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Προεδρικές Εκλογές
στις ΗΠΑ και
“ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ”
“ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”
Οι εκλογές στις ΗΠΑ για την ανάδειξη νέου
προέδρου και οι “διαμαρτυρίες” Μουσουλμάνων
“προσφύγων” – μαχητικών εισβολέων, στην
Ομόνοια, εναντίον της Γαλλίας και φυσικά του
Προέδρου Μακρόν, για τα μέτρα
που πήρε μετά τις επανειλημμένες
εγκληματικές ενέργειες φανατικών
Μουσουλμάνων
φονταμενταλιστών, είναι δυο γεγονότα φαινομενικά άσχετα.
Και η μεν Τουρκία «καταδίκασε»
τυπικά και ψυχρά, την πράξη των
του Κώστα
φονταμενταλιστών, οι «απεσταλΒενετσάνου
μένοι» όμως του Ερντογάν –
όπως απέδειξαν τα γεγονότα στον Έβρο, στις
αρχές της χρονιάς διαδήλωσαν μαχητικά, με
υψωμένες γροθιές και μαχητικές ιαχές και αγανακτισμένες κραυγές κατά της Γαλλίας παραβλέποντας τουλάχιστον, τη σφαγή, από
ομόθρησκό τους, μιας Γαλλίδας αφού είχε προηγηθεί ο αποκεφαλισμός ενός καθηγητή και την
εκτέλεση και τραυματισμό άλλων.
“Είναι στα ανθρώπινα δικαιώματα”, θα πουν κάποιοι... Η διαδήλωση βεβαίως, Συνέχεια στη σελ. 2

H εφημερίδα “Εβδόμη”
και το κριτικό
της πνεύμα
Θεόδωρος Γεωργίου
σελίδα 8

Τιμητική διάκριση

€

“Κατέβασε” ρολά
όλη η
χώρα
3 Κυκλοφορία μόνο με
μηνύματα!
3 Τα πάντα κλειστά
3 Απαγόρευση μετακίνησης
εκτός νομού

σελίδα 6

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Υδροδότηση
στην Αγ. Μαρίνα
σελίδα 6

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Αναβαθμίζονται Δέκα
σχολικά συγκροτήματα
σελίδα 13

ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ
Συμπαράσταση
στην Αρμενία
σελίδα 13

“Οι δικές μας
γαλάζιες
πατρίδες
Χρήστος
Διονυσόπουλος

σελίδα 3

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

2 ΣΕΛΙΔΑ - 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΒΔΟΜΗ

“Αντιπροσωπευτική”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Συνέχεια απο τη σελ. 1

αλλά στην πατρίδα τους. Όχι εδώ. Όχι εδώ, που φιλοξενούνται αναγκαστικά, αφού μπήκαν παράνομα
και εκβιαστικά επικαλούμενοι τις κατευθυντήριες
αποφάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.
(Είναι διεθνής Σύμβαση του 1951 για την ίδρυση
αυτού του οργάνου, λόγω ειδικών συνθηκών και
γεγονότων εκείνης της εποχής και κακώς δεν έχει
εκσυγχρονιστεί και τ’ αποδεχόμαστε αδιαμαρτύρητα).

Διαβάστε ακόμη

Επ ευκαιρία να πούμε πως άλλα κράτη, πιο σοβαρά,
πιο λογικά, πιο αποφασιστικά και ρεαλιστικά, τους
έχουν πει πως «είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα τους,
με την προϋπόθεση ότι θα σέβονται τους νόμους,
τις ηθικές αρχές και τον πολιτισμό» των χωρών που
τους φιλοξενούν ή τους αποδέχονται χάριν ανθρωπιστικής αλληλεγγύης.
Όχι να τους πληρώνουμε (μισθοδοτούμε) και τους
Ιμάμηδες της θρησκείας τους, όπως κάνουμε εμείς!
Πάμε όμως στο άλλο θέμα, της επικαιρότητας. Το
θέμα των Προεδρικών εκλογών της «χώρας της
ελευθερίας» των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
(ΗΠΑ). Στις ΗΠΑ και στις εκλογές των μεγάλων μονομάχων· του Τραμπ και του Μπάιντεν.
Την ώρα που πάει στο τυπογραφείο η «7η» (Παρασκευή απόγευμα) δεν έχουμε τελικά αποτελέσματα
των αμερικανικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου,
ενώ η προχωρημένη καταμέτρηση των ψήφων,
μέχρι και 90% δείχνουν ένα σαφές προβάδισμα του
Μπάιντεν (253, έναντι 214 εκλεκτόρων του Τραμπ.
Ο «μαγικός» αριθμός εκλεκτόρων είναι 270.

10 μέτρα οικονομικής στήριξης
επιχειρήσεων
Σελ. 6

Οι σεισμοί και οι κατηγορίες τους
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
Σελ. 9
Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

...της καραντίνας και άλλα Σελ. 10
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Κάδοι οργανικών αποβλήτων στο
Δήμο Κρωπίας
Σελ. 13
Αντιπλημμυρική
Δήμου Κρωπίας

θωράκιση του
Σελ. 13

Εξ Αερσιφροσύνης άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης
Σελ. 14
Διαλύοντας το γόητρο της Τουρκίας
Παν. Μουντανέας
Σελ. 16
“Τιμήστο21”

Σελ. 16

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ Ι. Δόγκα
Σελ. 17
Στο κύλισμα της μπάλας

Σελ. 23

Τώρα, ποιοι είναι οι εκλέκτορες; Τους ψηφίζουν οι
πολίτες; Ο «δήμος» - για να έχουμε έστω τυπικά,
δημο-κρατία; Όχι: Ο λαός ψηφίζει «αριθμό» εκλεκτόρων για τον επιθυμητό Πρόεδρο. Πενσυλβάνια
20, Τέξας 38, Τζόρτζια 16, Φλώριντα 29 κ.ο.κ.
Πώς ορίζονται, ποιοι; Εξαρτάται από την Πολιτεία,
αλλά πάντως τους ορίζει το κόμμα. Συνήθως πρόκειται για γνωστές προσωπικότητες. Καλά. Δηλαδή
ο ψηφοφόρος επιλέγει έμμεσα Πρόεδρο και αντιπρόεδρο και άμεσα τους εκλέκτορες του κόμματός
του, τους οποίους όμως πολλές φορές, αγνοεί
παντελώς.
Οι εκλέκτορες σε κάθε πολιτεία εκλέγονται με απόλυτο πλειοψηφικό σύστημα. Αν δηλαδή στο Τέξας
π.χ. το κόμμα και ο υποψήφιος Πρόεδρος πάρει
έστω και μία ψήφο παραπάνω, εκλέγει και τους 38
εκλέκτορες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ένας υποψήφιος
Πρόεδρος μπορεί να πάρει στο σύνολο των ΗΠΑ
περισσότερες ψήφους, αλλά να μην εκλεγεί Πρόεδρος, γιατί συνάθροισε λιγότερους εκλέκτορες.
Και έχει συμβεί.
Ο Τραμπ, αφού έδωσε τη μάχη της ψήφου, τώρα
δίνει τη μάχη των δικηγόρων με τις προσφυγές στα
δικαστήρια. Άδηλον το αποτέλεσμα, αλλά να θυμηθούμε ότι ο υιός Μπους ο Τζορτζ, με απόφαση του
Ανώτατου Δκαστηρίου διέκοψε την επανακαταμέτρηση των ψήφων και ανακηρύχθηκε, δικαστικά,
δεύτερη φορά Πρόεδρος των ΗΠΑ.
Να το πώ απερίφραστα:
Αυτό ΔΕΝ είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Είναι παρωδία δημοκρατίας! Είναι προσχηματική δημοκρατία, είναι

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

δημοκρατία κατ’ επίφαση, για να έχουν οι ενέργειες, οι πράξεις, οι θεσμοί δημοκρατική κάλυψη.
Να νομιμοποιούνται ακόμα και έκνομες πράξεις με
την κάλυψη δήθεν της λαϊκής βούλησης. Ποιάς
βούλησης;

Είναι «δημοκρατία» η ανισοβαρής ψήφος των
εκλογικών συστημάτων ενισχυμένης αναλογικής;
Με τα μπόνους που βγάζουν κυβερνήσεις μειοψηφίας, με τους αποκλεισμούς των “μικρών” κομμάτων, επιφανών συνήθως πολιτικών, όπως η Ζωή
Κωνσταντοπούλου, ο Παν. Λαφαζάνης, κ.ά. Η ανισοβαρής ψήφος που οδηγεί εκβιαστικά στην υποκλοπή
της ψήφου, δηλαδή στο βιασμό της λαϊκής βούλησης.
Κι όλα αυτά, χάρη της “κυβερνησιμότητας”. Αμφισβητούμενης εξ άλλου αποτελεσματικότητας, αλλά βεβαίας υπόθαλψης της αυταρχικότητας της εξουσίας.
Ικανός ηγέτης είναι εκείνος που μπορεί να πείσει
τους πλειοψηφούντες αντιπάλους του.
Είναι εκείνος που δεν κληρονομεί, αλλά δημιουργεί. Είναι εκείνος που δεν πειθαναγκάζει επειδή
είναι ο «αρχηγός» (συνήθως εκ κληρονομικής διαδοχής), αλλά είναι ο ηγέτης που πείθει με επιχειρήματα και πράξεις· που εμπνέει! Ο ηγέτης που
δέχεται την καλόπιστη κριτική και τις αντιπροτάσεις. Ενδεχομένως δε τις υιοθετεί, έστω εν μέρει,
ή τις απορρίπτει επιχειρηματολογώντας αξιόπιστα.
Και βέβαια, για να ξαναγυρίσουμε στο λαό, στον
«κυρίαρχο», για να έχουμε πραγματική δημοκρατία,
ο πολίτης, ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει εκπαιδευτεί, να έχει ασκηθεί, για να έχει γνώμη δική του.
Αλλά, για να υπάρχει υπεύθυνη γνώμη, πρέπει να
υπάρχει γνώση. Όχι προκατάληψη.
Μόνο τότε, και στο βαθμό της γνώσης και της αντίληψης και της απελευθέρωσης από τις υλικές
εξαρτήσεις και τις ψυχολογικές προκαταλήψεις, θα
έχουμε αληθή δημοκρατία!
Μέχρι τότε θα έχουμε ψευδαισθήσεις. Θα έχουμε
πάθη, θα έχουμε εξαρτήσεις εις βάρος μας. Εις
βάρος όλων και προς όφελος ολίγων.
Θα μας εξαπατούν και θα αυταπατώμεθα. Γιατί
«δημοκρατία» δεν είναι μόνο η «ελευθερία λόγου»
ενίοτε ανερμάτιστου ή υβριστικού και προσβλητικού. Είναι η ελευθερία επιλογών μετά λόγου γνώσεως και σεβασμού των άλλων.
Ο αείμνηστος πρύτανης των Συνταγματολόγων
Ν.Ν. Σαρίπολος, είχε πει και γράψει εισαγωγικά,
στο τρίτομο έργο του: “Τα Συντάγματα δεν είναι
μόνο δια τους νομικούς· είναι δια τους λαούς”. Και,
παραφράζοντάς τον, επιτρέψτε μου να πω: Η πολιτική δεν είναι μόνον για τους πολιτικούς· είναι κυρίως για τους λαούς.
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Οι δικές μας γαλάζιες πατρίδες
Οι δικές μας γαλάζιες πατρίδες μας πάνε πολύ πίσω
στο βάθος του χρόνου. Ας αναφέρουμε κάποιες απ’
αυτές.
Η Σμύρνη μας θυμίζει ότι ήταν η πατρίδα του Ομήρου.
Η Μίλητος ήταν η γενέτειρα των πρώτων φιλοσόφων,
του Θαλή, του Αναξίμανδρου και του Αναξιμένη. Η
Έφεσος, η πατρίδα του Ηράκλειτου φιλοξενούσε ένα
από τα επτά θαύματα του κόσμου, το ναό της Αρτέμιδας. Στην Άσσο ίδρυσε την πρώτη του Σχολή ο Αριστοτέλης. Στην Αλικαρνασσό βρισκόταν το
Μαυσωλείο, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου. Η
Κολοφών ήταν η πατρίδα του λυρικού ποιητή Μίμνερμου και οι Κλαζομενές του φιλόσοφου Αναξαγόρα,
διδάσκαλου του Περικλή και του Ευριπίδη. Στο Σίγειο
υπάρχει ο τάφος του Αχιλλέα. Η Άβυδος και η Σηστός
μας θυμίζουν τη συγκλονιστική ερωτική τραγωδία του
Λέανδρου και της Ηρώς. Η Πριήνη ήταν η πατρίδα του
φιλόσοφου Βίαντα και η Κνίδος του περίφημου γιατρού και συγγραφέα Κτησία. Η Φώκαια γέννησε τους
μεγάλους θαλασσοπόρους που ίδρυσαν τη Μασσαλία
στη Γαλλία και την Αλαλία (μετέπειτα Αλερία) στην
Κορσική.

