

επιχειρήσεων των οποίων η ενίσχυση

έχει ήδη εγκριθεί με προηγούμενη από-

φαση, ανέρχεται σε €3,35 εκατ.
Πρόκειται για συγχρηματοδότηση από

τους πόρους του ΠΕΠ Αττικής και του Ευ-

ρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυ-

ξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ»

2014-2020 και συγκεκριμένα στον Άξονα

Προτεραιότητας 3, για την Ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη βελ-

τίωση της ελκυστικότητας της Περιφέ-

ρειας Αττικής για προσέλκυση

επενδύσεων και την προαγωγή της Καινο-

τόμου Επιχειρηματικότητας.

O Γ. Πατούλης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας για την άμεση
ανταπόκριση στην έκκληση μας να επι-
σπεύσουν τις σχετικές διαδικασίες προ-
κειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις
που έχουν πληγεί από φυσικές κατα-
στροφές».
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ΕΦΕΤ: Τρόφιμα και κορονοϊός
Σημαντικές ερωτήσεις και Απαντήσεις 

Κατάλογο ερωτήσεων και απαντήσεων κα-

τάρτισε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφί-

μων (ΕΦΕΤ) προκειμένου να ενημερώσει

τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις τρο-

φίμων, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων

που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη αποφυγή

της διάδοσης του νέου κορονοϊού SARS-

CoV-2 στη χώρα.

Ερωτήσεις – απαντήσεις

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη νόσο COVID-19
του αναπνευστικού συστήματος που σχετίζεται με
τον νέο ιό SARS-CoV-2;
Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, η νέα

νόσος του αναπνευστικού συστήματος COVID-19

οφείλεται σε μόλυνση από ένα νέο τύπο κορονοϊού,

του SARS-CoV-2. Οι τρόποι μετάδοσης της COVID-19

σχετίζονται στενά με αυτόν άλλων γνωστών κορο-

νοϊών. Οι διαφορετικοί τύποι κορονοϊών συνήθως

προκαλούν συμβατικά κρυολογήματα στους ανθρώ-

πους. Επιπλέον άλλοι κορονοϊοί, όπως οι κορονοϊοί

SARS και MERS έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν και

έχουν οδηγήσει σε σοβαρά αναπνευστικά προβλή-

ματα. Τα κύρια όργανα στόχοι του κορονοϊού στον άν-

θρωπο είναι τα όργανα του αναπνευστικού

συστήματος. Η πιο σημαντική μέθοδος μετάδοσης

είναι η “μόλυνση με σταγονίδια”, με την οποία οι κο-

ρονοϊοί μεταφέρονται από ανθρώπους ή ζώα στον

αέρα μέσω σταγονιδίων και στη συνέχεια εισπνέον-

ται. Επίσης, παθογόνα που βρίσκονται στα χέρια μπο-

ρούν να εισέλθουν μέσω του βλενογόνου της μύτης,

του στόματος ή των ματιών, και να οδηγήσουν σε μό-

λυνση.

Υπάρχουν άλλοι πιθανοί τρόποι μετάδοσης;
Επί του παρόντος δεν υπάρχουν περιπτώσεις οι

οποίες να έχουν δείξει ότι άνθρωποι έχουν μολυνθεί

με τον νέο τύπο κορονοϊού με άλλον τρόπο, όπως

μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή

μέσω επαφής με μολυσμένα αντικείμενα. Δεν υπάρ-

χουν επίσης γνωστές αναφορές για άλλους κορονοϊ-

ούς σχετικά με λοιμώξεις που να οφείλονται σε

τρόφιμα ή σε επαφή με στεγνές επιφάνειες. Η μετά-

δοση μέσω επιφανειών που πρόσφατα μολύνθηκαν με

ιούς είναι παρόλα αυτά δυνατή, μέσω μολύνσεων με

την αφή. Ωστόσο, αυτό είναι πιθανό να συμβεί μόνο

σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη μόλυνση από

άτομο που νοσεί, λόγω της σχετικά χαμηλής σταθε-

ρότητας των κορονοϊών στο περιβάλλον.

Πως μπορώ να προστατευθώ από τη μόλυνση με τον
ιό μέσω των τροφίμων;
Mε τα έως τώρα δεδομένα ο ιός δεν μεταδίδεται στον

άνθρωπο μέσω μολυσμένων τροφίμων, όμως πρέπει

να τηρούνται οι γενικοί κανόνες καθημερινής υγιει-

νής, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι,

καθώς και κανόνες υγιεινής κατά το χειρισμό των τρο-

φίμων. Δεδομένου ότι οι ιοί είναι ευαίσθητοι στη θερ-

μότητα, ο κίνδυνος μόλυνσης μπορεί επίσης να μει-

ωθεί περαιτέρω με τη θέρμανση των τροφίμων.

Μπορεί ο νέος τύπος SARS-CoV-2 να μεταδοθεί
μέσω πιάτων και μαχαιροπήρουνων σε κυλικεία ή
άλλα μέρη μαζικής εστίασης;
Οι κορονοϊοί μπορούν γενικά να επιμολύνουν τα μα-

χαιροπήρουνα ή τα πιάτα, όπως προφανώς και άλλες

επιφάνειες, μέσω  φταρνίσματος ή βήχα από προσβε-

βλημένο άτομο άμεσα πάνω τους, και μπορούν να επι-

βιώσουν σε αυτές τις στέρεες επιφάνειες για κάποιο

χρονικό διάστημα. Μία επιδερμική μόλυνση θεωρητικά

θα μπορούσε να είναι δυνατή εάν ο ιός μεταδοθεί μέσω

μαχαιροπήρουνων ή των χεριών στο βλενογόνο του

στόματος, του λαιμού ή των ματιών. Ωστόσο, δεν έχει

γίνει γνωστή καμία μόλυνση με SARS-CoV-2 μέσω

αυτής της οδού μετάδοσης και επομένως μετάδοση

μέσω αυτής της οδού θεωρείται έως τώρα αδύνατη.

Γίνεται ο ιός ανενεργός με το πλύσιμο στο χέρι ή με
το πλυντήριο πιάτων;
Όπως όλοι οι εγκαψιδιωμένοι ιοί στους οποίους το γε-

νετικό υλικό επικαλύπτεται από ένα στρώμα λίπους, έτσι

και οι κορονοϊοί είναι ευαίσθητοι σε ουσίες που δια-

λύουν το λίπος, όπως οι αλκοόλες ή οι επιφανειοδρα-

στικοί παράγοντες, που περιέχονται σε σαπούνια και

απορρυπαντικά πιάτων. Οι ουσίες αυτές θεωρείται ότι

μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια του ιού και να κα-

ταστήσουν τον ιό ανενεργό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν

τα πιάτα πλένονται και στεγνώνουν σε πλυντήριο πιά-

των σε θερμοκρασία 60 βαθμών Κελσίου ή υψηλότερη.

Απαιτούνται ειδικά προληπτικά μέτρα όσον αφορά
στα πιάτα ή στα μαχαιροπήρουνα στις εγκαταστά-
σεις φροντίδας των ηλικιωμένων;
Όλα τα συνήθη μέτρα και οι κανόνες συμπεριφοράς

για την προστασία από κονοροιούς ή ιούς της γρίπης

στις εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων, βοηθούν

κατά της μετάδοσης της COVID-19.

Μπορώ να μολυνθώ από τον SARS-CoV-2 μέσω μο-
λυσμένων κατεψυγμένων τροφίμων;
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις μόλυνσης

μέσω της κατανάλωσης τροφίμων, συμπεριλαμβανο-

μένων των κατεψυγμένων τροφίμων. Σε κάθε περί-

πτωση πρέπει να  συμμορφώνεστε απολύτως με τους

γενικούς κανόνες υγιεινής κατά την προετοιμασία

των τροφίμων.

Πώς  μπορώ να προστατευθώ όταν πηγαίνω στο σου-
περμάρκετ?

Ένας βασικός τρόπος για να αποφευχθεί η εξάπλωση

του ιού είναι να τηρηθεί απόσταση των 2 μέτρων μα-

κριά από άλλους ανθρώπους. Γενικά ο κορονοιός με-

ταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω

σταγονιδίων από μολυσμένα άτομα που φτερνίζον-

ται, βήχουν ή εκπνέουν. Μια τέτοια "κοινωνική απο-

στασιοποίηση" αποτελεί την κύρια στρατηγική σε

οποιαδήποτε κατάσταση εκτός του σπιτιού.

Άλλες ιδέες:
― Πηγαίνετε για ψώνια όταν δεν υπάρχει πολύ κί-

νηση.

― Πάρτε αντισηπτικό μαζί σας. Χρησιμοποιήστε το

για να σκουπίσετε τα χέρια σας και το καλάθι πριν και

μετά το κατάστημα.

― Χρησιμοποιήστε μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

― Xρησιμοποιήστε το δικό σας στυλό για να υπογρά-

ψετε τις αποδείξεις.

― Μόλις γυρίστε σπίτι πλύνετε σχολαστικά τα χέρια

σας και τις επιφάνειες της κουζίνας που χρησιμοποι-

ήσατε.