Η Χερσόνησος μας θυμίζει τις διοικητικές ικανότητες
του Αθηναίου Μιλτιάδη που αργότερα οδήγησε στο
θρίαμβο τους Αθηναίους στον Μαραθώνα. Η Καλχηδών ήταν η πατρίδα του φιλόσοφου Ξενοκράτη. Το
Βυζάντιον, η πόλη του Μεγαρέα Βύζαντα, που μετονομάστηκε αργότερα Κωνσταντινούπολις, με λαμπρό, ανά τους αιώνες, τοπόσημο το Ναό της Αγίας
του Θεού Σοφίας, αναπτύχθηκε και μετεξελίχθηκε σε
μια πόλη που έγινε το κέντρο της Οικουμένης, η βασιλική έδρα της φωτισμένης εκείνης αυτοκρατορίας
που για χίλια και πλέον χρόνια συντηρούσε και διέδιδε, σε Δύση και Ανατολή, τον ελληνικό πολιτισμό,
τις ανθρωπιστικές του αξίες, τα Γράμματα και τις Τέχνες και τη Χριστιανική Πίστη, καταβάλλοντας συχνά
βαρύ φόρο αίματος για την προάσπιση της εδαφικής
ακεραιότητας και της ελευθερίας της Ευρώπης που
επιβουλεύονταν ξένοι επιδρομείς, μέχρις ότου, το
1453, η Κωνσταντινούπολις, παρά την ηρωική αντίσταση των ολιγάριθμων υπερασπιστών της και του
μαρτυρικού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου, έπεσε στα χέρια του τεράστιου σε όγκο Οθωμανικού στρατού. Η λατινική διείσδυση (με έκδηλα τα
χαρακτηριστικά του οικονομικού ανταγωνισμού και
της παπικής μισαλλοδοξίας) που είχε προκαλέσει,

δυόμισυ αιώνες νωρίτερα, τον εδαφικό κατακερματισμό αυτής της μεγάλης Αυτοκρατορίας του Ελληνισμού και της Χριστιανικής Ορθοδοξίας, συνέβαλε
αναπότρεπτα στην καταστροφή. Μια καταστροφή με
οδυνηρές κατά καιρούς συνέπειες, τις οποίες αντιμετωπίζει ακόμη και σήμερα η αφελής και ενίοτε μικρόψυχη και αγνώμων, απέναντι στον Ελληνισμό, Δύση.
Αλλά επειδή οι γείτονες επιμένουν και σε μια
συζήτηση άσχετη με τις διεθνείς και διμερείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο που ισχύουν σήμερα, ας
ανατρέξουμε σε μια πολύ παλαιότερη αλλά χαρακτηριστική για την περίπτωση συμφωνία που έγινε το 449
π.Χ. μεταξύ των Αθηναίων και των συμμάχων τους
αφενός και του Αρταξέρξη Α΄ του βασιλιά της Περσι-

κής αυτοκρατορίας αφετέρου. Είναι η λεγόμενη Ειρήνη του Βασιλέως, συμφωνία στην οποία κατέληξαν
τα συμβληθέντα μέρη μετά από ένα δεκαετή πόλεμο
που διεξήγαγαν οι Αθηναίοι και οι σύμμαχοί τους εκστρατεύοντας στη Χώρα του Νείλου, για να βοηθήσουν τον Λίβυο ηγέτη Ινάρω και τον Αιγύπτιο
Αμυρταίο να αποτινάξουν τον Περσικό ζυγό. Η απελευθερωτική εκείνη προσπάθεια των Αθηναίων στην
Αίγυπτο κατέληξε σε οδυνηρή αποτυχία, αλλά αμέσως μετά ο Αθηναϊκός στόλος κατατρόπωσε τον Περσικό στα νερά της Σαλαμίνας της Κύπρου, δηλ. κοντά
στη σημερινή Αμμόχωστο, ενώ και η πεζομαχία που
ακολούθησε στη στεριά έληξε με νίκη των Ελλήνων.
Η συμφωνία που υπέγραψε τότε ο Μέγας Βασιλεύς, ο Βασιλεύς των Βασιλέων, ο ηγέτης της μεγαλύτερης και ισχυρότερης χώρας του κόσμου κατά
την εποχή εκείνη, προέβλεπε τα εξής: 1) Αναγνωρι-

γράφει ο Χρήστος Διονυσόπουλος*
ζόταν από τους Πέρσες η αυτονομία των Ελληνικών
πόλεων της Μικράς Ασίας 2) Αποχωρούσε ο Περσικός
στρατός από τα παράλια της Μικράς Ασίας σε βάθος
τριών ημερών δρόμου 3) Απαγορευόταν ο πλους των Περσικών πολεμικών πλοίων
πέραν των Κυανέων βράχων
και της Φασήλιδος, λιμανιού
της νότιας ακτής της Μικράς
Ασίας. Δηλαδή ο Βόσπορος, ο
Ελλήσποντος και όλο το Αιγαίο αναγνωριζόταν ότι ανήκαν αποκλειστικά στους
Έλληνες, ενώ επιβαλλόταν
στους Πέρσες αποστρατιωτικοποίηση σε συγκεκριμένη
έκταση από τα Μικρασιατικά
παράλια μέχρι την ενδοχώρα.
Αυτές είναι οι δικές μας πατρίδες, οι πατρίδες της καρδιάς και του πνεύματος όχι
μόνο των Ελλήνων αλλά και
όλης της πολιτισμένης ανθρωπότητας, αν «ό,τι είναι
νους και καρδιά για τον άνθρωπο», όπως έλεγε ο
Γκαίτε, «είναι η Ελλάδα για
την ανθρωπότητα». Τις πατρίδες της καρδιάς τους οι γείτονες ας τις αναζητήσουν στην
αντίθετη κατεύθυνση και όχι
στα νερά του Αιγέα.
Αλλά ο σημερινός ηγέτης της
γειτονικής μας χώρας καταφεύγει και σε μιαν άλλη
μέθοδο για τη λύση των προβλημάτων του, στην επίδειξη πολεμικής ισχύος της χώρας του επιδεικνύοντας απειλητικά εκτόξευση πολεμικού πυραύλου από
τη Σινώπη του Πόντου. Η πόλη αυτή είναι η γενέτειρα
του φιλόσοφου Διογένη του Κυνικού, ο οποίος θεωρούσε όλους τους ανθρώπους του κόσμου συμπολίτες του και ο οποίος αντέτασσε στο πάθος τη σύνεση.
Μήπως η λογική επιβάλει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα και τη σοφή προτροπή του Διογένη και να
εγκαταλείψουμε τα επικίνδυνα για τους ανθρώπους
παιχνίδια και πειράματα;

* Ο Χρήστος Διονυσόπουλος είναι Φιλόλογος-ΙστορικόςΑρχαιολόγος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων
Πρώην Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών
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“The Audience”

«Σπίτι με το ΜEGA»

τoυ Μαριάνο Πενσόττι

Σταμάτης Κραουνάκης
σε μεγάλες μουσικές «στιγμές»

Ενώ η χώρα βρίσκεται σε lockdown, ο κινηματογράφος και το θέατρο ξετρυπώνουν στους υπολογιστές
μας, χαρίζοντάς μας μαγικές στιγμές, μέσα από το
διαδικτυακό 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση θα είναι εκεί.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης έρχεται
στο «ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA» το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 21:00. Ο
συνθέτης, που έχει γράψει μερικά
από τα πιο σημαντικά τραγούδια
της ελληνικής μουσικής, θα συγκινήσει, θα διασκεδάσει και θα μας
θυμίσει όλα όσα έχουμε νιώσει με
τις διαχρονικές επιτυχίες του.

Στις 9 Νοεμβρίου, από τις 10:00 και για ένα 24ωρο,
η ταινία της Στέγης, The Audience, θα είναι διαθέσιμη online στην ψηφιακή πλατφόρμα του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η ταινία
συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες»
ταξιδεύοντάς μας εκεί όπου τώρα δεν μπορούμε να
πάμε: στους φυσικούς πολιτιστικούς χώρους.
H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ανέθεσε το 2019
στον Αργεντινό συγγραφέα και σκηνοθέτη Μαριάνο
Πενσόττι να δημιουργήσει ένα site-specific έργο
σκιαγραφώντας ένα δικό του πορτραίτο της Αθήνας.
Μετά από επισκέψεις του ίδιου στην Αθήνα, πολύμηνη έρευνα στο κέντρο της πόλης και μια σειρά συνεντεύξεων με κατοίκους της, ο Πενσόττι επέλεξε
την περιοχή των Εξαρχείων ως την καταλληλότερη
γειτονιά για να αφηγηθεί την ιστορία και την ατμόσφαιρα της πόλης με όρους κινηματογραφικούς.
Εξερευνώντας τις πολλαπλές όψεις της γειτονιάς,
ο Πενσόττι δημιούργησε 11 ταινίες μικρού μήκους,
συνδέοντας μικροϊστορίες ετερόκλητων ανθρώπων
που αλληλεπιδρούν με την πόλη. Η κάμερα ακολουθεί 11 θεατές και τις ιστορίες τους. Ποιες είναι οι
ιστορίες των ανθρώπων που πηγαίνουν να δουν μια
θεατρική παράσταση; Πόσο πολύ μεταμορφώνεται η
ζωή τους από αυτή την εμπειρία; Σε ποιον βαθμό μεταβάλλεται αυτό που είδαν από τις αναμνήσεις τους;
Πώς είναι να γίνεσαι χαρακτήρας στην ίδια σου την
πόλη; Ποια είναι η διαδικασία που μεταμορφώνει ένα
κοινό σε πρωταγωνιστές;
https://online.filmfestival.gr/page/notes/
Κλείστε τις θέσεις σας και δείτε την ταινία online τη
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 10:00 https://www.filmfestival.gr/el/movie/movie/13294

Χαρές, σημαντικές στιγμές και
έρωτες. Τα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη ήταν και παραμένουν όλα όσα έχουμε ζήσει, αυτά
που έχουμε αγαπήσει και αγαπάμε
ακόμη.
Από το «Όταν έχω εσένα» μέχρι
τη «Σωτηρία της ψυχής», τα «Κόκκινα γυαλιά» αλλά και το «Φίλα
με», όλες οι μεγάλες μουσικές
«στιγμές» του δημιουργού παίρνουν «θέση» στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και

έρχονται στις οθόνες μας, το
βράδυ του Σαββάτου.

Κώστας Μπουγιώτης, ο Γιώργος
Στιβανάκης και ο Μανώλης Μη-

Το «ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA» αυτό το
Σάββατο έχει ετοιμάσει μία μεγάλη γιορτή, μία μοναδική μουσική
«στιγμή» μαζί με τον Σταμάτη
Κραουνάκη και τους ξεχωριστούς
καλεσμένους του. Η Ελένη Βιτάλη, ο Χρήστος Γεροντίδης, ο
Φοίβος Δεληβοριάς, ο Σάκης Καραθανάσης, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο

τσιάς ανεβαίνουν στη σκηνή και
τραγουδούν δίπλα στον Σταμάτη
Κραουνάκη.
Έρχεται… μία ξεχωριστή «Γιορτή
στα σπίτια» όλων των τηλεθεατών με τραγούδια που έχουν αφήσει ιστορία αποκλειστικά στο
MEGA.

Σινεμά απ’ όλο τον κόσμο. Aφιερώματα και ανατρεπτικές ταινίες
61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επιστρέφει online
Το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επιστρέφει online από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου με ανεξάρτητο
σινεμά από όλο τον κόσμο, με την πρόσφατη ελληνική παραγωγή, με συναρπαστικά αφιερώματα, με ανατρεπτικές
ταινίες που θα ταξιδέψουν το θεατή στα τέσσερα σημεία
του ορίζοντα σε αυτές τις απρόβλεπτες και πρωτόγνωρες
ημέρες που ζούμε. Στο www.filmfestival.gr μπορείτε να
παρακολουθήσετε 177 ταινίες.
«Από τον Φεβρουάριο του 2020 η δυστοπική καθημερινή
μας ζωή μοιάζει να βρίσκεται στα χέρια ενός σεναριογράφου επιστημονικής φαντασίας. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου δεν αποτελεί εξαίρεση, όμως πρόκειται για έναν
δυναμικό και ανθεκτικό θεσμό. Το οφείλουμε στο κοινό,
στους δημιουργούς, στη βιομηχανία του κινηματογράφου
και στην ομάδα μας. «Σινεμά με κάθε τρόπο, σινεμά οπουδήποτε για να φωτίσει τις μέρες και τις νύχτες μας» αναφέρει χαρακτηριστικά η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Ελίζ Ζαλαντό.

ΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΤΑΙΝΙΕΣ;
*Μπείτε στο www.filmfestival.gr και ακολουθήστε το σύνδεσμο TIFF61 ONLINE. Δημιουργείτε έναν λογαριασμό, αν
δεν έχετε ήδη, επιλέγοντας “Create account” στο επάνω
δεξιά μέρος της οθόνης. Συμπληρώνετε το όνομα, το email
και τον κωδικό που επιθυμείτε.
*Βρείτε την ταινία που σας ενδιαφέρει είτε μέσω αναζήτησης είτε από τις λίστες ανά τμήμα που θα βρείτε στο κεντρικό μενού. Επιλέγοντας να δείτε μία ταινία, εμφανίζεται
η τιμή του εισιτηρίου (3€) και μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Επιβεβαίωση της συναλλαγής λαμβάνετε και μέσω
email. Μπορείτε τώρα να παρακολουθήσετε την ταινία που
επιλέξατε!
*Μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας και για όλες τις
προβολές ανεξαρτήτως ημέρας. Την ημέρα της προβολής
της, η ταινία είναι διαθέσιμη από 10:00 και για 24 ώρες.
www.elculture.gr
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Αλλάζει το πρόγραμμα

ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET

στο ΚΠΙΣΝ

Εργαστήριο για επαγγελματίες χορευτές με τον Kader Attou
Το Φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες του στη hip hop κουλτούρα
και το street dance. Ο κύκλος Layers of Street, είναι μία
πρωτότυπη ενότητα δράσεων που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, δίνει στους καλλιτέχνες του χώρου πρόσβαση στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά
ταυτόχρονα προσκαλεί το νεανικό και όχι μόνο κοινό, να
γίνει ενεργό κομμάτι του Φεστιβάλ.

Tο Layers of Street εμπλουτίζει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ
με δράσεις που προγραμματίζονται για το καλοκαίρι του
2021: χορευτικά battles, live street events σε πλατείες και
εξωτερικούς χώρους, γνωριμία με διακεκριμένους χορευτές
από διαφορετικές όψεις της hip hop χορευτικής κουλτού-

(Dis)playing Attica
To Υπουργείο Εξωτερικών και η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνουν την
έναρξη του προγράμματος (Dis)playing Attica. Το πρόγραμμα αποτελεί μια
πρωτοβουλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Περιφέρειας
Αττικής και εντάσσεται στο πλαίσιο
των πολιτιστικών δράσεων της τρέχουσας, εξάμηνης, Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης,
την οποία ασκεί η χώρα μας και ολοκληρώνεται στις 18 Νοεμβρίου 2020.
Η συνεργασία και η σύμπραξη των
τριών φορέων αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα εξωστρέφειας και αφοσίωσης
στον πολιτιστικό πλούτο της χώρας,
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο
λόγω της πανδημίας, αλλάζοντας
πολλά από όσα eθεωρούντo δεδομένα
στην καθημερινότητα μας.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και Πρόεδρος της Επιτροπής των
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης δήλωσε
σχετικά: «Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, προχωράμε σε μια
σειρά πολιτιστικών δράσεων που θα
φέρουν ξανά στην επικαιρότητα τις
διαχρονικές αξίες του πολιτισμού μας.
Ξεκινώντας από την Αθήνα και πηγαίνοντας και στις υπόλοιπες γειτονιές
και όμορφα σημεία του τόπου μας, που
συμβολίζουν για εμάς αλλά και για
τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, τις πανανθρώπινες αξίες του ελληνικού πολιτισμού,
τα
πολιτιστικά
αυτά

ρας, αλλά και σύγχρονες παραστάσεις στην Πειραιώς 260.
Ο κύκλος αυτών των δράσεων ανοίγει με το εργαστήριο
χορού με τον Kader Attou και την ομάδα του, Accrorap. Ο
Attou θα διδάξει ένα πενθήμερο εργαστήριο τεχνικής, αυτοσχεδιασμού και ερμηνείας για επαγγελματίες χορευτές
και χορεύτριες, τόσο του hip hop όσο και του σύγχρονου
χορού. Όπως και όλες τις δράσεις του Open Plan, το εργαστήριο έχει δωρεάν συμμετοχή.
Η παρουσία του Kader Attou στο Φεστιβάλ είναι ιδιαίτερα
σημαντική, καθώς πρόκειται για τον πρώτο χορογράφο που
προέρχεται από τη hip hop και έγινε διευθυντής του Εθνικού
Χορογραφικού Κέντρου, συγκεκριμένα του La Rochelle στη
Γαλλία. Πρωτοπόρος καλλιτέχνης στην προώθηση της hip
hop σκηνής στη χώρα του και σε όλο τον κόσμο, ο Kader
Attou χορογραφεί ένα μοναδικό σύμπαν σε διαρκή κίνηση
ανάμεσα στον σύγχρονο χορό, το hip hop και τις τέχνες του
τσίρκου.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 11 Νοεμβρίου.
Αριθμός συμμετεχόντων: έως 8
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίου: Πειραιώς 260 – Χώρος Β
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 23 – 27 Νοεμβρίου 2020
Καθημερινή διάρκεια: 10:00 – 13:00
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με δωρεάν συμμετοχή.

γεγονότα θα μεταδίδονται ηλεκτρονικά και θα αγκαλιαστούν από τα 800
εκατ. Ευρωπαίων».
Μήνυμα αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης,
χαρακτήρισε τη διαδικτυακή μετάδοση
των συναυλιών ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, τονίζοντας
χαρακτηριστικά: «H μουσική αποτελεί
γέφυρα επικοινωνίας, ενώνει τους
λαούς και προάγει τον πολιτισμό. Γιατί
η μουσική είναι ζωή. Oι Περιφέρειες

και οι Δήμοι μας είναι κοινωνοί της
εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και συνεργάζονται με το κεντρικό κράτος στην
προσπάθεια για την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και τη στήριξη
των συμπολιτών μας που έχουν
ανάγκη» επεσήμανε ο Γ. Πατούλης.
Τέλος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών,
Λουκάς Καρυτινός, χαιρέτισε την πρωτοβουλία, λέγοντας: «Όπως συμβαίνει
συχνά, οι αντίξοες συνθήκες, πέραν των
δυσκολιών, αποτελούν πηγή νέων πρωτοβουλιών, συνεργασιών και δημιουργικής δράσης. Έτσι, η Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών σε συνεργασία με την Περιφέ-

ρεια Αττικής και το Υπουργείο Εξωτερικών, βρήκε την ευκαιρία με τους διαπρεπείς μουσικούς της, να παρουσιάσει
διάσημα έργα μουσικής δωματίου, σε
διαφορετικούς εμβληματικούς χώρους
της Αττικής».
Οι εν λόγω πολιτιστικές δράσεις έχουν
ως απώτερο σκοπό να αναδείξουν
ιστορικά και πολιτιστικά σημεία και πανανθρώπινα σύμβολα του τόπου μας,
πανευρωπαϊκά, μέσα από μια σειρά 8
μικρής διάρκειας συναυλιών διαφόρων μουσικών συνόλων της Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών, που θα εκτείνονται από το αμιγώς κλασικό ρεπερτόριο,
έως την κινηματογραφική μουσική, τη
τζαζ, αλλά και την έντεχνη ελληνική
σκηνή.
Οι εικόνες αναμένεται να ταξιδέψουν
σε όλη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας
τις παναθρώπινες, διαχρονικές αξίες
του πολιτισμού μας, οι οποίες και παραμένουν η βάση για τον ευρωπαϊκό
πολιτισμό.

Συντονιστείτε, και κάθε Πέμπτη,
στις 8 μ.μ. το βράδυ στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες της Ελληνικής
Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρώπης, της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και γίνετε κοινωνοί
αυτής της μουσικής, ψηφιακής, εμπειρίας από τους αρχαιολογικούς
χώρους της Αττικής.
Οι συναυλίες θα προβάλλονται
δωρεάν και θα διαρκέσουν μέχρι
και τις 24 Δεκεμβρίου 2020.

Αλλάζει το πρόγραμμα λόγω περιορισμού των εκδηλώσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος στο πλαίσιο προσαρμογής για την προστασία από τον κορωνοϊό.

Ελένη Καραΐνδρου
Τα Κινηματογραφικά

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των νέων μέτρων για
τη δημόσια υγεία, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί
χωρίς την παρουσία κοινού και θα μεταδοθεί με live
streaming.
Για όσους έχουν ήδη προμηθευτεί τα εισιτήριά τους
on-line ή τηλεφωνικά: Η επιστροφή αντιτίμου του εισιτηρίου θα γίνει αυτόματα στην κάρτα σας χωρίς να
χρειαστεί κάποια ενέργεια εκ μέρους σας.
H σπουδαία συνθέτις Ελένη Καραΐνδρου παρουσιάζει τα κινηματογραφικά της έργα σε μια μοναδική συναυλία, πλαισιωμένη από κορυφαίους σολίστ.
Live streaming:
snfcc.org/Cosmos_EleniKaraindrou
Δευτέρα 09/11, 20.30
H Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής
- υπό τη διεύθυνση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου παρουσιάζει το έργο Cantus in Μemoriam Benjamin
Britten του Arvo Pärt κα τη Συμφωνία αρ. 14 (έργο
135) του Dmitri Shostakovich.
Live streaming:
snfcc.org/Cosmos_InMemoriam
Δευτέρα 30/11, 20.30
O

ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ

έρχεται στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ

για μια δυνατή συναυλία στο πλαίσιο της σειράς
Μusic Escapades, ερμηνεύοντας τραγούδια από όλη
την καλλιτεχνική του πορεία.
Live streaming: snfcc.org/TafLathos

Κυριακή 22/11, 21.00

Παραβάσεις:
Η δεύτερη παράσταση των θεατρικών αναλογίων του
ΚΠΙΣΝ, Παραβάσεις: Τα Πρόσωπα του Ήρωα | Ομήρου, Ιλιάς, εστιάζει στον ομηρικό ήρωα, που σε ένα
κόσμο «κλέους» και σωματικής ρώμης που κυβερνούν θεοί, μάχεται μόνος εναντίον όλων.
Live streaming: snfcc.org/ParabasesHomer

Κυριακή 08/11, 17.00
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H χώρα “κατέβασε” ρολά
Τα νέα μέτρα που εφαρμόζονται εφαρμόζονται από
τις 7 Νοεμβρίου, έφεραν τα πάνω κάτω, για άλλη μια
φορά στην κοινωνία, αποδιοργανώνοντας τους πάντες και τα πάντα.
Ο λόγος εφαρμογής τους είναι ο περιορισμός της διασποράς του κορωνοϊού, ο οποίος απ’ όσα λένε οι λοιμοξιολόγοι καλπάζει, τόσο που και οι ίδιοι
αιφνιδιάστηκαν, παρά το ότι πριν μία εβδομάδα, περιόρισαν πολλές δραστηριότητες των πολιτών.
Αυτός είναι και ο λόγος που τελικά δεν αποφύγαμε
το γενικευμένο πάγωμα κάθε εργασιακής δραστηριότητας πλην εκείνων που είναι αναγκαίες για την καθημερινή τροφοδοσία και υγεία.
Τα μέτρα θα ισχύσουν για ένα μήνα, και αφορούν όλη
την επικράτεια, αν στο μεταξύ δεν επεκταθούν, κάτι
που είναι πολύ πιθανόν λόγω των εορτών του Δεκεμβρίου, αφού δα στόματος Πέτσα ακούσαμε πως για
να αρθούν οι περιορισμοί θα πρέπει να “πέσουμε” στα
300 – 400 κρούσματα ημερησίως!

Αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας. Επιτρέπεται η ατομική άσκηση μόνο σε εξωτερικούς ανοιχτούς χώρους, χωρίς προπονητή.
Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία κλειστά.
Οι Εμποροπανηγύρεις και οι κυριακάτικες αγορές,
αναστέλλεται κάθε λειτουργία τους.
Πλήρης αναστολή λειτουργίας στην εστίαση, με εξαίρεση το take away και το delivery.
Καταστήματα τροφίμων (super market, mini market,
φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία) λειτουργούν με
αποστάσεις, μάσκες, απολυμάνσεις σε καρότσια και
καλάθια, θα λειτουργούν και το Σαββατοκύριακο.

Τα μέτρα σε γενικές γραμμές είναι:
― Υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού.
― Απαγόρευση κυκλοφορίας, παρά μόνο με ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS 13033) ή γραπτό αίτημα.
― Υποχρεωτική τηλεργασία τουλάχιστον κατά 50%
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
― Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα ΑΕΙ.

Στις Λαϊκές αγορές προβλέπεται συμμετοχή του 50%
των πωλητών, με 5 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων και επίσης λειτουργία παράλληλων αγορών.
Στα Νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα προβλέπεται ένας συνοδός ανά ασθενή και περιορισμός των
προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων
μέχρι 80%, με εξαίρεση τα ογκολογικά και άκρως

10 μέτρα οικονομικής
στήριξης επιχειρήσεων
Ένα νέο πακέτο μέτρων οικονομικής στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στην οποία και ανακοίνωσε πανελλαδικό lockdwon
από το Σάββατο στις 6 το πρωί έως τις 30 Νοεμβρίου.
Αυτά είναι:
1ο. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών, ανά την
επικράτεια, που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη
λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύνανται να τεθούν σε προσωρινή
αναστολή σύμβασης εργασίας.
Συνεπώς, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή.
Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, καλύπτονται από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό, αναλογικά, και όλες οι ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.
Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων μέχρι και 4 Νοεμβρίου 2020, που τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα
Νοέμβριο, θα λάβουν, εντός Δεκεμβρίου, 800 ευρώ,
υπολογιζόμενο αναλογικά για τις ημέρες που τέθηκαν
σε αναστολή.
Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους
είναι επιπλέον της κάλυψης του δώρου Χριστουγέννων,

όπως ήδη έχει εξαγγελθεί και θα εφαρμοστεί.
2ο. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία
τους με εντολή δημόσιας αρχής, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, πληρωτέου τον
μήνα Νοέμβριο, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.
Η οφειλή αυτή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο, ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, από τον
Μάιο του 2021 και έπειτα.
3ο. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία
τους με εντολή δημόσιας αρχής, δίνεται η δυνατότητα
αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον
μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης.
4ο. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας
τους τίθεται σε αναστολή, ανά την επικράτεια, δίνεται
η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα
Νοέμβριο.
Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις,
στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης.
5ο. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
έως το τέλος του έτους.
6ο. Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν και λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, κατά 2 μήνες.
7ο. Χορηγείται νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους
400 ευρώ, σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέρ-

Μετακινήσεις μόνο για
6 λόγους με 6 επιλογές
1η. Μετακίνηση για λόγους υγείας (φαρμακείο, γιατρό, νοσοκομείο, κέντρο υγείας).
2η. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.
3η. Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν
είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση, μετά από τον καθορισμό ραντεβού. Μετάβαση
στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η
ηλεκτρονική συναλλαγή.
4η. Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους
που βρίσκονται σε ανάγκη.
5η. Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.
5η. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση
με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα. Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων.
6η. Ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο
Για το διάστημα 21:00-05:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις με χρήση SMS ΜΟΝΟ για:
Λόγους εργασίας [βεβαίωση τύπου Α του εργοδότη]
Λόγους υγείας [SMS – Επιλογή 1]
Ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο [SMS – Επιλογή 6]
Απαγόρευση μετακινήσεων εκτός του νομού (αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές αναστέλλονται προς το εξωτερικό και επιτρέπονται μόνο για
αυστηρά επαγγελματικούς λόγους και λόγους
υγείας στις μεταφορές εσωτερικού)

γους, κατ’ αναλογία της ενίσχυσης του Απριλίου. Το
συγκεκριμένο μέτρο αφορά σε περίπου 130.000 άνεργους, που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια
ανέργου μετά την 1η Μαρτίου 2020.
8ο. Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται σύμφωνα με
τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, πλέον ανά την επικράτεια, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά
40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα.
Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας,
αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους,
ανά την επικράτεια. Επιπλέον όμως, από τον μήνα Νοέμβριο, για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα,
το 1/2 της ζημίας τους δεν θα συμψηφίζεται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται μέχρι
σήμερα, αλλά θα καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους, και θα πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς.
9ο. Διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή
4. Οι επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή, δικαιούνται να συμμετάσχουν στο χρηματοδοτικό σχήμα,
ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, ενώ λαμβάνουν κατ’
ελάχιστο 2.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι ισχύουν όλα όσα έχουν εξαγγελθεί το
Σάββατο, αναφορικά τόσο με τη μη επιστροφή του 50%
της ενίσχυσης, όσο και με το δικαίωμα συμμετοχής
όλων των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και των νέων
επιχειρήσεων.
10ον. Σύντομα θα ανακοινωθεί νέο σχέδιο για την παράταση πληρωμής των επιταγών.