Τα προϊόντα με βάση το κρέας επιμολύνονται από
τον κορονοιό;
Δεν υπάρχουν αναφορές για ανθρώπινες ασθένειες

που υποδηλώνουν ότι η COVID-19 μπορεί να μεταδο-

θεί από τρόφιμα ή συσκευασίες τροφίμων. Ωστόσο,

είναι πάντα σημαντικό να ακολουθείτε καλές πρακτι-

κές υγιεινής (δηλαδή να πλένετε συχνά τα χέρια και

τις επιφάνειες, να ξεχωρίζετε το νωπό κρέας από

άλλα τρόφιμα, να μαγειρεύετε στη σωστή θερμοκρα-

σία και να ψύχετε γρήγορα τα τρόφιμα) κατά το χει-

ρισμό ή την προετοιμασία των τροφίμων.

Πρέπει να καταναλώνω φρούτα και λαχανικά;
Η απλή απάντηση είναι ΝΑΙ. Δεν υπάρχουν μέχρι

τώρα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο άνθρωπος

μπορεί να νοσήσει από την κατανάλωση φρούτων και

λαχανικών, παρόλο που ο ιός μπορεί να βρεθεί σε

αυτά αν έχει επιμολυνθεί από άτομο που νοσεί. Επο-

μένως, αυτό που προτείνεται να κάνετε είναι να τη-

ρείτε τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής.  

Επειδή ο SARS-CoV-2 προέρχεται από μια οικογένεια

ιών που πιθανότατα απενεργοποιείται με το σαπούνι

και χλιαρό νερό, το πλύσιμο των φρούτων και των λα-

χανικών σας με σαπούνι και νερό πρέπει να εξαλείψει

κάθε ζωντανό ιό. Όπως όμως έχει ήδη επισημανθεί,

δεν έχει παρατηρηθεί μετάδοση της νόσου μέσω της

κατανάλωσης τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και

των φρούτων και των λαχανικών.

Πλένω και τις συσκευασίες;
Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε σαπούνι πιάτων

σε πλαστικό, γυαλί και μέταλλο. Μετάδοση του ιού

μέσω αυτής της οδού δεν έχει παρατηρηθεί. Αν αυτό

δεν είναι πρακτικό, πλύνετε καλά τα χέρια σας αφού

βγάλετε όλη τη συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων

των χαρτοκιβωτίων και των περιεκτών. Τέλος, πλύ-

νετε τα χέρια σας, τον πάγκο και άλλες επιφάνειες

που έχετε αγγίξει. Κάνετε αυτό αφού έχετε αποθη-

κεύσει κατάλληλα τα τρόφιμα.
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Επί το γενικότερον δύσβατο και πόσο ακόμη δεν ξέ-

ρουμε, αγαπητοί αναγνώστες, ιδού η ενημέρωση περί

της εβδομαδιαίας οικονομικής επιτροπής.

Οπως και τις προηγούμενες φορές αναφέραμε και με

αφορμή παρατάσεις, άσχετες κατά τ' άλλα με την ιδι-

αιτερότητα της κατάστασης, ομοίως και στην πα-

ρούσα, δεν μπορούμε παρά να υπογραμμίσουμε ότι

υπερψηφίσαμε μεν, σύμφωνα με την γενικότερη οδη-

γία, οι παρατάσεις όμως είναι τουλάχιστον εκτός κλί-

ματος: "προμήθεια οικοδομικών υλικών έτους
2018-2019, ομάδα ξυλεία", "προμήθεια οικοδομικών
υλικών 2018-2019”, “σιδηρικά-υαλοπίνακες-οικοδο-
μικά-υδραυλικά", "προμήθεια οικοδομικών υλικών...
ομάδα χρώματα". Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκει-

ται για προμήθειες παλαιοτέρων ετών και είναι αυτο-

νόητο πως δεν θα γίνονταν οι αγορές σε αυτό το

χρονικό διάστημα, που τα καταστήματα είναι κλειστά

αλλά θα έπρεπε να έχουν γίνει προ πολλού...

Αλλο θέμα, από τα ακατανόητα, είναι πώς η προμήθεια

υλικών και παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση

της επιδημίας, εμπλέκεται με μαζική αποστολή sms

ενημερωτικού χαρακτήρα, όπως αναφέρει η εισήγηση,

δηλαδή τα αντισηπτικά μπερδεύονται με τα μηνύματα

που δεν αναφέρεται σε ποιούς θ' αποσταλούν, ποιό το

περιεχόμενο και χωρίς να είναι αντιληπτή η ακριβής

δαπάνη.

Καταψηφίσαμε το θέμα "υπηρεσίες συμβούλου για την
υποστήριξη δράσεων διαλογή στην πηγή" ως άκαιρο

και μεγάλης δαπάνης. Αρκετές εύλογες απορίες δημι-

ουργήθηκαν σχετικά, οι οποίες δεν μπορούν να λυθούν

μέσω της διαδικασίας "δια περιφοράς", όχι ότι πριν λυ-

νόντουσαν... Μία δαπάνη 74.400 στην παρούσα φάση

αποτελεί προτεραιότητα για την διοίκηση; Εξάλλου,

σύμφωνα με ανακοινώσεις και εγκυκλίους του Υπ.

Εσωτερικών, η παρότρυνση είναι καθυστέρηση και

φειδώ στους ΚΑΠ (κεντρικοί αυτοτελείς πόροι). Θεω-

ρούμε λοιπόν ότι ένα τέτοιο θέμα φαντάζει, αν μη τι

άλλο, παράλογο.

Ερχόμαστε τώρα στο θέμα "προμήθεια ειδών ατομικής

πριστασίας 2020", ύψους 226.000! Παρ' όλο που το

υπερψηφίσαμε, τα ερωτήματα που εγείρονται είναι

πολλά:

– Για τους εργαζόμενους των οποίων η εργασία έχει

ανασταλεί, βρεφονηπιακοί, μάγειρες αυτών, τμήματα

αθλητισμού κ.λπ. οι προμήθειες ως προς τον χρόνο

χρήσης, λογικά, θα πρέπει να μετακυλήσουν.

Eπομένως όταν θα επαναλειτουργήσουν το απόθεμα

θα είναι ικανό, έτσι ώστε, όταν του χρόνου πρώτα ο

Θεός, γίνει η νέα προμήθεια, η ανάγκη θα είναι πολύ

μικρότερη, νομίζω...

√ Στην εισήγηση του ίδιου θέματος αναφέρονται κά-

ποιοι κάδοι "όλοι οι κάδοι ανταποκρίνονται πλήρως",
είμαστε πάντα στην προμήθεια ειδών ατομικής προ-

στασίας θυμίζω, προφανως πρόκειται για λάθος, ελπί-

ζουμε δηλαδή...

√ Αναφέρεται και πάλι προμηθεια μικροεργαλείων

(12×4) σετ, καίτοι προ ολίγου καιρού είχε πραγματο-

ποιηθεί διαγωνισμός με αυτό ακριβως το αντικείμενο!

Κοντολογής σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που όλοι

ανεξαιρέτως ζούμε, και από την οποία κανείς δεν γνω-

ρίζει πότε θα βγούμε, όπως και τί άλλο θα κληθούμε ν'

αντιμετωπίσουμε, συνετό είναι να γίνεται λελογισμενη

χρήση όλων των αγαθών.

Εντέλει, ας πάρουμε λίγο χρόνο να ενστερνιστούμε

το νόημα της ύπαρξής μας και μέσα από την εκκωφαν-

τική σιωπή των έρημων δρόμων, ας αναλογιστούμε τον

στόχο και τον σκοπό μας...

Κουράγιο και δύναμη σε όλους μας.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν (που πλέον μοιάζει

ευχή)

Δημοτική Σύμβουλος μείζονος παράταξης 

Ι.Δόγκα

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Ν2
Από τον αναγνώστη μας, Μιχ. Λομβαρδέα,
ελάβαμε αυτό το σταυρόλεξο.

Μολύβι, σκἐψη και λύνουμε.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Δεν αντέχονται αυτά

2. Χαρακτηρισμός προϊόντων διατροφής

3. Το ευχαριστήθηκαν

4. Καθιστικό δωμάτιο - Και γουρούνι σε αυτό

5. Ποντιος και εναν …. ποντιακή έκφραση

6. Δεν είναι ξεκάθαρος αυτός

7. Την ακούμε σε όπερα

8. Και τέτοιοι συνεταιρισμοί

9. Ακριβό σπορ - Κατάσταση αποδοχών που υποβάλλεται

στον ΕΔΟΕΑΠ

ΚΑΘΕΤΑ

1. Μεγάλη χριστιανική γιορτή

2. Ιδιο με το 2α οριζόντιος οριζοντίως - Μισή δομή

3. Αυτοί περίσσεψαν

4. Ναυτικός όρος για χρηστικό αντικείμενο

5. Αόρατα

6. Το κόκκινο ……… τραγούδι του Νταλάρα

7. Αρχαίο κτητικό - Ναυτικός όμιλος της Άνδρου

8. Δεν τα άγγιξε η φωτιά - Ξενικό εντάξει

9. Πασχαλινό έδεσμα - Θα γίνω η … σου, θα σε παρακο-

λουθώ

H λύση βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.

«Η πολιτεία κάνει τα πάντα για να
προστατεύσει τους πολίτες. Με την
δημοκρατική πειθώ, την υπευθυνό-
τητα και την ενότητα θα τα καταφέ-
ρουμε ως το τέλος. Το Υπουργείο
Εσωτερικών επιχορηγεί όλες τις Πε-
ριφέρειες της χώρας με 12 εκατομ-
μύρια ευρώ για τη σίτιση άπορων
συμπολιτών μας, που μέχρι πρότι-
νος σιτίζονταν από τα συσσίτια
ιερών ναών και άλλων φορέων, προ-
κειμένου με ευθύνη των ΟΤΑ να δια-
νέμονται δύο γεύματα την ημέρα
μεσημέρι και βράδυ. Δεν μπορώ να
διανοηθώ ότι θα υπάρχει συμπολί-
της μας χωρίς ένα πιάτο φαγητό.
Κανείς δεν θα είναι μόνος του αυτήν
την κρίσιμη περίοδο», είπε ο Υπ.