ΕΒΔΟΜΗ
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Σχέδιο αναμόρφωσης Υπηρεσιών Δόμησης
Παρατείνονται μέχρι ένα έτος οι υφιστάμενες
Ατομική μερίδα στα ΚΕΠ
Ο κάθε πολίτης έχει την δική του θυρίδα ΚΕΠ από
3 Νοεμβρίου, στην οποία μπορεί να μπαίνει και να
παίρνει το πιστοποιητικό που έχει ζητήσει. Οι θυρίδες, οι οποίες τίθενται σε παραγωγική λειτουργία, αποτελούν στην ουσία ένα «ψηφιακό
γραμματοκιβώτιο» μέσα από το οποίο θα γίνεται η
επικοινωνία του πολίτη με το ΚΕΠ.
Oι θυρίδες για τον καθένα ξεχωριστά αφορούν:
1) αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης,
2) αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου,
3) αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου,
4) αντιγρ. ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.
Μέσω gov.gr η διαδικασία
Η διαδικασία είναι απλή και θα γίνεται μέσω του
gov.gr. Ο πολίτης που θα αιτείται κάποιο πιστοποιητικό, θα έχει τη δυνατότητα να πατήσει στην επιλογή «Θυρίδες», όπου εκεί θα βρίσκει το
πιστοποιητικό που έχει ζητήσει.

Διαρρήξεις στη Σκάρπίζα
Κάτοικος της περιοχής, μας ενημέρωσε, ότι την
περασμένη εβδομάδα, καταμεσήμερο, διάρρηξαν σπίτια στη Σκάρπιζα. Μάλιστα κάποιοι επεσήμαναν ένα παλιό μερσεντές, που εκινείτο
ύποπτα με τρία άτομα μέσα, στην οδό Γορτυνίας.
Η καλύτερη φύλαξη είναι η “έννοια” του κάθε κάτοικου στη γειτονιά του. Η καλύτερη αστυνόμευση είναι η παρατήρηση και η άμεση
ειδοποίηση της αστυνομίας.
Δυστυχώς οι καιροί είναι δύσκολη και η αστυνόμευση ελαστική, γι’ αυτό μην εφησυχαζόμαστε...

«Βαδίζοντας στα
Αχνάρια του 1821»
Την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο δίνει
ο Δήμος Μαραθώνος σε τέσσερις νέες και νέους, προκειμένου αυτοί να συμμετάσχουν στη δράση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» με τίτλο «Βαδίζοντας στα Αχνάρια
του 1821».
Ο Δήμος Μαραθώνος υπέβαλε πρόταση στην Επιτροπή
«ΕΛΛΑΔΑ 2021» για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για
τον εορτασμό των 200 ετών του σύγχρονου ελληνικού
κράτους. Μεταξύ άλλων δράσεων, ο Δήμος επιλέχθηκε
να προτείνει 4 νέους ανθρώπους (2 αγόρια και 2 κορίτσια)
για το«Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821».

Ο θεσμός των Υπηρεσιών Δόμησης
έρχεται αντιμέτωπος, μεταξύ άλλων,
με τις δυσκολίες αρκετών δήμων να
στηρίξουν επιχειρησιακά μια κατάλληλα στελεχωμένη υπηρεσία δόμησης. Μέχρι σήμερα, από τις
απαιτούμενες, βάσει του υφιστάμενου
πλαισίου, 330 περίπου ΥΔΟΜ, έχουν
συγκροτηθεί μόνον 190, αρκετές εκ
των οποίων μάλιστα υπολειτουργούν.
Παράλληλα, δεν είναι άγνωστο το
φαινόμενο αντιφατικών αποφάσεων
διαφορετικών ΥΔΟΜ για ταυτόσημα
ζητήματα.
Η ριζική αναμόρφωση του συστήματος
των Υπηρεσιών Δόμησης, με στόχο και
την ενίσχυση της διαφάνειας, θα προβλεφθεί στο πλαίσιο του νομοσχεδίου
για τον εκσυγχρονισμό της Πολεοδομικής και Χωροταξικής νομοθεσίας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για το μεταβατικό διάστημα
μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου
συστήματος Υπηρεσιών Δόμησης δίνεται, με τροπολογία που κατατέθηκε στη
Βουλή, παράταση ενός έτους στη λειτουργία των υφιστάμενων ΥΔΟΜ. Με
την τροπολογία αυτή δίνεται παράταση λειτουργίας και της ΥΔΟΜ Μαρκοπούλου.
Η αναμόρφωση του συστήματος ακολουθεί τους εξής κύριους άξονες:
α. Υφιστάμενες Υπηρεσίες Δόμησης
θα παραμείνουν (ή θα δημιουργηθούν
νέες) μόνο σε δήμους που έχουν τη
δυνατότητα να τις στελεχώσουν, και
κατόπιν σχετικής πιστοποίησης. Η
απολύτως απαραίτητη στελέχωση περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν
αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη-πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή
ηλεκτρολόγο μηχανικό. Η πιστοποίηση θα χορηγείται κάθε χρόνο από

την Αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση με ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας
Ανθρώπινου
Δυναμικού
Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.
β. Για τους δήμους που δεν θα μπορέ-

σουν να πιστοποιήσουν Υπηρεσίες
Δόμησης θα συγκροτηθούν Υπηρεσίες Δόμησης σε περιφερειακό επίπεδο (σε περιφερειακή ενότητα ή
ομάδα περιφερειακών ενοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες). Η πρόβλεψη
αυτή θεσμοθετείται με το υπό ψήφιση
Πολεοδομικό-Χωροταξικό
σχέδιο
νόμου του ΥΠΕΝ. Με τον τρόπο αυτό
θα υπάρχουν λιγότερες ΥΔΟΜ.
γ. Οι Υπηρεσίες Δόμησης οφείλουν να
κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν στην
αρμόδια για τη πολεοδομία/χωροταξία
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία εντοπίζει ζητήματα νομιμότητας επί των
πράξεων αυτών, ενημερώνει σε πρώτο
στάδιο το οικείο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
(ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη διαδικασία των άρθρων 20 επ. του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

Στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821» θα επιλεγούν να συμμετέχουν από την Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ
2021» 200 νέες και νέοι από όλη την Ελλάδα. Ο Δήμο Μαραθώνα, βάσει του πληθυσμού του, θα προτείνει δυο αγόρια και δυο κορίτσια και στη συνέχεια η Επιτροπή θα
επιλέξει μεταξύ όλων των προτεινόμενων από Δήμους
που συμμετέχουν.
Στο πλαίσιο αυτό καλούν νέους και νέες ηλικίας 18 – 21
ετών που θέλουν να συμμετάσχουν στη δράση να υποβάλουν σχετική αίτηση, για να εκπροσωπήσουν το Δήμο.
Οι 200 νέες και νέοι που θα συμμετέχουν θα χωριστούν
σε 5 ομάδες και θα περιηγηθούν κατά τη διάρκεια του
2021 σε πέντε διαφορετικές διαδρομές στην Ευρώπη που
είναι ταυτισμένες με την Επανάσταση. Κάθε διαδρομή θα
έχει χρονική διάρκεια 15 ημερών και μετά την ολοκλήρωση των ταξιδιών θα παραχθεί ντοκιμαντέρ – οδοιπο-

Εφόσον δεν υπάρξει ικανοποιητική
απάντηση προχωρεί και στην ενεργοποίηση άλλων δυνατοτήτων ελέγχου.
δ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας θα εκδίδει οδηγίες ερμηνείας διατάξεων που κατανοούνται
διαφορετικά από διάφορες ΥΔΟΜ, οι
οποίες θα αναρτώνται στο διαδίκτυο
και θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά,
εξασφαλίζοντας την ενιαία εφαρμογή
της νομοθεσίας.
ε. Συγκροτείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κεντρική
Υπηρεσία Δόμησης, η οποία, όπως
προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, θα
έχει δύο ρόλους.
Πρώτον,
ορισμένες
οικοδομικές
άδειες που έχουν ιδιαίτερη σημασία
για την εθνική οικονομία ή/και για την
προστασία του περιβάλλοντος (με
προσδιορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων), θα υποβάλλονται απευθείας
στην Κεντρική ΥΔΟΜ.
Δεύτερον, σε ορισμένες περιπτώσεις
θα είναι δυνατή η «προσφυγή» στην
Κεντρική ΥΔΟΜ, στην περίπτωση αποφάσεων των τελευταίων για τις
οποίες υπάρχει αντίρρηση των ενδιαφερόμενων ή πολύ μεγάλων καθυστερήσεων, πάλι εφόσον πληρούνται
συγκεκριμένα κριτήρια. Και στις δύο
περιπτώσεις, προβλέπεται ειδικό
τέλος.
Πηγή: http://www.ypeka.gr
σ.σ. Αισιόδοξο το Υπουργείο για την
καλύτερη λειτουργία των ΥΔΟΜ με το
νέο νόμο που προωθεί, αλλά φοβούμαι ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
Γιατί όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει
μέσα στις Πολεοδομίες... Μία έρευνα
του Υπουργείου θα του έβγαζε λαβράκια για τα πόθεν έσχες των εργαζομένων στα Πολεοδομικά γραφεία των
ΟΤΑ.

ρικό, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις των 200 νέων ανθρώπων.
Οι νέοι που θα επιλεγούν πρέπει να έχουν μόνιμη κατοικία
στο Δήμο Μαραθώνος, να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1) και ενδιαφέρον για τις εξελίξεις σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Θα έχουν ενεργό
ρόλο και παρουσία στη διάρκεια του ταξιδιού και θα πρέπει
να συμμορφώνονται απόλυτα τους κανονισμούς και τα ωράρια του προγράμματος, να ακολουθούν τις οδηγίες των συνοδών τους ως προς την υλοποίηση του προγράμματος και
των διαφόρων δραστηριοτήτων και γενικότερα να επιδεικνύουν καλή κοινωνική συμπεριφορά. Για την αποδοχή των
πιο πάνω, θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ των νέων και
της Επιτροπής.
Λεπρομέρειες: mayor@marathon.gr
Σημείωση: Οπως σημειώνεται έχουν ζητηθεί και από άλλους δήμους, αλλά δεν έχουμε ενημέρωση.
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ΕΒΔΟΜΗ

H εφημερίδα: “ΕΒΔΟΜΗ”
και το κριτικό πνεύμα της
υμπληρώνονται 23 χρόνια από τότε (τον Νοέμβριο του 1997) που εκδόθηκε η εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ». Η επέτειος αυτή είναι μία
ευκαιρία για τους συνεργάτες της και τους αναγνώστες της να αναστοχασθούμε, δηλαδή να σκεφθούμε με κριτικό και δημιουργικό τρόπο,
ζητήματα όπως είναι η ταυτότητα της εφημερίδας,
η θέση της στην «πολιτική δημοσιότητα», ο ρόλος
της στο πεδίο της ενημέρωσης, η τεράστια εκδοτική επιτυχία της και πολλά άλλα. Η απαρρίθμηση
των ζητημάτων είναι ενδεικτική, αλλά εκείνο που
με ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να καταλάβουμε
όλοι μας τι είδους έντυπο-εφημερίδα είναι η
«ΕΒΔΟΜΗ».

ενδιαφερομένων και πολλών άλλων. Η εφημερίδα
«ΕΒΔΟΜΗ» ως έντυπο ενημέρωσης και πληροφόρησης για τα γεγονότα και τα συμβάντα εντάσσεται σ’ αυτό το δημοκρατικό διαλογικό και
διαβουλευτικό πλαίσιο δομής και λειτουργίας της
δημόσιας σφαίρας. Οι αναγνώστες της πληροφορούνται για όλα τα γεγονότα χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς αποσιωπήσεις πρωτίστως με άξονα
την ανεξουσίαστη ενημέρωση. Για την καταγραφή
των γεγονότων δεν υπεισέρχονται άλλοι εξωγενείς παράγοντες, παρά μόνον η άμεση αντίληψη
του δημοσιογράφου για το γεγονός και η διανοητική ικανότητά του να το εντάξει στον ερμηνευτικό κώδικα, στον οποίο εγγενώς αναφέρεται.

Στη σύντομη αυτή θεωρητικο-πολιτική παρέμβασή
μου, θα αναφερθώ σε τρεις τομείς-κεφάλαια: πρώτον, στην ΕΒΔΟΜΗ ως ενημερωτική εφημερίδα,
δεύτερον, στην συμβολή της στη διαμόρφωση της
«κοινής γνώμης» και στο κριτικό πνεύμα της και
τρίτον στη θέση που κατέχει στο ευρύτερο πλαίσιο της «πολιτικής δημοσιότητας».

Στο σημείο αυτό της ανάλυσής μου θέλω να τονίσω αυτό που ο Γερμανός φιλόσοφος Friedrich
Nietzsche γράφει: «δεν υπάρχουν γεγονότα παρά
μόνον οι ερμηνείες τους». Ενδεχομένως αυτή η
παραπομπή μου στον Nietzsche να δημιουργεί
σύγχυση σε σχέση με όσα έχουμε μάθει περί αντικειμενικότητας στην είδηση και την πληροφορία.
Αξίζει λοιπόν, να διευκρινισθεί, ότι η ειδησεογραφική αναπαράσταση του γεγονότος ανάγεται
στην εγγενή ορθολογική ύπαρξη του ίδιου του γεγονότος και κατά συνέπεια ο Nietzsche δεν λέει
τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από το ότι
η διανοητική αναπαράσταση της πραγματικότητας
υπακούει στην εσωτερική ερμηνευτική δυναμική
του ίδιου του πράγματος.