Εσωτερικών, μιλώντας στην εκ-

πομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του

ΑΝΤ1.

Παράλληλα, όπως είπε ο Υπ. Εσωτε-

ρικών, οι Δήμοι που φιλοξενούν

Ρομά έχουν χρηματοδοτηθεί με 2,5

εκατ. €, προκειμένου ταυτόχρονα

με την ενημέρωση αυτού του τμήμα-

τος του πληθυσμού να υπάρξουν

απολυμάνσεις για την προστασία

όλων των πολιτών. 

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι

«οι άδειες ειδικού σκοπού για τους
δημοσίους υπαλλήλους που έχουν
παιδιά έως 15 ετών, ασχέτως εάν τα
παιδιά ήταν πολύ μικρά δεν ήταν
γραμμένα σε παιδικό ή βρεφονη-
πιακό σταθμό, συνεχίζονται και το
Πάσχα, ασχέτως αν την περίοδο
αυτήν τυπικά τα σχολεία είναι κλει-
στά». 

Σε ό,τι αφορά τα περιοριστικά μέτρα

για το Πάσχα, ο T. Θεοδωρικάκος

επισήμανε ότι «αν σηκωθούμε και
πάμε στα χωριά μας τις πασχαλινές
ημέρες θα μεταφέρουμε τον ιό και
σε όλη την περιφέρεια. Θα μείνουμε
όλοι σπίτι μας με την οικογένεια
μας, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο,
θα δούμε τη λειτουργία από την τη-
λεόραση και θα περάσει έτσι αυτό
το Πάσχα».
«Μπορεί να είναι κουραστικό να
είναι κάποιος κλεισμένος στο σπίτι

του επί μακρόν, αλλά αυτή η κατα-
δυνάστευση θα μας αφήσει περιθώ-
ρια και θα μας δώσει την ελευθερία
της επόμενης μέρας», τόνισε.

Ερωτηθείς για την παράταση των

περιοριστικών μέτρων και τη στάση

των κομμάτων απάντησε ότι «σε γε-
νικές γραμμές, το πολιτικό σύστημα
έχει δείξει υπεύθυνη συμπεριφορά
σε ό,τι αφορά την κρίση κορονοϊού
και έτσι πρέπει να συνεχίσει. Αυτή η
κρίση δεν αφήνει περιθώριο για πο-
λιτικές σκοπιμότητες. Ο σκοπός
είναι ένας: να αντέξει το σύστημα
υγείας και να είμαστε εδώ όλη την
επόμενη ημέρα». 
Τέλος, αναφερόμενος στη φημολο-

γία περί μείωσης μισθών στο δημό-

σιο είπε: «δεν θεωρώ σοβαρό στις 2
Απριλίου να συζητάμε τι θα κάνουμε
από δημοσιονομικής πολιτικής για
κάτι που θα γίνει μετά από 2, 5, 8
μήνες, διότι κανείς δεν ξέρει πότε
θα τελειώσει όλο αυτό. Στον “οικο-
νομικό Αρμαγεδδώνα” που βιώ-
νουμε, η Κυβέρνηση κάνει τα πάντα
για να προστατεύσει επιχειρήσεις
και εργαζόμενους και είναι ανεύ-
θυνο για οποιονδήποτε να συζητά
αυτήν την περίοδο μείωση μισθών
στο Δημόσιο και για τις συντάξεις».

“Ανεύθυνη σήμερα η συζήτηση για μείωση μισθών” 

τονίζει σε συνέντευξή του ο Υπ.Εσ. Τ. Θεοδωρικάκος
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H ΛΥΣΗ του σταυρολέξου, 

από τη σελίδα 17

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας

Διοίκησης συνιστούν στους πολίτες και τις επιχειρή-

σεις την αντικατάσταση των ενεργών κωδικών πρό-

σβασης τους (passwords) στο Taxisnet με νέους που

θα πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•  Να αποτελούνται κατ' ελάχιστο από 8 χαρακτήρες

•  Να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά:

o  Τουλάχιστον έναν κεφαλαίο λατινικό αλφαβητικό

χαρακτήρα

o  Τουλάχιστον έναν πεζό λατινικό αλφαβητικό χα-

ρακτήρα

o  Τουλάχιστον έναν αριθμητικό χαρακτήρα

o  Τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα

Η αλλαγή του κωδικού (password) μπορεί να γίνει

μέσω της εφαρμογής “Διαχείριση λογαριασμού / Αλ-

λαγή κωδικού” (https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxis-

net/protected/changePassword.htm) εφόσον ο

χρήστης γνωρίζει τον υφιστάμενο κωδικό (απαιτείται

Σύνδεση - Login).

H αντικατάσταση των κωδικών πρόσβασης συνιστά-

ται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Αποτελεί επιπλέον

μέτρο προστασίας των ψηφιακών μας συναλλαγών

με το Δημόσιο, καθώς η χρήση  των διαπιστευτηρίων

Taxisnet έχει διευρυνθεί, ειδικά μετά την έναρξη λει-

τουργίας της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του Δημο-

σίου “Gov.gr”. Τα διαπιστευτήρια Taxisnet

χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση των πολιτών

τόσο στη νέα πύλη όσο και σε άλλες ψηφιακές πλατ-

φόρμες του Δημοσίου. Ήδη ο αριθμός των φορέων

που χρησιμοποιούν την αυθεντικοποίηση μέσω Taxis-

net υπερβαίνει τους 65.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και υπενθυμίζεται ότι οι κωδικοί

πρόσβασης (όνομα χρήστη/username και συνθηματικό/

password) που εκδίδονται, κατά τη διαδικασία που προβλέ-

πεται στην κείμενη νομοθεσία, για χρήση στις ηλεκτρονι-

κές υπηρεσίες Taxisnet είναι αυστηρά προσωπικοί. Ως εκ

τούτου, ο χρήστης οφείλει να τους διαφυλάττει με προ-

σοχή για την αποκλειστική χρήση τους μόνο από τον ίδιο,

λαμβάνοντας κάθε μέτρο πρόνοιας για τη μη διαρροή τους

σε οποιονδήποτε άλλον.

Για εργασίες που προβλέπεται να γίνονται από εξουσιοδοτη-

μένο πρόσωπο για λογαριασμό του πολίτη, είναι διαθέσιμος

μηχανισμός παροχής και ανάκλησης εξουσιοδοτήσεων για

συγκεκριμένες ενέργειες. Ο μηχανισμός αυτός δίνει τη δυνα-

τότητα στον πολίτη να λαμβάνει την βοήθεια που χρειάζεται

από πρόσωπο της επιλογής του και για το χρονικό διάστημα

που επιθυμεί.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το εξουσιοδοτημένο τρίτο πρό-

σωπο χρησιμοποιεί τα δικά του διαπιστευτήρια (και όχι του

πολίτη) για να αποκτήσει πρόσβαση στις συγκεκριμένες

ενέργειες και μόνο για συγκεκριμένο διάστημα.

Η εξουσιοδότηση μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής

“Εξουσιοδοτήσεις” (https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxis-

net/protected/authorizations.hm) όπου ο χρήστης μπορεί να

εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για να προβεί σε ενέργειες

στο Taxis για λογαριασμό του χωρίς να του δώσει τον κω-

δικό και το συνθηματικό του.

e-EΦKA
Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Δια-

κυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και μέσω του Κέντρου

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-

ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης δίνεται πρόσβαση

στον e-ΕΦΚΑ όλων των ληξιαρχικών γεγονότων των πολι-

τών που είναι καταχωρημένα στο Πληροφοριακό Σύστημα

«Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για μια διαλειτουργικότητα μέσω της οποίας λη-

ξιαρχικές πράξεις γέννησης, θανάτου, γάμου, συμφώνου

συμβίωσης, πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής

κατάστασης καθώς και πληροφορίες για τον αριθμό των

τέκνων θα παρέχονται απευθείας από το Μητρώο Πολιτών

στον e-ΕΦΚΑ. 

Με τη συγκεκριμένη διαλειτουργικότητα, μπαίνει σταδιακά

τέλος στην άσκοπη ταλαιπωρία των πολιτών και την γρα-

φειοκρατία, προκειμένου να λαμβάνουν παροχές από το

κράτος, να κάνουν αίτηση για σύνταξη ή να επικαιροποιούν

τα στοιχεία τους στο μητρώο του Οργανισμού, όπως συνέ-

βαινε ως τώρα. Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης, «το κράτος είναι ένα».

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης διασύνδεσης με την προ-

βλεπόμενη έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πληροφο-

ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη Ανα-

γνωστόπουλο αποτελεί το απαραίτητο βήμα για το

ψηφιακό μετασχηματισμό κρίσιμων υπηρεσιών του e-

ΕΦΚΑ, όπως η χορήγηση παροχών και η απονομή της σύν-

ταξης. 

Με τη σταδιακή ενσωμάτωση των ανωτέρω στοιχείων στα

συστήματα του e-ΕΦΚΑ εξαλείφεται η πολύμηνη αναμονή

χιλιάδων πολιτών. Αυτό, άλλωστε, αποτελεί κομμάτι της

συνολικής στρατηγικής τόσο του Υπουργείου Ψηφιακής

Διακυβέρνησης όσο και του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων, για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρε-

σιών που θα κάνουν την ζωή των πολιτών ευκολότερη και

με λιγότερη γραφειοκρατία.

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουρ-

γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσφέρει καθημερινά

την αναγκαία διασύνδεση των διαφόρων μητρώων και πλη-

ροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, προκειμένου να

εξαλειφθεί σταδιακά η ταλαιπωρία του πολίτη στις συναλ-

λαγές του με το Δημόσιο. Ειδικά σε αυτή την πρωτοφανή

κατάσταση που βιώνουμε όλοι, το Κέντρο Διαλειτουργικό-

τητας διευκολύνει χιλιάδες πολίτες να ολοκληρώσουν την

διαδικασία συνταξιοδότησής τους ή να επικαιροποιήσουν

τα στοιχεία τους, χωρίς να βγουν από το σπίτι τους καθώς

οι ληξιαρχικές πράξεις και πιστοποιητικά θα αναζητούνται

και θα συλλέγονται αυτόματα.

Σε σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των

συνεπειών της πανδημίας εξελίσσονται οι πλατφόρ-

μες digitalsolidarity.gov.gr και ethelontes.gov.gr. Η

συμμετοχή επιχειρήσεων και φορέων στην πρώτη

πλατφόρμα και πολιτών στην δεύτερη είναι σταθερά

αυξανόμενη, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι υπη-

ρεσίες που παρέχονται δωρεάν ή με χαμηλότερο κό-

στος να έχουν ξεπεράσει τις 130, ενώ ταυτόχρονα

περισσότεροι από 11.000 συμπολίτες μας να έχουν

εκδηλώσει την επιθυμία τους να προσφέρουν εθε-

λοντικά στο σύστημα υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι το digitalsolidarity.gov.gr σχεδιά-

στηκε και υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδι-

κασιών και αφορά υπηρεσίες ή/και προϊόντα που δι-

ευκολύνουν την εξ αποστάσεως εργασία,

εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Αντίστοιχα, το eth-

elontes.gov.gr αποτελεί εθελοντικό πρόγραμμα που

απευθύνεται σε όποιον μπορεί να προσφέρει τις

υπηρεσίες του όπως ιατροί, νοσηλευτές, παραϊ-

ατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, φοιτητές αλλά και

συνταξιούχοι επιστημών υγείας. Οι εθελοντές ανά-

λογα με τα προσόντα τους δύναται να υποστηρίζουν

τις δομές υγείας της χώρας με σκοπό την κάλυψη

των αναγκών που ανακύπτουν.

Αντικαταστείστε τους κωδικούς  πρόσβασης (passwords)

στο Taxisnet με νέους

συνιστά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

digitalsolidarity.gov.gr - ethelontes.gov.gr
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στα πεταχτά

Απατεώνες εμφανίζονται

σαν Αστυνομία!

Απατεώνες, επιχειρούν να εξαπατήσουν και να παρα-

πλανήσουν τους πολίτες, με υποτιθέμενο αποστολέα

την Ελληνική Αστυνομία, και έχουν αποστείλει μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), με καταφανώς

ψευδεπίγραφο και απατηλό περιεχόμενο για «έρευνα

που δήθεν εκκρεμεί σε βάρος τους», ενώ το έγγραφο

«φέρει» παραποιημένη και ανορθόγραφη την  υπο-

γραφή του Αρχηγού της ΕΛ. ΑΣ.

Παρακαλούνται οι πολίτες «να μην ανοίγουν» τα συ-

νημμένα αρχεία και να διαγράφουν το συγκεκριμένο

μήνυμα.

Έρευνα για το θέμα διενεργείται ήδη από τη Διεύ-

θυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Να σημειώσουμε επίσης ότι δεν είναι πρακτική της

αστυνομίας να επικοινωνεί με emai για υπόθεση που

αφορά τους πολίτες καθώς δεν έχει πρόσβαση σε

αυτά τα δεδομένα
www.astynomia.gr

Χρειάζεται λύση για τις 

μεταχρονολογημένες επιταγές

Στη σωστή κατεύθυνση η απόφαση του υπουργείου

Οικονομικών για παράταση 75 ημερών για την πλη-

ρωμή επιταγών, όμως θα πρέπει να δοθεί μια ολοκλη-

ρωμένη λύση, ιδιαίτερα για τις μεταχρονολογημένες

επιταγές οι οποίες ενδεχομένως δεν θα λήξουν το

προβλεπόμενο από τη νέα ρύθμιση διάστημα, δηλαδή

από σήμερα έως την 31η Μαΐου, δήλωσε ο πρόεδρος

της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος ερω-

τηθείς από δημοσιογράφο. 

Ειδικότερα ο K. Μίχαλος δήλωσε: «…Και εστιάζω στις
λεγόμενες μεταχρονολογημένες επιταγές οι οποίες
ενδεχομένως δεν θα λήξουν το προβλεπόμενο από
τη νέα ρύθμιση διάστημα, δηλαδή από σήμερα έως
την 31η Μαΐου. Και για τις επιταγές αυτές, που θα λή-
ξουν σε μεταγενέστερο χρόνο, θα πρέπει να ισχύσει
η παράταση των 75 ημερών για την πληρωμή τους».

Διεύρυνση των μέτρων 

στήριξης και σε ΚΑΔ 

δευτερεύουσας δραστηριότητας

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

και τίθενται άμεσα σε ισχύ οι αποφάσεις που υπέ-

γραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυ-

ρόπουλος, με τις οποίες διευρύνεται το πεδίο

εφαρμογής των ευνοϊκών μέτρων για τις επιχειρή-

σεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εξάπλω-

σης του κορoνοϊού. 

Ειδικότερα, αναστέλλεται η είσπραξη της καταβολής

βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και των βεβαιωμένων

οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ, και για τις

επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, από

ενεργό κατά την 20η Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύου-

σας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην επι-

καιροποιημένη λίστα, όπως αυτά προκύπτουν από την

αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού

έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα

έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρ-

τίου 2020.

Ολο το Δημόσιο στην οθόνη

του υπολογιστή

Όλο το Δημόσιο χωράει στην οθόνη του υπολογιστή

μας. Με ένα κλικ επισκεπτόμαστε 14 υπουργεία, 32

φορείς και οργανισμούς, 3 Ανεξάρτητες Αρχές, υπο-

βάλλουμε ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση και εξου-

σιοδότηση με τους κωδικούς του taxisnet, ενώ σε

δοκιμαστική λειτουργία τέθηκε η άυλη συνταγογρά-

φηση.

Στα άμεσα σχέδια του υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης είναι να ενταχθούν στο gov.gr και θυρίδα

online εξυπηρέτησης του πολίτη στα ΚΕΠ με κατά-

θεση αίτησης, καθώς σκοπός είναι το gov.gr να εμ-

πλουτίζεται συνεχώς και να αποτελέσει χρήσιμο

εργαλείο του πολίτη στις συναλλαγές του με το Δη-

μόσιο.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για

βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα χωρίς οικογενειακές υπο-

χρεώσεις αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας,

όχι κατάκοιτης ως εσωτερική. 

Πληροφορίες 6987156655, 690710207875.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, ζητάει απασχόληση για να κρατά

βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση

Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτο-

χος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για κα-

θημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας

για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτε-

ρική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρ-

χουν κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε

μήνυμα.

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνο-

δωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6974003808

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου.

Πληροφορίες 6946019849.

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Άνοιγμα τραπεζικού 

λογαριασμού για την 

καταπολέμηση του COVID-19

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στηρίζει τις ευάλω-

τες κοινωνικά ομάδες στην αντιμετώπιση της κρίσης

για τον κορωνοϊό.

Για το λόγο αυτό προχωρά στο άνοιγμα τραπεζικού

λογαριασμού στον οποίο ιδιώτες ή εταιρείες που το

επιθυμούν, μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.

Αριθ. Λογ.: 0026.0240.35.0201552317

IBAN: GR 80.0260.2400.0003.5020.1552.317
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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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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 

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

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 ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας απευθύνει έκκληση

στους πολίτες για εθελοντική αιμοδοσία, ιδιαίτερα

την κρίσιμη αυτή περίοδο της πανδημίας. 

Τα περιοριστικά μέτρα είναι αναγκαία για την αντι-

μετώπιση της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού,

ωστόσο έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση τουλάχι-

στον κατά 40% στις μονάδες αίματος που συλλέγον-

ται, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Ως

αποτέλεσμα, τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή

πολλών συμπολιτών μας και κυρίως χρόνιων ασθε-

νών που έχουν συνεχή ανάγκη για μετάγγιση, όπως

τα άτομα με θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο ή

ογκολογικοί ασθενείς. Σε αυτούς προστίθενται και

όλες οι έκτακτες χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς

και παθολογικά και παιδιατρικά περιστατικά. 

Ήδη λαμβάνονται μέτρα ώστε η αιμοδοσία να γίνεται

εκτός των χώρων των νοσοκομείων, για την προστα-

σία της υγείας των αιμοδοτών. Η διαδικασία συνο-

δεύεται από  σχολαστική τήρηση όλων των κανόνων

αντισηψίας και ελεγχόμενη ροή των εθελοντών,

ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. 