Σ

Αυτό που ονομάζεται: «δημόσια σφαίρα» είναι το
ορθολογικό κριτήριο και θεμέλιο μίας σύγχρονης
δημοκρατικής κοινωνίας. Στο δημόσιο και ανοιχτό
αυτό πλαίσιο διατυπώνονται απόψεις, ιδέες και
θέσεις, αλλά και επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα θεμελίωσης των θέσεων. Διεξάγεται η συζήτηση, ο διάλογος μεταξύ των ομιλητών, των

Προς την εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ»
και την οικογένεια Βενετσάνου
Αγαπητοί μου, Άννα, Κώστα, Ηλέκτρα και Κωστή,
για την 23η επέτειο των γενεθλίων της «ΕΒΔΟ‐
ΜΗΣ», δεχθείτε, παρακαλώ, τις πιο θερμές ευχές
να συνεχίσετε για πολλά χρόνια το θαυμάσιο
έργο σας με υγεία και ευτυχία!
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την έγκυρη,
έγκαιρη και αντικειμενική ενημέρωση και την
προσφορά ενός τόσο σημαντικού κοινωνικού
έργου χωρίς καμιά ιδιοτέλεια.
Πολλές ευχές και ευχαριστίες στους εκλεκτούς
αρθρογράφους ‐ συνεργάτες σας.
Να είστε πάντα καλά και καλή συνέχεια!
Γιάννης Ζέρβας

Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστρια‐
κού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το συμπέρασμά μας, λοιπόν, σχετικά με το ερώτημα: τί είδους ενημερωτικό έντυπο είναι η
«ΕΒΔΟΜΗ» είναι το εξής: τοποθετεί τον εαυτό
της έξω και πέρα από τα καθιερωμένα ψευτοδιλήμματα περί αντικειμενικότητας ή περί υποκειμενισμού στην μετάδοση της είδησης και υιοθετεί
την δημοσιογραφική στάση, σύμφωνα με την
οποία η είδηση (ως έκθεση και ως γλωσσική λειτουργία) για τα γεγονότα, είναι υπόθεση της ίδιας
της εμπειρίας ως ερμηνευτικής δυνατότητας.
Το κύριο αυτό χαρακτηριστικό της εφημερίδας
«ΕΒΔΟΜΗ», όσον αφορά στην ταυτότητά της ως
ενημερωτικού εντύπου, της παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει κριτικό πνεύμα και να παίζει δημιουργικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής
γνώμης.
Οφείλω εδώ να διευκρινίσω, ότι αυτός είναι και ο
λόγος, για τον οποίο αποφάσισα εδώ και χρόνια
να συνεργασθώ με την εφημερίδα. Το κριτικό
πνεύμα της και όχι ο δογματισμός, διαπερνά όλες

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

τις σελίδες της. Κριτική θα πει να επεκτείνουμε
την πραγματολογική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, και να μην επιτρέπουμε σε άλλους (κυρίαρχους και ηγεμόνες) να λαμβάνουν αποφάσεις
για λογαριασμό μας, ακόμη και εάν αυτοί, οι ηγεμόνες, έχουν εκλεγεί μέσω της αντιπροσωπευτικής αρχής και τελικά καταλήγουν να ασκούν την
εξουσία τους με απολυταρχικό τρόπο.
Το κριτικό πνεύμα της εφημερίδας «ΕΒΔΟΜΗ»
είναι καντιανού τύπου, δηλαδή «καθαρό». Όπως ο
Γερμανός φιλόσοφος Immanuel Kant γράφει τις
δικές του κριτικές πραγματείες περί «καθαρού»
θεωρητικού και πρακτικού Λόγου (Vernunft), έτσι
και η «ΕΒΔΟΜΗ» ως συνέπεια του ενημερωτικού
έργου της, υιοθετεί το καθαρό κριτικό πνεύμα,
πράγμα που σημαίνει ότι η άσκηση κριτικής δεν
υπακούει σε συμφέροντα ή άλλου τύπου εξαρτήσεις. Η εφημερίδα αυτή, όπως στο κεφάλαιο της
ενημέρωσης δίδει προτεραιότητα στην ερμηνευτική καθαρότητα των γεγονότων, το ίδιο ισχύει και
για την κριτική της στάση. Δεν εξυπηρετεί συμφέροντα, ούτε εργάζεται για άλλους σκοπούς, παρά
μόνον για το «κοινό καλό». Γι’ αυτό τον λόγο η
κριτική της είναι «καθαρή». Και γι’ αυτόν τον λόγο
κατέχει περίοπτη θέση στο ευρύτερο πλαίσιο της
πολιτικής δημοσιότητας. Και γι’ αυτό τον λόγο
έλαβε το βραβείο του «Ιδρύματος Μπότση».
Κλείνοντας επισημαίνω τα εξής: τα βραβεία για
έντυπα όπως είναι η «ΕΒΔΟΜΗ» μπορεί να τα
απονέμουν οι θεσμικοί φορείς, αλλά τον πρώτο
και τελευταίο λόγο τον έχουν οι αναγνώστες.
Οι αναγνώστες λοιπόν, εδώ και 23 χρόνια απένειμαν στην «ΕΒΔΟΜΗ» το βραβείο της ερμηνευτικής
αναπαράστασης
της
εμπειρικής
πραγματικότητας και το βραβείο του «καθαρού»
κριτικού πνεύματος. Και εγώ ακολούθησα τον
δρόμο τους: έγινα συνεργάτης της εφημερίδας,
επειδή ακριβώς αυτό το ανεξαργύρωτο καθαρό
κριτικό πνεύμα που εκφράζει η «ΕΒΔΟΜΗ» είναι
το «πράγμα» που χρειαζόμαστε όλοι μας σ’ αυτούς τους ζοφερούς καιρούς.

――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και
συνεργάτης της εφημερίδας «ΕΒΔΟΜΗ».
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Μήπως γίνονται
στο ...πόδι;;;
Για άλλη μια φορά, τα μεγάλα θύματα του κορωνοϊού,
είναι οι μικροί επαγγελματίες και οι οικογενειακές
επιχειρήσεις, που κατέβασαν ρολά για ένα μήνα(;) μένοντας ξεκρέμαστοι, με ενοίκια, ρεύμα, ασφαλιστικές
εισφορές να τρέχουν...
Για άλλη μια φορά την πληρώνει κυρίως ο αθλητι-

σμός, ο πολιτισμός, που πλήττονται ιδιαίτερα, αν σκεφθεί κανείς ότι οι επιχειρήσεις του είδους ήταν κλειστές τρεις μήνες την Άνοιξη. Άνοιξαν για δύο μήνες
Ιούνιο - Ιούλιο. Τον Αύγουστο όλες είναι κλειστές και
αφού ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου προσπαθώντας να σταθούν στα πόδια τους, τους έκλεισαν τον
Νοέμβριο και αν δεν συνεχιστεί περαιτέρω.
Πολλά τα ερωτηματικά! Στις σχολές μουσικής - για
παράδειγμα - είναι πάντα μετρημένα στα δάχτυλα
ενός χεριού οι μαθητές. Στις σχολές χορού επίσης,
μπορούσαν να γίνουν πολύ μικρά τμήματα, χωρίς να
τους κλείσουν.
Στα γυμναστήρια το 90% των αθλούντων είναι μεμονωμένοι ή με τον προπονητή τους.
Γι’ αυτό είναι πολλά τα ερωτηματικά που βασανίζουν
τον κόσμο ως προς τη χρησιμότητα του κλεισίματος.
Απ’ την άλλη βλέπεις να μην κλείνουν οι δημοτικοί
αθλητικοί χώροι. Παραμένουν ανοιχτοί για τους

αθλητές. Σε κάποιους δεν επιτρέπουν προπονητή,
ενώ επιτρέπουν να μπουν οι αθλητές μόνοι τους!
Όλες αυτές οι επιχειρήσεις δέχονται ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις, που θα τους αποδεκατίσουν. Τα
ψυχία που υπόσχεται η κεντρική κυβέρνηση ότι θα
δώσει, είναι αστειότητες μπροστά σ’ αυτά που θα κληθούν να πληρώσουν.
Φοβούμαι ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς σχέδιο, χωρίς
πρόγραμμα, αλλά όλα στο πόδι...
σ.σ. Το παρόν εγάφη πριν το ολικό λοκ ντάοουν.
ετά τη Γαλλία, αιματοκυλίστηκε και η Βιέννη,
από φανατικούς μουσουλμάνους, που την ευθύνη των πράξεών τους αναλαμβάνει όμως το
Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Και η Ε.Ε. κοιμάται ύπνο βαθύ.
Ποιό θα είναι το επόμενο θύμα;
Ξύπνα Ευρώπη, γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχεις.
Το Ισλαμικό κράτος δουλεύει γι’ αυτό!

Μ

Οι Σεισμοί και κατηγορίες τους!
Ένα φυσικό γεωλογικό φαινόμενο, το οποίο προκαλεί ανατάραξη της επιφάνειας της Γης, αλλά και άλλων ουρανίων
σωμάτων που έχουν την ίδια σύσταση με τον πλανήτη μας,
λέγεται σεισμός και προέρχεται από την ελληνική λέξη
«σείω» που σημαίνει ταρακουνώ και ο αρχαίος ελληνικός
θεός που έσειε τη Γη ήταν ο Ποσειδώνας, ο οποίος λεγόταν
και «ενοσίχθων», δηλαδή ο σείων τη Χθόνα (= τη Γη).
Ένα πρόσωπο της ελληνικής Μυθολογίας ήταν ο Εγκέλαδος, ο οποίος είχε συσχετισθεί με το φαινόμενο του σεισμού, ήταν αρχηγός των Γιγάντων, μητέρα του ήταν η Γη με
τα έγκατά της τα λεγόμενα τάρταρα και σύντροφό του είχε
την Έχιδνα, με σώμα ερπετού και πρόσωπο όμορφης γυναίκας, κόρη του Ουρανού και της Γης και τα παιδιά τους ήταν
κάτι φοβερά τέρατα, όπως οι Γοργόνες, η Σφίγξ, η Λερναία
Ύδρα, ο Γηρυόνης, ο Κέρβερος κ.α., που συμβόλιζαν τα
ακραία γεωλογικά φαινόμενα, τα οποία είχαν ταλαιπωρήσει
τους Έλληνες πάρα πολύ από αρχαιοτάτων χρόνων!!
Τον Εγκέλαδο τον σκότωσε η Αθηνά κατά μία εκδοχή με τον
άρμα της που το έσερναν 4 άλογα και κατά άλλη εκδοχή ρίχνοντας επάνω του την Σικελία ή την Αίτνα και όταν εκινείτο
μέσα στον τάφο του προκαλούσε τους φονικούς σεισμούς, από
τους οποίους πάντα υπέφερε η Ελλάδα. Η ετυμολογία της
λέξης Εγκέλαδος είναι εν+κείται+λας όπου λάας-λας = λίθος
και σημαίνει: βρίσκεται (ή είναι ξαπλωμένος) μέσα στη πέτρα!!
Οι Μινωίτες και οι Μυκηναίοι εφάρμοζαν ένα αντισεισμικό
σύστημα οικοδόμησης με το δέσιμο της πέτρινης ή της πλίθινης τοιχοποιίας των οικοδομημάτων τους, με ένα πλέγμα
από οριζόντιες και κάθετες λοξές ξυλοδεσίες, ώστε να παραμένουν οι τοίχοι στη θέση τους σε περίπτωση κάποιου δυνατού σεισμού!!
Η Γη αποτελείται από τρία διαφορετικά στρώματα που είναι:
ο φλοιός, ο μανδύας και στο κέντρο της ο πυρήνας, ο οποίος
διακρίνεται στον εξωτερικό και στον εσωτερικό και χωρίζεται
από τον μανδύα με την ασυνέχεια του Gutenberg και με βάση
σεισμικές μελέτες διακρίνεται σε εξωτερικό, με υγρή και ρευστή κατάσταση κυρίως από σίδηρο και σε εσωτερικό με στερεή κατάσταση από σίδερο, νικέλιο και μικρές ποσότητες
μολύβδου και ουρανίου, και όλα μαζί τα γήινα στρώματα
έχουν πάχος 6.370 χλμ. περίπου, σύμφωνα με επιστημονικούς υπολογισμούς!
Ο φλοιός και το άνω τμήμα του μανδύα της Γης ονομάζεται
λιθόσφαιρα και σχηματίζεται από πλάκες, τις λεγόμενες λιθοσφαιρικές ή τεκτονικές πλάκες.
Το πάχος της λιθόσφαιρας δεν είναι σταθερό, αλλά κυμαίνεται ανάλογα με το πάχος του Γήινου φλοιού. Στις ωκεάνιες
περιοχές το πάχος της λιθόσφαιρας είναι περίπου 80χλμ.
ενώ στις ηπειρωτικές κυμαίνεται μεταξύ 100 και 150 χλμ.
Οι μεγαλύτερες λιθοσφαιρικές πλάκες είναι επτά: ή Αφρικάνική,