Το Υπουργείο Υγείας και ο Ε.Ο.Δ.Υ. έχουν εκδώσει

ειδικές οδηγίες για την αιμοεπαγρύπνηση, ορίζοντας

ότι η συνέχιση της ροής της αιμοδοσίας όχι μόνο επι-

τρέπεται, αλλά είναι αναγκαία. Απαιτείται ωστόσο

μία κεντρική διαχείριση των νοσοκομείων, των κέν-

τρων αιμοδοσίας και των αντίστοιχων αναγκών,

ώστε να διασφαλίζεται ότι ούτε ένας πολίτης δεν θα

μείνει χωρίς το πολύτιμο αυτό αγαθό. 

Αναφορικά με τα άτομα που εμφανίζουν συμπτώ-

ματα όπως αυτά της γρίπης, είτε τα ίδια, είτε οι οι-

κείοι τους, θα πρέπει να αποφύγουν να δώσουν αίμα

για τέσσερις εβδομάδες μετά το τέλος των συμπτω-

μάτων.

Τέλος, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί την Πολι-

τική Προστασία να συμπεριλάβει για συμβολικούς

και ουσιαστικούς λόγους στη βεβαίωση κατ' εξαί-

ρεση μετακίνησης πολιτών τη διατύπωση

«Mετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό ή

επίσκεψη σε αίθουσα αιμοληψίας προς εθελοντική

αιμοδότηση για τις ανάγκες του Συστήματος

Υγείας». 

Περισσότερες πληροφορίες www.ekea.gr, ενώ η εθε-

λοντική οργάνωση Bloode (www.bloode.org) ενημε-

ρώνει το κοινό για τις σταθερές δομές εκτός

νοσοκομείων

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

Έκκληση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας 

στους πολίτες για εθελοντική αιμοδοσία
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. . . γ ια την υγειά μας

Σε αυτή την πολύ σημαντική ανακοίνωση, προχώρησε

η Βρετανική Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας, μετά

από αναφορές  και παρατηρήσεις ασυμπτωματικών

ασθενών σε πέντε χώρες που πλήττονται από τον θα-

νατηφόρο ιό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βρετανικής Εταιρίας

Ωτορινολαρυγγολογίας η απουσία όσφρησης  παρα-

τηρήθηκε σε ασυμπτωματικούς ασθενείς στη Νότια

Κορέα, στην Κίνα, στην Ιταλία,  στη Βρετανία και στη

Γαλλία, όπου οι αναφορές για την ανοσμία αυξάνον-

ται με ταχύ ρυθμό.

«Αν και είναι πολύ νωρίς για τη διεξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων από την επιστημονική κοινότητα,
ωστόσο, σε αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις,
είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά  υπόψη
μας» αναφέρειο Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, Διευθυντή του Τμήματος Χει-

ρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς της ΩΡΛ κλινικής

του «ΜΗΤΕΡΑ», σχολιάζοντας την ανακοίνωση.

Kαι εξηγεί ο M. Αρτόπουλος:

Κατά τη διάρκεια μιας απλής ίωσης είναι συνηθισμένη

και αναμενόμενη λόγω της ρινικής συμφόρησης και

της αδυναμίας των οσμών να φτάσουν στην οσφρη-

τική σχισμή όπου βρίσκεται το αισθητήριο όργανο της

όσφρησης. Βεβαίως υπάρχουν και τα περιστατικά που

παρουσιάζουν ανοσμία χωρίς ρινική απόφραξη νευ-

ρογενούς αιτιολογίας.

Η αντικειμενική εκτίμηση της όσφρησης δεν είναι εύ-

κολο να μετρηθεί καθώς είναι υποκειμενική αίσθηση.

Ωστόσο η  ανακοίνωση της Βρετανικής Εταιρίας Ωτο-

ρινολαρυγγολογίας  μπορεί να βοηθήσει την επιστη-

μονική κοινότητα για καλύτερη γνώση του ιού και

τους ασυμπτωματικούς ασθενείς να πάρουν έγκαιρα

μέτρα προφύλαξης, για να μη μεταδώσουν τον ιό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αν κάποιος διαπιστώσει

οποιαδήποτε διαταραχή της όσφρησης, χωρίς την πα-

ρουσία άλλων συμπτωμάτων, θα πρέπει:

― Να επικοινωνήσει άμεσα με τον ιατρό του,

― Να αυτοπεριοριστεί για 7 ημέρες, αν και ο ΕΟΔΥ

επίσημα δεν έχει δώσει κάποια οδηγία (έως να επιση-

μοποιηθεί),

― Να μην πάρει κορτιζόνη από του στόματος (εκτός

αν βγει αρνητικό το τεστ COVID-19),

― Να μη χρησιμοποιεί ρινικά σπρέι λόγω κινδύνου

διασποράς στον αεραγωγό, αλλά να προτιμά αποσυμ-

φορητικές σταγόνες ή γέλη (gel)

M. Αρτόπουλος

www.artopoulos.com.gr

Η απώλεια όσφρησης (ανοσμία) μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι

σε ασυμπτωματικούς ασθενείς που έχουν τον COVID-19!

 Στις 30 Μαρτίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα Δι-

πολικής διαταραχής (Μανιοκατάθλιψης). Αυτή είναι

και η ημέρα γέννησης του Vincent Van Gogh ο οποίος

θεωρείται ότι έπασχε από τη διπολική διαταραχή. Η

Παγκόσμια Ημέρα Διπολικής διαταραχής είναι σημαν-

τική ημέρα για να θυμόμαστε τους ανθρώπους με δι-

πολική διαταραχή, αλλά και για την ευαισθητοποίηση

του ευρύτερου κοινού. Δημιουργήθηκε από τρεις διε-

θνείς οργανώσεις για τη διπολική διαταραχή (Asian

Network of Bipolar disorders, International Bipolar Fo-

undation, International Society for Bipolar disorders) και

στην Ελλάδα υποστηρίζεται από την Ελληνική Διπο-

λική Οργάνωση (ΕΔΟ).

 Η διπολική διαταραχή (ή πιο παλιά μανιοκατάθλιψη)

είναι η πιο σοβαρή ψυχική διαταραχή της διάθεσης.

Χαρακτηρίζεται κυρίως από επεισόδια Μανίας (ανε-

βασμένης & εκτός ελέγχου διάθεσης) και επεισόδια

Κατάθλιψης (πεσμένης διάθεσης με σημαντική δυ-

σκολία στη λειτουργία). Υπολογίζεται ότι πάσχουν 1-

5% του πληθυσμού παγκοσμίως, δηλαδή περίπου

600.000 Έλληνες ασθενείς. Το φάσμα των διπολικών

διαταραχών είναι ευρύ και η σωστή θεραπεία τους

βασίζεται στη σωστή και πρώιμη διάγνωση καθώς και

στην εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική και φαρμακευτική

παρέμβαση.  

Η φετινή κρίση με τον κορωνοϊο ενδέχεται να αυξή-

σει τις υποτροπές και τις νοσηλείες των διπολικών

ασθενών καθώς και να τους επιβαρύνει ιδιαίτερα δε-

δομένου ότι έχουν υψηλότερα ποσοστά καρδιακών

παθήσεων, καπνίσματος, υπέρτασης και παχυσαρ-

κίας σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.  

 Φέτος δεδομένων των γεγονότων και μέχρι να στα-

θεροποιηθεί η κατάσταση, η ΕΔΟ συνιστά στους φί-

λους και μέλη της να ακολουθούν τις οδηγίες του

Υπουργείου Υγείας καθώς και τους επίσημους συ-

νεργαζόμενους φορείς τους. 

 Θεωρούμε ότι σε καταστάσεις τέτοιων κρίσεων η

πολυφωνία δεν λειτουργεί υπέρ τον ασθενών που

προασπίζουμε και είναι σημαντικό να υπάρχει ενό-

τητα ακολουθώντας πιστά τους επίσημους φορείς

και τις οδηγίες τους. Οι ασθενείς μας αυτή την πε-

ρίοδο χρειάζονται υποστήριξη και σταθερότητα από

όλους τους τομείς.  Η βοήθεια είναι απαραίτητη τόσο

από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.   

 1. Παρέχουμε δωρεάν και πανελλαδικά διαδικτυακά

ψυχο-εκπαιδευτικά μαθήματα τα οποία βοηθάνε στην

μάθηση και καλύτερη διαχείριση της διπολικής διατα-

ραχής, κατάθλιψης, άγχους καθώς και δωρεάν εβδο-

μαδιαία διαδικτυακή ομάδα υποστήριξης για

διπολικούς ασθενείς και συγγενείς. Για πληροφο-

ρίες και εγγραφές στο ManioKatathlipsi.gr ή στο

6970018622

 2. Προτρέπουμε τους ασθενείς μας να ακολουθούν

τις οδηγίες ψυχικής υγείας του υπουργείου

υγείας και της Α΄ Ψυχιατρικής κλινικής του ΕΚΠΑ και

να παραμείνουν σταθεροί στις θεραπείες τους με

τους παρόντες γιατρούς και ψυχολόγους τους. 

ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη https://apsych.med.uoa.gr και

2107297957  

3. Η πιο οργανωμένη εθελοντική παροχή του ιδιωτι-

κού τομέα παρέχεται από την Ελληνική Ψυχιατρική

Εταιρεία (https://psych.gr) και την ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα της melapus.com και του doctoranytime.gr σε

πρώτη φάση με εθελοντές επαγγελματίες ψυχικής

υγείας που υποστηρίζουν τις πλατφόρμες.  Όσοι

έχουν τη δυνατότητα είναι σημαντικό να κάνουν

χρήση του ιδιωτικού τομέα ώστε να βοηθάνε αυτούς

που χρειάζονται το δημόσιο τομέα και τις εθελοντι-

κές παροχές. 