ή Ευρασιατική, η Ινδο-Αυστραλιανή, ή Ανταρκτική, ή πλάκα του
Ειρηνικού, η Βόρειο-Αμερικανική και η Νοτιο-Αμερικανική, ενώ
υπάρχουν και μικρότερες πλάκες που αποτελούν την ασθενόσφαιρα και ολισθαίνουν (=γλυστράνε) πάνω στο παχύρρευστο
υλικό του μανδύα, από το οποίο προέρχεται το μάγμα, που είναι
λιωμένο πέτρωμα και ποικίλει ως προς την σύστασή του και
εξέρχεται στην επιφάνεια της Γης με τις ηφαιστειακές εκρήξεις,
δηλαδή είναι η λεγόμενη ηφαιστειακή λάβα!
Η γέννηση των σεισμών προέρχεται από την απόκλιση ή την
σύγκλιση ή την παράλληλη και εφαπτόμενη κίνηση, σε σχέση
με τη διπλανή της λιθοσφαιρική πλάκα.
Όταν αποκλίνουν οι πλάκες σχηματίζονται οι μεσοωκεάνιες
ράχες, όπου βγαίνει στην επιφάνεια θερμό υλικό που ψύχεται, στερεοποιείται και οδηγεί έτσι στη δημιουργία νέας λιθόσφαιρας κατά μήκος των δύο πλευρών των ράχεων, όπως
είναι ή ράχη του Ατλαντικού ωκεανού, δημιουργώντας μ’
αυτό τον τρόπο νέες στρώσεις φλοιού!!
Στις περιοχές της Γης που το ανάγλυφο της εξωτερικής της
επιφάνειας έχει σταθεροποιηθεί και δεν μεταβάλλεται πλέον,
εκεί δεν γίνονται σεισμοί όπως στη κεντρική Ευρώπη, στη Σιβηρία και σε μέρη της Αυστραλίας!
Η κίνηση των πλακών δημιουργεί συσσώρευση τεράστιων
ποσών δυναμικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να σπάει το λιθοσφαιρικό υλικό, προκαλώντας κίνηση των τμημάτων της λιθόσφαιρας, η οποία προσπαθεί να καταλάβει νέες θέσεις και
έτσι έχουμε ένα σεισμικό ρήγμα και την χρονική εκείνη
στιγμή γεννιέται ένας σεισμός!!!
Υπάρχουν 5 βασικές κατηγορίες σεισμών, οι οποίοι είναι
οι Τεκτονικοί, οι Ηφαιστειακοί, οι Κατακρημνισιγενείς, οι τεχνητοί και οι Κρυογενείς!
Οι Τεκτονικοί σεισμοί αποτελούν την μεγαλύτερη κατηγορία των σεισμικών δονήσεων, έχουν μεγάλο μέγεθος και
η εστία τους μπορεί να βρίσκεται σε βάθος 700 χλμ και καλύπτουν περίπου το 90% όλων των σεισμών!
Στη χώρα μας το 90% των σεισμών είναι τεκτονικοί.Οι Ηφαιστειακοί καλύπτουν το 10% των σεισμών παγκοσμίως και είναι λιγότερο δυνατοί από τους τεκτονικούς, αλλά
προκαλούν παραμορφώσεις των εδαφών και δημιουργούνται
από την απελευθέρωση των αερίων του μάγματος (λάβας).Οι Εγκατακρημσιγενείς είναι οι σεισμοί που πραγματοποιούνται από την πτώση μεγάλων πετρωμάτων πάνω στη Γη
λόγο της βαρύτητας και αυτά τα πετρώματα είναι συνήθως
οροφές σπηλαίων, γι αυτό έχουν μικρή διάρκεια, όσος είναι
ο χρόνος της πτώσεις των πετρωμάτων, είναι τοπικοί και καλύπτουν το 3% των σεισμών της Γης.
Οι Κρυογενείς σεισμοί δημιουργούνται από την απότομη
πτώση της θερμοκρασίας, όταν το έδαφος συγκρατεί νερό
σε υγρή μορφή και η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν,

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

οπότε γίνεται πάγος και συμπιέζει τα πετρώματα με αποτέλεσμα να δημιουργήσει διάρρηξη των πετρωμάτων. Οι σεισμοί αυτοί δεν είναι ισχυροί, γίνονται αισθητοί σε ακτίνα
ελάχιστων χλμ. , συνοδεύονται από κρότο θραύσης και προκαλούν ζημιές σε τσιμεντένιες υποστρώσεις και πλάκες, στο
δίκτυο των σωληνώσεων ύδρευσης και γίνονται μόνο σε
κρύες μέρες του χειμώνα.Οι Τεχνητοί σεισμοί προκαλούνται με εκρήξεις ή χτυπήματα του φλοιού της Γης και αυτό συμβαίνει κατά την τομογράφηση του υπεδάφους και όταν γίνεται σε μεγάλη κλίμακα
είναι δυνατή η πρόκληση σεισμών.
Η πατρίδα μας με στατιστικά στοιχεία, κατέχει στη σεισμικότητα την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την έκτη σε
παγκόσμιο επίπεδο μετά την Ιαπωνία, τις Νέες Εβρίδες, το
Περού, τα Νησιά του Σολομώντα και την Χιλή.Στην Ελλάδα απελευθερώνεται το μισό της ενέργειας
που βγαίνει από τους σεισμούς όλης της Ευρώπης.
Δεν υπάρχει μέρος της Ελλάδας που δεν έχει ταρακουνηθεί από σεισμούς, μεγάλους και καταστρεπτικούς μέχρι μικρούς και ασθενείς, γιατί βρίσκεται στη σύνθετη οριακή ζώνη
στην ανατολική Μεσόγειο μεταξύ της Αφρικανικής πλάκας
και της Ευρασιατικής πλάκας, με το βόρειο τμήμα της να βρίσκεται στην Ευρασιατική πλάκα και το νότιο στη Πλάκα του
Αιγαίου, ή οποία μετακινείται νοτιοδυτικά σε σχέση με την
Ευρασιατική πλάκα περίπου 30 mm\ ανά έτος, ενώ η Αφρικανική υποχωρεί προς τα βόρεια κάτω από την πλάκα του Αιγαίου με ρυθμό περίπου 40 mm\ ανά έτος, με το νότιο
συγκλίνον όριο να σχηματίζει το ελληνικό τόξο! Το ευτύχημα είναι ότι τα 3\4 των σεισμών μας είτε γίνονται στη θάλασσα, μακριά από κατοικημένες περιοχές, είτε έχουν
αρκετά χλμ βάθος, ώστε να μην προκαλούν μεγάλες καταστροφές, αν και η χώρα μας από αρχαιοτάτων χρόνων έχει
θυσιάσει εκατόμβες Ελλήνων στον Εγκέλαδο!
Οι μεγαλύτεροι σεισμοί που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα
είναι συνδεδεμένοι με το ελληνικό τόξο και κανένας δεν
ήταν μεγαλύτερος των 7,2 ρίχτερ.- Τα ρίχτερ είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος μέτρησης της έντασης του σεισμού και
μετράει την ενέργεια που εκλύεται κατά τη διάρκεια του σεισμού και ο μεγαλύτερος σεισμός της Γης είχε γίνει στη Χιλή
το 1960 με ένταση 9,5 Ρίχτερ.- Ευχή όλων είναι να κοιμάται
συνέχεια ο Εγκέλαδος!!!
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Ειδήσεις για όλους
εν ξέρω, αλλά έτσι όπως βλέπω τις εικόνες,
έχω την αίσθηση ότι έχουν δίκηο οι διαμαρτυρίες που έχουν ξεσπάσει για την παρέμβαση με
τσιμέντωμα του μονοπατιού που ανεβαίνει στην
Ακρόπολη!
Το Υπουργείο Πολιτισμού απαντά στις διαμαρτυρίες
ότι: «η βελτίωση της επισκεψιμότητας των μνημείων
στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης αποτελεί προτεραιότητα για το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού»
Επίσης ότι: «ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με ποικίλα
προβλήματα έχουν δικαίωμα να δουν και να θαυμάσουν από κοντά τα μνημεία της Ακρόπολης, της ημετέρας παιδείας μετέχοντες».
Και αναρωτιέμαι· δεν υπήρχε άλλη λύση; Και την
απάντηση τη δίνει η Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων
Αρχαιολόγων: “Άθλια παρέμβαση”
Η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

Δέσποινα Κουτσούμπα χαρακτηρίζει άθλια παρέμβαση το τσιμέντωμα, υποστηρίζοντας ότι η Μενδώνη
θέλει να αφήσει το αποτύπωμά της πάνω στην Ακρόπολη.
Όλα για το κέρδος! “η βελτίωση της επισκεψιμότητας”!

...Μελετηρά παγκάκια στη Βουλγαρία;

Ουρές σε Βιβλιοπωλείο!

Δ
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πού είναι η δική σου
"ατομική ευθύνη"
κύριε Πρωθυπουργέ;
Τί lockdown, που κλειστήκαμε δυόμιση μήνες
μέσα για να δώσουμε χρόνο να θωρακιστεί το
ΕΣΥ και δεν κάνατε τίποτα!
Τί lockdown, που βγήκες με φόντο τα ηλιοβασιλέματα να πεις για την ωραία covid-free χώρα
μας, όπου μπορούσαν να έρχονται οι τουρίστες
χωρίς να πάρεις ούτε ένα μέτρο προστασίας του
ντόπιου πληθυσμού!
(Ο ανώτερος αριθμός κρουσμάτων που είχαμε
τον Ιούνιο ήταν μια μέρα 55. Και φτάσαμε τον
Αύγουστο να έχουμε μέσα σε ενάμιση μήνα τόσα
κρούσματα όσα είχαμε από τον Φεβρουάριο ως
τον Ιούνιο. Και φτάσαμε να έχουμε 2.646 κρούσματα τη σημερινή μέρα.)

«Αυτή η ουρά δεν είναι έξω από σούπερ μάρκετ,
αλλά έξω από το βιβλιοπωλείο Furet du Nord (Γαλλία), υπό βροχή, για να αγοράσουν βιβλία πριν από
το lockdown. Μια φωτό υψηλού συμβολισμού για τα
είδη πρώτης ανάγκης την εποχή της πανδημίας».

Τι lockdown βρε σεις, που πετάγατε τα λεφτά
δεξιά κι αριστερά σε σκόιλ ελικικού και στις ουασινγκτόνιες του Μεγάλου Περίδρομου, και στους
καναλάρχες και, και, και, και δεν ξοδέψατε δεκάρα τσακιστή να προσλάβετε γιατρούς και καθηγητές και οδηγούς λεωφορείων.

Τι λέτε να συμβαίνει στην Ελλάδα μας; Φαντάζομαι
να έχετε δει πού είναι οι ουρές...
Πηγή: Il Libraio

Πού είναι η δική σου "ατομική ευθύνη";
Πού είναι η ευθύνη όλων σας;
Ποιός άφησε το Σύστημα Υγείας να δουλεύει
μόνο χάρη στο φιλότιμο και στις υπεράνθρωπες
προσπάθειες των εργαζομένων σε αυτό;
Ποιός άφησε το Σύστημα Υγείας να κινδυνεύει
να τιναχτεί στον αέρα;
Ποιός έριξε πάνω μας όλο το βάρος της προστασίας μας;
Ποιός μας άφησε απροστάτευτους και τώρα επιδιώκει να λιμοκτονήσουν όσοι επιζήσουν;
Πεντακόσια διαγγέλματα με θλιμμένο ύφος να
κάνεις, δεν σε απαλλάσσουν. Οι ευθύνες είναι
όλες πάνω στην κυβέρνησή σου.
Ερη Ρίτσου
(προσυπογράφουμε)

Αποστάγματα facebook...
3 Είδα ένα όνειρο χθες το βράδυ. Δεν υπήρχε
covid. Ήμουν το καλοκαίρι του 2021 με πολλούς φίλους σε μια καφετέρια. Είχε έρθει μία
πανδημία που προκλήθηκε από εντερικό
ιό/διάρροια. Φορούσαμε όλοι “πάνες” και μιλούσαμε για το πόσο καλύτερα ήταν το 2020 όταν
φορούσαμε όλοι μάσκες!
3 Σπιτικό τεστ κορονωϊού
- Βάλτε ένα ποτηράκι τσίπουρο και προσπαθήστε να το μυρίσετε. Αν η όσφρησή σας λειτουργεί ικανοποιητικά πιείτε το τσίπουρο για

να ελέγξετε τη γεύση σας.
Αν μπορείτε να μυρίσετε και να γευθείτε το
τσιπουράκι, πάει να πει ότι δεν έχετε κορωνοϊό.
Χθες βράδυ έκανα το τεστ 19 φορές, όλες αρνητικές. Σήμερα θα το ξανακάνω γιατί το πρωί
που ξύπνησα είχα πονοκέφαλο και αισθανόμουν κάπως κουρασμένος. Έχω ψιλοπανικοβληθεί γιατί η σύζυγός μου, μου είπε ότι χθες
πριν πάω για ύπνο δυσκολευόμουν να μιλήσω
και να περπατήσω.
Αγωνιώ τι θα δείξουν τα σημερινά τεστ!
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
“ΤΙΜΗΣΤΟ 21”
Ανοικτή επιστολή προς τον πρόεδρο της ΕΡΤ
Η Επιτροπή “ΤΙΜΗΣΤΟ 21” απευθύνεται στον πρόεδρο της
κρατικής τηλεόρασης ΕΡΤ, επισημαίνοντας την απόλυτη
απουσία προβολής της Επιτροπής “ΤΙΜΗΣΤΟ 21” από το
πρόγραμμά της.
Την επιστολή υπογράφει η Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη
Γράφει μεταξύ άλλων:
Η “ΤΙΜΗΣΤΟ 21” είναι η δεύτερη Επιτροπή εορτασμού των
200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Η σύστασή της
είναι το αποτέλεσμα της οργής πολλών χιλιάδων συμπατριωτών μας, οι οποίοι εναντιώθηκαν στην παραχάραξη
της ιστορίας μας, όπως αυτή αναδύεται μέσα από απόψεις, συνεντεύξεις και συγγράμματα προσκεκλημένων
μελών της Επιτροπής Ελλάδα 21.
Η ΤΙΜΗΣΤΟ 21, στις 2 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, γνωστοποίησε την ύπαρξή της με Συνέντευξη Τύπου, η οποία
έλαβε χώρα στην ΕΣΗΕΑ. Παρότι, το σύνολο σχεδόν των
μεγάλων καναλιών έδωσαν συνέχεια στην πρόσκληση της
ΤΙΜΗΣΤΟ 21, και ανήγγειλαν στα ειδησεογραφικά τους