Παγκόσμια Ημέρα Διπολικής διαταραχής

(Μανιοκατάθλιψης) 
“Αντιμετωπίζουμε την κρίση με ενότητα και σταθερότητα”
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ΣΕΓΑΣ: Αναβολή των 
αγώνων μέχρι και 17 Μαΐου

Ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε την αναβολή όλων των αγωνιστικών

εκδηλώσεων Πανελληνίου, Περιφερειακού και Τοπικού επι-

πέδου συμπεριλαμβανομένων των δρομικών αγώνων.

Με αφορμή την επέκταση των μέτρων της Πολιτείας για

τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19, η ομοσπον-

δία στίβου ανακοίνωσε την αναβολή όλων των αγωνιστι-

κών εκδηλώσεων Πανελληνίου, Περιφερειακού και

Τοπικού επιπέδου συμπεριλαμβανομένων των δρομικών

αγώνων, έως τις 17 Μαΐου.

«Ανάλογα με τα μέτρα και τις αποφάσεις, που θα λάβει η
Πολιτεία τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν και οι σχε-
τικές ανακοινώσεις της ομοσπονδίας για τους αγώνες
μετά την 17η Μαΐου».

Αναβλήθηκε το Γουίμπλεντον

Ηταν δεδομένο, μετά τη ραγδαία εξάπλωση του κορω-

νοϊού, ωστόσο, πλέον είναι και επίσημο.

Την Τετάρτη το συμβούλιο του All England Club ανακοί-

νωσε την αναβολή του φετινού Γουίμπλεντον, που ήταν

προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου. Παράλ-

ληλα, οι ATP και WTA ανακοίνωσαν ότι το «λουκέτο» στο

παγκόσμιο τένις παρατείνεται μέχρι 13 Ιουλίου και… βλέ-

πουμε.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μαζί με το Γουίμπλεντον θα

ακυρωθούν επίσης τα τουρνουα: Mercedes Cup, Libema

Open, Fever-Tree Championships, Novanti Open, Mallorca

Open, Nature Valley, Bett1open, Nature Valley Classic, Na-

ture Valley Intenational και Bad Homburg Open.

Ο πρόεδρος της Ολυμπιακής επι-

τροπής της Ιταλίας (CONI), Τζιο-

βάνι Μαλαγκό, μιλώντας στην

εκπομπή «La Domenica Sportiva»

της Rai 2, τόνισε ότι περιμένει σύν-

τομα από τη ΔΟΕ να ανακοινώσει

πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα ξε-

κινήσουν στις 23 Ιουλίου  τοy

2021.

«Η διοργάνωση αυτή είναι ιστο-
ρική. Αναγνωρίζεται ως η πιο ση-
μαντική στον κόσμο του
αθλητισμού και πέραν αυτού. Πε-
ρισσότερο από ποτέ υπάρχει με-
γάλη προσδοκία ότι υπάρχουν
όλες οι προϋποθέσεις για να δια-
σφαλιστεί ότι οι Ολυμπιακοί Αγώ-
νες του Τόκιο θα ξεκινήσουν και θα
στείλουν νέα μηνύματα σε όλους.
Δεν υπάρχουν επίσημα νέα, αλλά
υπάρχει η πιθανότητα να τα προ-
βλέψεις.

Η ΔΟΕ έρχεται σε επαφή με τις
ομοσπονδίες για τις ημερομηνίες
της σεζόν. Έχω μια ιδέα, ίσως να
κάνω λάθος, αλλά δεν το νομίζω,
επίσης επειδή μίλησα με πολλούς
φίλους και συναδέλφους από
αυτόν τον κόσμο: Νομίζω ότι η
ΔΟΕ θα ανακοινώσει σύντομα ότι
η ημερομηνία έναρξης θα είναι η
23η Ιουλίου. 

Με όλο τον σεβασμό, είναι η ημε-
ρομηνία που δημιουργεί τα λιγό-
τερα προβλήματα για τις αθλητικές

διοργανώσεις το 2021, αφού υπάρ-
χει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου, το ΝΒΑ και άλλες
διοργανώσεις», τόνισε μεταξύ

άλλων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα που

προέκυψαν ώθησαν τον πρόεδρο

των «Αθανάτων», Τόμας Μπαχ, να

θεωρήσει πρόωρη οποιαδήποτε τέ-

τοια συζήτηση.

Ο νέος κορωνοϊός, όμως, δεν

έδειξε να... σέβεται ούτε τις επιθυ-

μίες των «Αθανάτων». Σαν λαίλαπα

εξαπλώθηκε σε όλη την υφήλιο,

έβαλε λουκέτο σε κορυφαίες διορ-

γανώσεις, έκλεισε τους αθλητές,

μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, στα

σπίτια τους και υπενθύμισε τη θνη-

τότητα. Η ηγεσία της ΔΟΕ άρχισε

να δέχεται βέλη από κορυφαίους

αθλητές και εθνικές ολυμπιακές επι-

τροπές ότι ενδιαφέρεται για τα οι-

κονομικά περισσότερο από την

υγεία των αθλητών. Και κάπου εκεί

η πλάστιγγα έγειρε προς την ανα-

βολή. Ο πρωθυπουργός της Ιαπω-

νίας, Σίνζο Αμπε, με μία απόφαση

μίλησε για την αναβολή της διοργά-

νωσης. Και ας ήξερε ότι αυτό απο-

τελούσε οικονομικό χαρακίρι για τη

χώρα του. 

Η Ιαπωνία έχει επενδύσει

στους Ολυμπιακούς Αγώνες

περισσότερα από 12 δισεκα-

τομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η διορ-

γάνωση θα εξελισσόταν σε εφαλτή-

ριο για την οικονομική ανάπτυξη της

χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου. Τα

πάντα στην προετοιμασία λειτούρ-

γησαν με βάση τα χρονοδιαγράμ-

ματα. 

Οι εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν

έγκαιρα και όλα έδειχναν ότι οι

Αγώνες θα άφηναν ιστορία. Ολα

αυτά όμως πριν αρχίσει να δείχνει

τα... δόντια του ο φονικός ιός.

Η επόμενη μέρα της αναβολής βρήκε

όλους τους εμπλεκομένους να προ-

σπαθούν να φτιάξουν το παζλ των

νέων Ολυμπιακών. Ενα παζλ που,

όπως είπε ο Τόμας Μπαχ, θα κατα-

στραφεί εάν χαθεί ένα κομμάτι. Και τα

κομμάτια από αυτό το παζλ είναι

πολλά και η τοποθέτηση του καθενός

κοστίζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

«Οι διοργανωτές θα υποστούν με-
γάλες οικονομικές ζημίες. Κανένας
δεν μπορεί να προβλέψει πότε ο
νέος κορωνοϊός θα πάψει να είναι
τόσο θανατηφόρος και παρ’ όλα
αυτά θα πρέπει άμεσα να οριστούν
οι νέες ημερομηνίες, ώστε να ξεκι-
νήσει και πάλι η προετοιμασία για τη
διοργάνωση», δήλωσε στην «Κ» ο

Σπύρος Καπράλος. 

Ολυμπιακοί Αγώνες. Ενα παγκόσμιο πολιτικό

- οικονομικό - κοινωνικό ζήτημα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΣΤΙΒΟΥ 2021

Mετάθεση το 2022

Η επισημοποίηση των νέων ημερο-

μηνιών διεξαγωγής των Ολυμπια-

κών Αγώνων, το καλοκαίρι του

2021, έφερε και τις πρώτες αλλα-

γές στο αγωνιστικό καλεντάρι διορ-

γανώσεων που επρόκειτο να

διεξαχθούν την ίδια περίοδο. Ετσι η

Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου

(IAAF) ανακοίνωσε τη μετάθεση

του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος

του 2021, με τόπο διεξαγωγής το

Γιουτζίν των ΗΠΑ, για το 2022, την

περίοδο 8 έως 15 Αυγούστου.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Απόφαση για Φάιναλ 8 το Σεπτέμβρη

Λίγο πριν από την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής σεζόν, 2020 - 2021,

θα κριθεί εκτός απροόπτου ο φετινός νικητής του Champions League στο

μπάσκετ, όπως προκύπτει από την απόφαση που πήρε η FIBA. Βάσει αυτής

η διοργάνωση, που λόγω της πανδημίας έχει ανασταλεί μεσούσης της προ-

ημιτελικής φάσης, θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή ενός τουρνουά τύπου

Φάιναλ 8 την περίοδο 30 Σεπτέμβρη - 4 Οκτώβρη.

Εχουν προκριθεί ήδη οι έξι από τις οκτώ ομάδες (ΑΕΚ, Νίμπουρκ, Χάποελ

Ιερουσαλήμ, Μπούργκος, Σαραγόσα και Τουρκ Τέλεκομ) και απομένει να

προκύψουν οι νικητές στα δύο τελευταία ζευγάρια των «16», Τενερίφη -

Οστάνδη και Ντιζόν - Νίζνι, που έχουν οδηγηθεί σε τρίτους αγώνες (1-1 οι

νίκες και στα δύο ζευγάρια) οι οποίοι θα διεξαχθούν όταν λήξει η περίοδος

αναστολής της διοργάνωσης. Οταν συμπληρωθεί η οκτάδα του Φάιναλ 8,

θα καθοριστεί και ο τόπος διεξαγωγής του, ανάμεσα στις έδρες των οκτώ

ομάδων.

Οι παραπάνω αποφάσεις πάρθηκαν μετά από πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με-

ταξύ της FIBA και των ομάδων, στην οποία οι διοικούντες της εκπροσώπου

της Ελλάδας, ΑΕΚ, τάχθηκαν υπέρ του εγχειρήματος.
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Οι μέρες στην Κωνσταντινούπολη

μοιάζουν να τελειώνουν

Ποιος ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα του Ζέλικο

Ομπράντοβιτς στο μπάσκετ;

Αν πιστεύει κανείς σε… παραμύθια, η προπονητική ζωή του

Ζέλικο Ομπράντοβιτς μοιάζει… παραμυθένια. Όσο προβλη-

ματικό ήταν το τέλος της αθλητικής του καριέρας, τόσο

στρωμένη με ροδοπέταλα ήταν η διαδρομή του στους πάγ-

κους.

Στα 60 του ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» πρέπει να κάνει

την επόμενη επιλογή, καθώς -σύμφωνα με τα σημερινά δε-

δομένα- ο κύκλος του στην Κωνσταντινούπολη κλείνει.

Η Φενέρμπαχτσε τού πρόσφερε την προπονητική ολοκλή-

ρωση. Από το ξεκίνημα – έκπληξη στην Παρτιζάν, το μεγάλο

«μπαμ» με την Μπανταλόνα, το χτίσιμο (με πολλή δουλειά

είναι αλήθεια) του μύθου στον Παναθηναϊκό (έχοντας με-

σολαβήσει οι πετυχημένες χρονιές σε Ρεάλ και Μπενετόν

Τρεβίζο), η Φενέρ έμοιαζε να είναι ο… θρόνος για τον βα-

σιλιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αλλά, όλα τα ωραία κάποτε

τελειώνουν.

Αν θεωρήσουμε ότι οι δρόμοι τους θα χωρίσουν, αυτόματα

ο Ομπράντοβιτς γίνεται στόχος… όλων. Ζητούμενο, ποιοι

έχουν τα λεφτά για να τον αποκτήσουν. Όχι μόνο για να

πληρώσουν το ακριβό του συμβόλαιο, αλλά να κάνουν

πράξη τα «θέλω» του. Ο ίδιος έχει πει πολλές φορές ότι

αγαπημένη του πόλη είναι η Βαρκελώνη, ο Πέσιτς δεν τα

βρήκε ποτέ με τον Μίροτιτς και τις υπόλοιπες ντίβες της

Μπαρτσελόνα, αλλά είναι ένα ζήτημα πώς θα είναι οι Κατα-

λανοί μετά το τέλος του κορωνοϊού.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μόλις προχθές άφησε και πάλι

ανοιχτή την πόρτα, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο

προπονητή (ποτέ δεν το αρνήθηκε). Μπορεί το 2020 να γίνει

ό,τι δεν έγινε το 2012. Πάρα πολύ δύσκολα, καθώς ο Πανα-

θηναϊκός δεν μπορεί να ανεβάσει τόσο πολύ το μπάτζετ,

όμως θα μπορούσε να είναι μια συναισθηματική επιλογή.

Υπάρχουν ομάδες, που μπορούν να του προσφέρουν… γη

και ύδωρ. Και δεν αναφερόμαστε στην ΤΣΣΚΑ, που έχει

προπονητή, ή τη Ρεάλ, αλλά για παράδειγμα η Χίμκι θέλει

να γίνει… χαλίφης στη θέση του χαλίφη κι αυτό δεν μπορεί

να το κάνει με τον Κουρτινάιτις στον πάγκο. Ή ακόμα και

το… χτυπημένο από τον κορωνοϊό Μιλάνο, με τον Αρμάνι

να αφήνει να εννοηθεί ότι όχι μόνο δεν θα μειώσει το μπά-

τζετ, αλλά θα το αυξήσει.

Είναι νωρίς ακόμα να πούμε οτιδήποτε, άλλωστε όλοι προ-

σπαθούμε να καταλάβουμε πώς θα είναι το ευρωπαϊκό μπά-

σκετ την επόμενη μέρα. Η πιο… safe επιλογή είναι η

Μπαρτσελόνα, η έκπληξη θα είναι να τον ξαναδούμε στον

«πράσινο» πάγκο. Συνυπολογίστε ότι ο Ζοτς δεν περιορίζε-

ται από τις οικονομικές του ανάγκες, θαρρώ ότι πλέον ψά-

χνει κι ο ίδιος να βρει κίνητρα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι προπονητές ποδοσφαίρου «μένουν

σπίτι, αλλά δεν μένουν σιωπηλοί»

Προβληματισμό για τα δικαιώματά τους και για την κατά-

σταση στο χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού εκφράζουν

προπονητές ποδοσφαίρου από τη Θεσσαλονίκη, με αφορμή

την πανδημία. Σημειώνουν πως «ακόμα και μένοντας σπίτι,
συνεχίζουμε να μένουμε ανήσυχοι και δεν σταματάμε να
μαχόμαστε».
Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, τονίζουν μεταξύ άλλων:

«Η πανδημία του κορονοϊού, όπως ήταν αναμενόμενο "χτύ-

πησε" και τον χώρο του αθλητισμού.

Βέβαια το δικαίωμα άθλησης για όλους, καθώς  και οι εργα-

σιακές σχέσεις των εργαζομένων στο χώρο του αθλητι-

σμού, ήταν σε "πανδημία" εδώ και χρόνια. Τέτοια  "μικρόβια"

την τελευταία δεκαετία ήταν πολλά, όπως της λειψής χρη-

ματοδότησης, της μετατροπής του αθλητισμού σε ακριβό

εμπόρευμα για λίγους και της καταστρατήγησης των δι-

καιωμάτων των εργαζομένων στον χώρο του αθλητισμού.

Τα μεγάλα λόγια των τωρινών και προηγούμενων κυβερνή-

σεων, ότι η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός βοηθούν στην

υγεία των ανθρώπων, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ευχολό-

για.

Το κλείσιμο όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και

η παύση κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας δεν άφησε

μόνο τους αθλητές εκτός αγωνιστικής δράσης, αλλά και

τους προπονητές και γυμναστές εκτός εργασίας.

Ως προπονητές-γυμναστές που δραστηριοποιούμαστε στο

χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, γνωρίζουμε και βιώ-

νουμε το εργασιακό καθεστώς που καλείται σήμερα να αν-

τιμετωπίσει η πλειονότητα των προπονητών και γυμναστών

που παλεύουν καθημερινά να επιβιώσουν, αυτοί και οι οικο-

γένειές τους, κάνοντας παράλληλα αυτό που αγαπάνε.

Η πανδημία βρήκε τους εργαζόμενους προπονητές - γυμνα-

στές στον αθλητισμό με κουτσουρεμένα δικαιώματα.

Μένοντας σπίτι, συνεχίζουμε να μένουμε ανήσυχοι και δεν

σταματάμε να μαχόμαστε ώστε την επόμενη μέρα με το

πέρας της πανδημίας, ο ΣΠΠΘ να βγει ισχυρός, αποτελού-

μενος από άτομα που εκπροσωπούν όλους αυτούς τους

προπονητές και γυμναστές της Θεσσαλονίκης και είναι απο-

φασισμένοι να τρέξουν όλα αυτά τα ζητήματα που χρόνια

φθείρουν το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου».

ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Σε... καραντίνα ο αθλητισμός στην Ευρώπη

Σενάριο της UEFA

Ένα σενάριο που εξετάζεται σοβαρά από την UEFA

είναι να υπάρχουν μονά ματς στους δύο πρώτους

προκριματικούς γύρους των Champions και Europa

League.
Αν η πανδημία επιτρέψει την ολοκλήρωση της φετινής

σεζόν, αυτό δύσκολα θα γίνει πριν τον Ιούλιο κάτι που ση-

μαίνει ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα και για την

επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η FIFA εξετάζεται ένα φιλόδοξο 

σχέδιο για τους πληγέντες από την

κρίση του κορωνοϊού

Οι ιθύνοντες της FIFA αντιλαμβάνονται ότι η παύση των

αθλητικών δραστηριοτήτων θα προκαλέσουν ζημιές δισεκα-

τομμυρίων ευρώ στο άθλημα. από τις υψηλότερες έως τις

χαμηλότερες βαθμίδες του. Γι’ αυτό, αναζητούν τρόπους για

να στηρίξουν το σύστημα και να αποτρέψουν την κατάρ-

ρευσή του.

Ένα από τα σενάρια που επεξεργάζονται, σύμφωνα με την

εφημερίδα New York Times, είναι η δημιουργία μίας ποδο-

σφαιρικής τράπεζας. Αυτός ο οργανισμός δεν θα λειτουργεί

με όρους αγοράς, αλλά θα έχει την αποστολή να στηρίξει

ομοσπονδίες χωρών και ομάδες που θα αντιμετωπίζουν οξύ-

τατες οικονομικές δυσχέρειες.

Οι παράγοντες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εκτιμούν ότι

5 δισεκατομμύρια δολάρια αρκούν για να υποστηρίξουν τη

λειτουργία του φορέα. Με βάση το πλάνο, η ποδοσφαιρική

τράπεζα θα χορηγεί άτοκα δάνεια, τα οποία θα αποπληρώ-

νονται μακροπρόθεσμα και χωρίς πιεστικό χρονοδιάγραμμα.