O πρώτος φορέας για τον καρκίνο
του πνεύμονα στην Ελλάδα
«Δυστυχώς ζω μια μάχη που
όσο δυνατά και αν παλέψαμε,
δεν καταφέραμε να νικήσουμε.
Ο πόνος και η αγωνία που
βλέπω στα μάτια των παιδιών
μου και της γυναίκας μου, είναι
πάνω και πέρα από τον πόνο και
τη θλίψη του δικού μου καρκίνου».
Simon Bell
Ο πρώτος μη κερδοσκοπικός κοινωνικός φορέας για
τον καρκίνο του πνεύμονα «FairLife-Φροντίδα και
Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα» (Fairlife
L.C.C.), δημιουργήθηκε στην Ελλάδα στη μνήμη του
Simon Βell, 57 ετών, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών,
που έδωσε μια πολύ σύντομη μάχη με τον καρκίνο
του πνεύμονα χωρίς επιτυχία. Ο Simon Βell, Average
Adjuster, δραστηριοποιήθηκε για σχεδόν 4 δεκαετίες,
με αφοσίωση στο χώρο της ναυτιλίας, με τελευταίο
σταθμό την εταιρεία «FairSeas Average Adjusters»,
της οποίας ήταν συνιδρυτής και μέτοχος.
Η επόμενη ημέρα βρήκε την οικογένειά του συντετριμμένη και αντιμέτωπη με εκ διαμέτρου ποικίλα συναισθήματα και αναπάντητα ερωτήματα για όλα αυτά

δελτία τη δημιουργία της, εντυπωσιακό ωστόσο είναι το
γεγονός ότι, στο σύνολό τους, παρέλειψαν να αναφερθούν
στους λόγους της σύστασης της ΤΙΜΗΣΤΟ 21.
[...]
Ωστόσο, οι αντιδράσεις, σε σχεδόν καθημερινή βάση, εναντίον των επιλογών της επίσημης Επιτροπής Ελλάδα 21, με
κορύφωση αυτήν της προθέσεως πρόσκλησης του κ Ερντογάν, (που ματαιώθηκε μόνον εξαιτίας δικής του απροθυμίας
να παραστεί στους εθνικούς μας εορτασμούς), αποκάλυψε
και συγκεκριμενοποίησε ένα διαρκές γεγονός.
Πρόκειται για την συνεχή προβολή, από τα κρατικά ΜΜΕ,
των σχεδίων, των κινήσεων και του συνόλου των λεπτομερειών της Επιτροπής “Ελλάδα 21”, παρότι είναι περισσότερο από ξεκάθαρο ότι η πλειοψηφία των Ελληνίδων και
Ελλήνων είναι κάθετα αντίθετη με το περιεχόμενο του εορτασμού της επετείου των 200 ετών. Αποδεικνύεται, έτσι, και
ευτυχώς, ότι οι Έλληνες ανθίστανται σθεναρά, στις απόψεις μελών της Επιτροπής “Ελλάδα 21”, περί εξευτελισμού
ηρώων του 1821, περί της Επανάστασης του 1821 που
δήθεν «προήλθε από μια περιθωριακή ελίτ», περί του ότι
δήθεν «δεν υπήρξε σκλαβιά 400 ετών, γιατί οι υπόδουλοι
Έλληνες περνούσαν ζωή χαρισάμενη με τους Τούρκους»,
περί της δήθεν «πατρογονοπληξίας από την οποίαν δήθεν

πάσχουμε, πιστεύοντας ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων
Ελλήνων», περί της δήθεν ανάγκης «αναθεώρησης της
ιστορίας μας», περί της δήθεν «δημιουργίας έθνους και κράτους, πριν μόνον από 200 χρόνια, χάρη στην Επανάσταση
του 1821» και περί πλήθους άλλων επικίνδυνων, για την επιβίωσή μας, νεολογισμών.
Είμαστε βέβαιοι, στην “ΤΙΜΗΣΤΟ 21”, ότι οι παραπάνω
αυτές (και πλήθος άλλων) εθνομηδενιστικές απόψεις, είναι
εν γνώσει των αρμοδίων, γιατί έγιναν και γίνονται ευρύτατα
γνωστές από την “ΤΙΜΗΣΤΟ 21” και όχι μόνο. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίλογος, αλλά και δεν αποθαρρύνονται τα κρατικά ΜΜΕ να τις προβάλλουν σε καθημερινή
βάση, ενδέχεται να σημαίνει ότι μερικοί ανάμεσά τους δεν
διαφωνούν με αυτές.
[...]
Θέλουμε να ελπίζουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι θα συμφωνήσετε πως η αποστολή των κρατικών ΜΜΕ ουδόλως είναι,
στις κρίσιμες ημέρες μας, η συνειδητή προβολή του εθνομηδενισμού και της παραχάραξης της ιστορίας μας. Και
ούτε παράλληλα είναι η αποσιώπηση της ύπαρξης της ΤΙΜΗΣΤΟ 21.
t
imisto 1821.gr

που έγιναν και αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν
κατά τους μήνες της νόσου του. Με γνώμονα την περαιτέρω ενημέρωση, την πρόληψη, υποστήριξη ,ευαισθητοποίηση και την κοινοποίηση των δυσκολιών
ώστε να μη βρεθούν άλλοι άνθρωποι σε παρόμοια
θέση, γεννήθηκε η ιδέα της άμεσης ίδρυσης ενός μη
κερδοσκοπικού φορέα στη μνήμη του Simon Bell.

Kορίνα Πατέλη-Bell (σύζυγος του Simon)

«Όταν ο πόνος γίνεται σπόρος»
«Από τη μέρα που χάσαμε τον πολυαγαπημένο μας
Simon, μετά από μια άνιση μάχη με τον καρκίνο του
πνεύμονα, αυθόρμητα πήραμε την κοινή απόφαση να
γίνει ο πόνος μας:
Σπόρος προσφοράς, αγάπης και αλληλεγγύης
Σπόρος δύναμης και ουσιαστικής βοήθειας
Αυτά μας οδήγησαν στη δημιουργία του μη κερδοσκοπικού φορέα, “FairLife-Φροντίδα και πρόληψη για
τον καρκίνο του πνεύμονα”, στη μνήμη του Simon,
που θα βοηθήσει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα, αλλά και σε όλη την πορεία του
ασθενούς με καρκίνο πνεύμονα στη χώρα μας, πάντα
με την συνεργασία και τη στήριξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων υγείας, γιατρών από την Ελλάδα και
το εξωτερικό, αλλά και φορέων και συλλόγων που
ήδη δραστηριοποιούνται με επίκεντρο τον ασθενή με
καρκίνο.
Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για την αναγκαιότητα και τα
οφέλη των κλινικών μελετών για τον καρκίνο, για την
προαγωγή και προσέλκυση κλινικών μελετών όλων
των φάσεων (φάση Ι-ΙV) στη χώρα μας θεωρούμε ότι
θα βοηθήσει ουσιαστικά να μη χαθούν και άλλες ζωές
και να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ασθενή για πρόσβαση σε νέα φάρμακα και εξατομικευμένες θεραπείες. «Το πιο μεγάλο “ευχαριστώ” δεν φτάνει για
όλους όσους αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια από
τη γέννησή της».

Ο Έλληνας εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης αποχαιρετά τον Simon με τα εξής λόγια: «Γνώριζα καλά και
έχω συνεργαστεί αρκετές φορές με τον Simon κατά
τη διάρκεια της πορείας μου και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο με ήθος,
αφοσίωση και όραμα. Εξαίρετος επαγγελματίας που
σίγουρα θα λείψει από τη Ναυτιλιακή κοινότητα. To
έργο που αναλαμβάνει η σύζυγος του είναι πολύ σημαντικό και αξίζει την υποστήριξη όλων μας» Πάνος
Λασκαρίδης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Σκοπός του κοινωνικού φορέα «FairLife-Φροντίδα και
Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα», σε συνεργασία με την επιστημονική του ομάδα, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την
πρόληψη και πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του
πνεύμονα, η υποστήριξη ομάδων υψηλού κινδύνου η
φροντίδα και συνδρομή των ασθενών, με σκοπό τη
μείωση της θνησιμότητας, η πρόσβαση σε διαγνωστικές μεθόδους, κλινικές μελέτες, νέα φάρμακα, και
λοιπές ιατρικές παρεμβάσεις αιχμής, καθώς και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε καινοτόμες
θεραπείες.
κοσμίως.
Η ταυτότητα του νέου φορέα
Το «FairLife-Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο
του πνεύμονα» έχει τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με διακριτικούς τίτλους: «FAIR LIFE
LUNG CANCER CARE» και «FAIR LIFE L.C.C.»
Διοικητικό Συμβούλιο
Κορίνα Πατέλη-Bell – Πρόεδρος, Εύη Χατζηανδρέου
– Αντιπρόεδρος, Ειρήνη Κασιμάτη – Γενική Γραμματέας. Μέλη ΔΣ: Ρέα Βιτάλη, Ελένα Λινάρδου, Μάρθα
Μυλωνά
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Συμπαράσταση
στον αρμενικό λαό
από το Δήμο ΒΒΒ
Η σημαία της Αρμενίας κυματίζει στο Δημαρχείο του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συμβολική ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης του Δήμου προς
το λαό της Αρμενίας.
Η απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο, και
ισχύει για την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα για τους επόμενους 5 μήνες. Η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιείται ως μέρος της συνολικής αποδοκιμασίας της
στρατιωτικής επίθεσης κατά της Δημοκρατίας του Αρτσάχ
και της Αρμενίας, όπως αυτή εκφράζεται σε Ψήφισμα που
έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη τελευταία συνεδρίαση (Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020).

ΕΒΔΟΜΗ

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην παραλιακή
Αθηνών - Σουνίου στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου
Το έργο αντικατάστασης αγωγών
ύδρευσης στην Πολεοδομική γειτονιά 1 της Αγίας Μαρίνας από
την ανάδοχο εταιρία ΑΣΑ συνεχίστηκε τον Οκτώβριο του 2020
στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου (σ.σ. από το φανάρι
της Αγίας Μαρίνας έως την Λουμπάρδα). Οι παλαιοί αγωγοί ήταν
πολύ ταλαιπωρημένοι και το έργο
βελτιώνει αποφασιστικά την ποιότητα του πόσιμου νερού, ενώ
πολύ θετική εντύπωση προκαλεί
το πυκνό δίκτυο πυροσβεστικών
κρουνών, 16 τον αριθμό, που συνοδεύουν το έργο υποδομής ύδρευσης, συμβάλλοντας αποφασιστικά
στην πυροπροστασία, της περιοχής του Κορωπίου και της Αττικής.

Αλλη είναι η γνώμη της
αντιπολίτευσης

Για “τα μεγάλα έργα
στην Αγ. Μαρίνα”
Το Ψήφισμα καταδικάζει απερίφραστα τη στρατιωτική επίθεση του του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας εναντίον της
Δημοκρατίας του Αρτσάχ και της Αρμενίας, εκφράζει την
συμπαράσταση προς τον αρμενικό λαό και καλεί την διεθνή κοινότητα να αναλάβει πρωτοβουλία για τον άμεσο
τερματισμό των εχθροπραξιών.

Τα Μεγάλα έργα του Δήμου Κρωπίας
στη περιοχή της Αγίας Μαρίνας που
διαφημίζονται από το γραφείο του Δημάρχου μόνο σύγχυση και ανασφάλεια
προκαλούν στους κατοίκους. Μας

λένε: "...Οι παλαιοί αγωγοί ήταν πολύ
ταλαιπωρημένοι όπως φαίνεται από το
φωτογραφικό υλικό του Δήμου Κρωπίας και το έργο πραγματικά βελτιώνει
αποφασιστικά την ποιότητα του πόσιμου νερού"!!!!
Δηλαδή πριν την αντικατάσταση του
δικτύου τι νερό πίναμε; Οι "ταλαιπωρημένοι αγωγοί" τι ποιότητας νερό
μετέφεραν στα σπίτια μας;

Σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο σε
απάντηση σε σχετική μου ερώτησή
αναφέρθηκε ότι πριν την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης πίναμε
ΝΕΡΟ ΝΕ ΛΑΣΠΗ και ότι έχουν γίνει
μεγάλα έργα στην περιοχή και δεν τα
βλέπουμε!!!
Αφροδίτη Δρακάτου - Κουντούρη
δημοτική σύμβουλος μείζονος
αντιπολίτευσης

Ψήφισμα
Συντασσόμενοι στον αρμενικό λαό οι κάτοικοι της Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό
Συμβούλιο, καταδικάζουμε απερίφραστα την στρατιωτική
επίθεση του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας εναντίον της
Δημοκρατίας του Αρτσάχ και της Αρμενίας.
Εκφράζουμε τη λύπη μας και αγωνιούμε για τους Αρμένιους αδελφούς μας με τους οποίους μας συνδέουν οι ισχυροί και μακροχρόνιοι ιστορικοί δεσμοί και το μαρτυρικό
παρελθόν Γενοκτονίας Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων
από το κεμαλικό καθεστώς.
Καλούμε τη Διεθνή Κοινότητα (ομάδα Διαμεσολάβησης
ΜΙΝΣΚ, ΕΕ, ΟΗΕ) να αναλάβει πρωτοβουλία για την
άμεση κατάπαυση του πυρός και την αποτροπή εγκλημάτων που διαπράττονται εναντίον του αρμενικού λαού και
ζητούμε να βρεθεί άμεσα ένας κοινός δρόμος συνεννόησης και αμοιβαίου σεβασμού για την ευημερία, την ανάπτυξη και ειρηνική συνύπαρξη στην ευρύτερη περιοχή
πάντα με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων
των λαών που στηρίζονται στην εφαρμογή των κανόνων
του Διεθνούς Δικαίου.
Προκειμένου να καταστεί σαφής η αλληλεγγύη προς τον
Αρμενικό λαό το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίζει την
έπαρση της αρμενικής σημαίας μαζί με την ελληνική και
την σημαία της Ε.Ε. στο Δημαρχείο της πόλης μας την
πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα για τους επόμενους 5 μήνες.