Η FIFA προτίθεται να καταβάλλει τα πρώτα κεφάλαια στον

νέο φορά, καλύπτοντας το ήμισυ του απαιτούμενου ποσού,

δηλαδή 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τα υπόλοιπα χρήματα,

θα απευθυνθεί στους χορηγούς και στις δολάρια συνομο-

σπονδίες, ώστε να συγκεντρωθούν τα 5 δισεκατομμύρια.

Nα ακυρωθεί η σεζόν

Να ακυρωθεί η σεζόν και να μην υπάρξει

απονομή πρωταθλήματος ζήτησε σε δηλώ-

σεις του ο πρόεδρος της Τορίνο, Ουρμπάνο

Κάιρο.
Την άποψη ότι πρέπει να ακυρωθεί η σεζόν στην Serie A

λόγω του κορωνοϊού εξέφρασε ο πρόεδρος της Τορίνο,

Ουρμπάνο Κάιρο ο οποίος πρότεινε την επόμενη σεζόν σε

όλα τα γήπεδα της χώρας η είσοδος να είναι ελεύθερη.

«Όλοι πρέπει να κάνουμε… θυσίες, γι’ αυτό και είχα μία συ-

νάντηση με τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να γίνουν… θυ-

σίες για να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Να

αποφασίσουμε όλες οι ομάδες και την νέα χρονιά να ανοί-

ξουμε τις πόρτες για να παρακολουθήσει ο κόσμος δωρεάν

τους αγώνες, όσους χάνουν φέτος από την κρίση.

Για μένα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν θα πρέπει να γίνει

καμία απονομή, όλα να ακυρωθούν. Ξέρω ότι στεναχωρώ κά-

ποιους αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Στην Γουχάν ξεκίνησαν τα

περιοριστικά μέτρα στις 25 Ιανουαρίου και όλα τελείωσαν στις

8 Απριλίου. Μιλάμε για 2,5 μήνες μετά. Αν γίνει κάτι τέτοιο

στην Ιταλία, οι ομάδες θα ξεκινήσουν προπονήσεις στα τέλη

Μαίου και οι αγώνες τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Αν μετά

δώσεις έναν μήνα για διακοπές, έναν μήνα για προετοιμασία,

το επόμενο θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν

θα κερδίσει κανείς το Σκουντέτο».

Συμφωνήθηκε ομόφωνα 

η παράταση αναστολής της

Σούπερ Λιγκ ως 24 Απριλίου

Μετά από μία σχεδόν δύο ωρών τηλεδιάσκεψη οι ομάδες

της Σούπερ Λιγκ αποφάσισαν ομόφωνα να δοθεί παράταση

στην αναστολή του πρωταθλήματος έως τις 24 Απριλίου.

Παράλληλα, έως τότε (το αργότερο) θα συνεδριάσει το

Working Group που αποφασίστηκε να αποτελείται από

Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ατρόμητο και ΑΕΛ.

Το Working Group ήταν μία πρόταση του προέδρου της Λίγ-

κας, Μηνά Λυσάνδρου. Στην δίωρη τηλεδιάσκεψη ακούστη-

καν πολλές απόψεις με πρώτη αυτή του Αλαφούζου που

ζήτησε την οριστική διακοπή του πρωταθλήματος.



Στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής του κορο-

νοϊού, οι Δήμοι απολυμαίνουν δημοτικά κτίρια,

αλλά και τους δρόμους και τους κάδους απορριμ-

μάτων και τα φρεάτια αποχέτευσης. Έτσι όλοι οι

Δήμοι έχουν ξεκινήσει ψεκασμούς απολύμανσης.

Στο Δήμο ΒΒΒ
Στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, αφού απο-

λύμαναν σχολεία και δημοτικές εγκαταστάσεις,

έχουν προχωρήσει σε απολυμάνσεις οδών. Την περα-

σμένη Δευτέρα τους είδαμε στην κεντρική πλατεία

της Βούλας και προχθές Πέμπτη απολύμαναν με το

ειδικό μηχάνημα το δρόμο της λαϊκής αγοράς και

τους πέριξ. αυτής. 

Στο Δήμο Κρωπίας

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος  Δήμου Κρωπίας είχε εκ-

πονήσει ειδικό σχέδιο απολυμάνσεων, μια εβδομάδα

πριν από την έναρξη των βασικών μέτρων αντιμετώ-

πισης της υγειονομικής κρίσης (4.3.2020) σε δημοτικά

σχολεία, δημοτικούς χώρους και εντείνει από τότε τις

δράσεις της για την αποτροπή της μετάδοσης του ιού.

Προέβη,  σε έκτακτη ανακοίνωση (17.03.2020) προς

τους πολίτες για αποφυγή κλαδεμάτων και εναπόθε-

σης ογκωδών αντικειμένων και σε οδηγίες για την

σωστή αποκομιδή. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες από

την Περιφέρεια Αττικής-ΕΔΣΝΑ και το Υπ.Περιβάλ-

λοντος για μια επιβεβλημένη πρακτική διαχωρισμού

των υγειονομικών υλικών ατομικής προστασίας και

απόρριψής τους σε κλειστές σακούλες και αποκλει-

στικά σε κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων και όχι

στους μπλε κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών

που επικοινωνήσαμε.

Στο Δήμο Παλλήνης
Με ψεκασμούς σε κοινόχρηστους  χώρους και σε όλες

τις ανοιχτές αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις

καθώς και στις στάσεις των ΜΜΜ με τη χρήση ειδικών

ψεκαστήρων, συνεχίζεται το πρόγραμμα απολυμάνσεων

του Δήμου Παλλήνης, το οποίο έχει ξεκινήσει αμέσως

μετά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων αντιμετώπι-

σης του κορωνοϊού. Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί κατ'

επανάληψη, απολυμάνσεις στους κλειστούς δημοτικούς

χώρους, εγκαταστάσεις και κτίρια, στο Αμαξοστάσιο και

στα δημοτικά κοιμητήρια. Απολυμάνθηκαν όλα τα σχο-

λεία, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα ΚΑΠΗ καθώς επί-

σης απολύμανση του καταυλισμού των Ρομά.

Στο Δήμο Σαρωνικού 
Συνεχίζεται το πρόγραμμα απολυμάνσεων του Δήμου

με τον συντονισμό του αρμόδιου Αντιδημάρχου Βα-

σίλη Μπούτση, σε συνεργασία με τους τοπικούς Αν-

τιδημάρχους και τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

Αφού απολύμανε όλα τα δημόσια κτίρια, κάδους κλπ.

βρίσκεται σε εξέλιξη η απολύμανση φρεατίων, κεντρι-

κών οδών, πεζοδρομίων και λοιπών δημόσιων χώρων.

Aπολυμάνσεις κοινοχρήστων χώρων σε όλους τους δήμους

Ο Αντιπεριεριφερειάρχης Θανάσης Αυγερινός

βρίσκεται από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης

των κρουσμάτων του κορωνοϊού σε συνεχή συ-

νεργασία με τους 13 Δημάρχους της Ανατολικής

Αττικής.   

Λόγω της μείωσης των αποθεμάτων αίματος που

έχει προκαλέσει ο νέος κορωνοϊος απηύθυνε κά-

λεσμα αλληλεγγύης σε όλους τους Δημάρχους

για την πραγματοποίηση οργανωμένων δράσεων

για αιμοδοσία προκειμένου να διασφαλιστεί η

επάρκεια της χώρας σε αίμα.

Οι δράσεις αιμοδοσίας θα πρέπει να γίνονται σε

κατάλληλους διαμορφωμένους χώρους, τηρών-

τας όλα τα απαραίτητα μέτρα ως προς την κα-

ταλληλότητα των εθελοντών αιμοδοτών καθώς

και ως προς τα μέτρα υγιεινής.

Το κάλεσμα του Θαν. Αυγερινού, βρήκε άμεση

ανταπόκριση το κάλεσμά του, αφού πολλοί

Δήμοι ήδη πραγματοποίησαν αιμοληψίες και

άλλοι τις έχουν προγραμματίσει.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Με εντυπωσιακή συμμετοχή, πάνω από 180 εθελον-

τές αιμοδότες έστειλαν μήνυμα αλληλεγγύης και ενί-

σχυσαν το κίνημα εθελοντικής προσφοράς στον Δήμο

Παλλήνης, συμμετέχοντας στην προγραμματισμένη

εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε το Σάβ-

βατο 28 Μαρτίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλλή-

νης.

Για την αιμοδοσία τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα μέτρα

προφύλαξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες

των αρμόδιων Αρχών.

O ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Πάνω από 140 εθελοντές αιμοδότες έστειλαν μήνυμα αλ-

ληλεγγύης και ενίσχυσαν το κίνημα εθελοντικής προσφο-

ράς στον Δήμο Μαραθώνος.

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στο ανθρωπι-

στικό κάλεσμα του Δήμου, ο οποίος διοργάνωσε Εθελον-

τική Αιμοδοσία την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 στο κλειστό

γήπεδο του Αθλητικού & Πολιτιστικού Πάρκου Νέας Μά-

κρης.

Kαι οι αιμοληψίες συνεχίζονται από τους Δήμους, με με-

γάλη, συγκινητική συμμετοχή, θα λέγαμε.

Εθελοντικές αιμοδοσίες στους Δήμους