Oρκωμοσία των νέων Αξιωματικών Νοσηλευτικής
Oρκωμοσία των νέων Αξιωματικών Νοσηλευτικής πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), στο Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ» στο Βύρωνα, στις 3 Νοεμβρίου.
Τα ξίφη στους νέους αξιωματικούς απένειμε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ παρόντες
μεταξύ άλλων ήταν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Αλκιβιάδης Στεφανής, ως
εκπρόσωπος του Προέδρου
της Ελληνικής Κυβέρνησης
και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. και ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης.
Με αφορμή την ορκωμοσία ο
Περιφερειάρχης
δήλωσε:
«Θέλω να εκφράσω τα θερμά
συγχαρητήριά μου σε όλους
τους νέους και τις νέες αξιωματικούς που ορκίζονται σήμερα και να τους ευχηθώ καλή
και γόνιμη σταδιοδρομία στο
έργο τους που έχει ως στόχο
την πρόληψη και διατήρηση
της σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς και την παροχή άριστης Νοσηλευτικής Φροντίδας στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα των
Ενόπλων Δυνάμεων. Επιτελούν λειτούργημα και τους τιμούμε για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν».

ΕΒΔΟΜΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Oι εργασίες του αντιπλημμυρικού έργου που εκτελεί
για λογαριασμό του Δήμου Κρωπίας, η Περιφέρεια Αττικής, στο νότιο τμήμα του έργου στην Λεωφ. Β. Κωνσταντίνου και τμήματος Β. Όλγας έχει ολοκληρωθεί
με την κατασκευή μεγάλου κιβωτοειδούς τσιμεντένιου
καναλιού με αποδέκτη ομβρίων την τάφρο της Λεωφ.
Βάρης-Κορωπίου. Η ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής
θωράκισης της περιοχής θα συμπληρωθεί με έργα που
βρίσκονται στη διαδικασία της δημοπράτησης, όπως:
α) παράλληλο έργο στην περιοχή Παλάτι και οδούς,
Νικ. Γεωργίτση, Αλ.Δάβαρη, Πλάτωνος
β) συμπληρωματικό, με την εφαρμογή της ανάπλασης
& μονοδρόμησης τμήματος της Λεωφ. Β.Κωνσταντίνου.
Για την θωράκιση του ανατολικού- βορειο
Οι εργασίες στο ανατολικό τομέα του αντιπλημμυρικού
έργου έχουν ολοκληρωθεί στην οδό Αντωνίου Κιούση
με σημείο σύνδεσης κοντά στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής και συνεχίζονται στην οδό Σπύρου Δάβαρη με
τα συνεργεία της Εταιρίας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) να
έχουν ξεκινήσει έργα μετατόπισης αγωγών μετά την
ΕΥΔΑΠ και έργων ανασκαφής-αποτυπώσεων που διενήργησε η Εφορία Αρχαιοτήτων Αν.Αττικής. Έχει ήδη
ολοκληρωθεί το 98% των εργασιών με την αντικειμενικά χρονοβόρα αλλά απαιτητική τεχνική κατασκευής.
Για την πλήρη αξιοποίηση του αντιπλημμυρικού έργου
που ολοκληρώνεται και την πλήρη αντιπλημμυρική θωράκιση είναι υπό έγκριση δημοπράτησης άλλα δύο συνοδευτικά έργα:
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Αναβαθμίσεις σε δέκα σχολεία της Παλλήνης
Στη δημοπράτηση νέου έργου, για την αναβάθμιση
ακόμη δέκα σχολικών μονάδων, προϋπολογισμού 1
εκατομμυρίου ευρώ, προχώρησε την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ο Δήμος Παλλήνης.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 71%, από ιδίους πό-

•
•
•
•
•

1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
2ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
4ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
1ο Γυμνάσιο Γέρακα

ρους του Δήμου και κατά 29% από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”.
Θα πραγματοποιηθούν, όπου είναι αναγκαίο, πλήρεις
αναβαθμίσεις αύλειων χώρων, ελαιοχρωματισμοί και
ενεργειακές βελτιώσεις.
Το έργο αφορά στα εξής σχολεία:
•
1ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα
•
2ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα
•
6ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα

•
1ο Γυμνάσιο Παλλήνης.
•
1ο Λύκειο Παλλήνης
Τo νέο έργο έρχεται, ως συνέχεια των παρεμβάσεων
που πραγματοποιεί ο Δήμος Παλλήνης, σε όλες τις
σχολικές υποδομές, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα και τους Συλλόγους Γονέων, προκειμένου να εξασφαλίσει τη στέγαση όλων
των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε σύγχρονα,
ασφαλή και πλήρως εξοπλισμένα σχολεία.

Κάδοι οργανικών αποβλήτων στο Δήμο Κρωπίας

α) η συνέχιση κατασκευής μεγάλων αγωγών ομβρίων
στην συνέχεια της οδού Σπ. Δάβαρη έως σημείο της
οδού Αττικής.
β) αντιπλημμυρικά έργα κατασκευής κεντρικών αγωγών σε συγκεκριμένους οδούς δυτικού τομέα πόλεως.
Ο προγραμματισμός του Δήμου έχει προβλέψει και υπέβαλε χρηματοδότηση στο πρόγραμμα “Φιλόδημος” για τα
συμπληρωματικά έργα με μετάπτωση στο νέο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» 3.100.000 εκ. ευρώ ενώ είναι έτοιμος
για την ένταξη –υποβολή χρηματοδότησης και για όσα
άλλα συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα έχει προγραμματίσει για την άμεση υλοποίηση του σχεδίου για
την πλήρη αντιπλημμυρική θωράκιση πόλεως Κορωπίου.

Ο Δήμος Κρωπίας και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος ανακοίνωσαν τη λειτουργία ενός νέου συστήματος ανακύκλωσης που αφορά την ξεχωριστή συλλογή των
οργανικών αποβλήτων σε καφέ κάδους αποκομιδής (βιοαπόβλητα). Οι κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων χρώματος καφέ άρχισαν να τοποθετούνται από το τρίτο
δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2020 σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου, ενώ το ειδικό απορριμματοφόρο έχει
ήδη παραδοθεί από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο
Noμού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Οι καφέ κάδοι σε πρώτη
φάση, θα τοποθετηθούν σε 85 σημεία που υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή βιοαποβλήτων όπως, Αγία Μαρίνα,
Σκάρπιζα, Κίτσι, Καρελλάς κοντά σε, καταστήματα μαζικής εστίασης, εκπαιδευτήρια, γηροκομεία, δημοτικέςκρατικές δομές κ.α.
Σε επόμενη φάση θα αναπτυχθούν σε όλο το Δήμο (κέντρο και συνοικίες).
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πώς χρησιμοποιούμε τον καφέ κάδο. Η γενική οδηγία είναι ο διαχωρισμός καθημερινά των οργανικών υλικών από τα
υπόλοιπα απόβλητα.
Δεν επιτρέπεται να ρίχνουμε βιοαπόβλητα συσκευασμένα σε πλαστική σακούλα στο καφέ κάδο καθότι θα
καταστραφεί όλο το περιεχόμενο των βιοαποβλήτων
του κάδου.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀερσιφροσύνης*
ἄρχεσθαι
&
Ἀμερσιφροσύνης*
παύεσθαι
«Από τα λίγα βιβλία που διαβάζω ακόμη, προτιμώ κυρίως τον Πλούταρχο, από τον οποίο και ωφελούμαι περισσότερο. Αυτόν πρωτοδιάβασα στην παιδική μου
ηλικία, αυτός θα είναι και η τελευταία ανάγνωση στα γηρατειά μου. Είναι σχεδόν ο μόνος συγγραφέας που δεν
διάβασα ποτέ χωρίς όφελος».
(Ζαν Ζακ Ρουσσώ, 1712-1778, Ελβετός φιλόσοφος και παιδαγωγός)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Στο πεντάτομο έργο του “Αιμίλιος ή περί Αγωγής”, που γράφτηκε το 1762, ο Ρουσσώ προβάλλει τις παιδαγωγικές - εκπαιδευτικές απόψεις του και υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση πρέπει
να βασίζεται στην προσωπική αναζήτηση και μόνο του διδασκόμενου, έχοντας ως πρότυπο τα “ΗΘΙΚΑ” συγγράμματα
του Πλουτάρχου.
Στο νεοελληνικό χώρο ο Αδαμάντιος Κοραής, 1748-1833,
υπήρξε από τους εμβριθέστερους σχολιαστές και εκδότες του
Πλουτάρχου. Τα μελετήματά του “Προλεγόμενα στους Αρχαίους Έλληνες Συγγραφείς”, είναι συλλογή αρχαίων κειμένων τα οποία συνοδεύονται από δικούς του προλόγους, που
τους αποκαλεί “Αυτοσχέδιους Στοχασμούς”.
Στο διάστημα από το 1809 έως το 1814 θα κυκλοφορηθεί σε 6
τόμους το έργο “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ” του Πλουτάρχου.
Ο Ιούλιος Καίσαρ Σκάλιγκερ, ψευδώνυμο του Τζούλιο
Μπορντόνι (Giulio Bordone), Ιταλός - Γάλλος φιλόλογος, ποιητής, γιατρός, 1484-1558, αποκαλεί τον Πλούταρχο: «Πάσης
Σοφίας οφθαλμό».
Ο Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς,
(50-120), από τη Βοιωτία, ήταν
βιογράφος, ιστορικός, φιλόσοφος και αρχιερέας στο Μαντείο
των Δελφών από το 95 μ.Χ.
μέχρι το θάνατό του. Το πιο
γνωστό του έργο είναι οι “ΒΙΟΙ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, μια σειρά
βιογραφιών Ελλήνων και Ρωμαίων, διευθετημένων ανά
ζεύγη, έτσι ώστε να δίνεται έμφαση στις κοινές ηθικές τους αξίες ή στα σφάλματα/αποτυχίες
τους. Οι διασωθέντες “ΒΙΟΙ” περιλαμβάνουν 23 ζεύγη βιογραφιών, καθώς και τέσσερις μεμονωμένους βίους (ΆρατοςΑρταξέρξης-Γάλβας-Όθων). Στα περισσότερα από τα ζεύγη
ακολουθεί σύγκριση-αξιολόγηση των δύο προσωπικοτήτων.
Το υπόλοιπο έργο του, τα “ΗΘΙΚΑ”(MORALIA), ενοποιήθηκε σε μια εκλεκτική συλλογή (83) πραγματειών και καταγεγραμμένων λόγων (σώζονται 76) και αποτελεί μια ακένωτη
πηγή ηθικο-φιλοσοφικών παραγγελμάτων κατά μίμηση των
Πλατωνικών διαλόγων. Το έργο του αποτελεί τη γέφυρα
(ΜΕΣΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ) μεταξύ της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΛΑΤΩΝΑ και του ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΥ. Το έργο του
Πλουτάρχου μεταφράστηκε στις γλώσσες σχεδόν όλων των
λαών. Αποσπάσματά του έχουν εισαχθεί ως μάθημα σε πλείστα
σχολεία προηγμένων πολιτιστικών κρατών του κόσμου. Στην

ΕΒΔΟΜΗ

Ελλάδα παραμένει άγνωστος ως Αρχαίος Έλλην Συγγραφέας,
αλλά είναι πολύ γνωστός ο λαϊκός τραγουδιστής Γιάννης
Πλούταρχος (γεν.1970)!…
Αντί να διδάσκουμε στους μαθητές αυτά τα ωφέλιμα, εύληπτα
και ευχάριστα βιβλία που διαμορφώνουν Ελεύθερους και
Υπεύθυνους Πολίτες, όπως λέει το άρθρο 16/2 του Ελληνικού
Συντάγματος, τους φουσκώνουμε τα μυαλά με μεταφυσικές δοξασίες και δουλόφρονα/δουλοπρεπή μοιρολατρικά πρότυπα,
που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημερινή κοινωνική σήψη και
αμορφωσιά στην οποία είναι βυθισμένη η πλειονότητα των
σύγχρονων Ελλήνων.
Είναι καιρός να εισαχθεί επιτέλους ο Πλούταρχος στα νέα προγράμματα Σπουδών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αν
θέλουμε πράγματι να διαπλάθουμε Ελεύθερους και Υπεύθυνους Πολίτες - ενεργούς και όχι Υπηκόους και Ανεύθυνους ενεργούμενα!
Σας παρουσιάζουμε μερικά αποσπάσματα από τη συλλογή τα
“ΗΘΙΚΑ” του Πλουτάρχου, το όχι και τόσο γνωστό, αλλά
πολύ σπουδαίο και ενδιαφέρον μελέτημά του - σε 18 κεφάλαια
- με τίτλο “Περί τοῦ ἀκούειν”. Ο τίτλος πιο ορθός θα ήταν σε
πλήρη ανάπτυξη “Περί τοῦ ὀρθῶς ἀκούειν τῶν Φιλοσόφων”.
Η ακρόαση των φιλοσοφικών διαλέξεων-συζητήσεων είναι
πολύ σημαντική ώστε ο νέος να μπορέσει να αποκομίσει
οφέλη και αυτή να τον αφυπνίσει και όχι να τον αποκοιμίσει
(του εμποδίσει τη σκέψη και του αμβλύνει την κριτική του ικανότητα).
Ας μην ξεχνάμε ότι ο Πυθαγόρας ο Σάμιος (580-500), στο
Διδασκαλείο του, το ΟΜΑΚΟΕΙΟΝ ή ΟΜΑΚΟΪΟΝ (=ὁμοῦ
+ ἀκούειν= ομαδική/κοινή ακρόαση), επέβαλλε στους μαθητές του υποχρεωτική πενταετή σιωπή, προκειμένου να ασκηθούν στην εγκράτεια, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα στον
άνθρωπο είναι να συγκρατεί τη γλώσσα του.
Σήμερα, δυστυχώς, εμείς, έχουμε ενδιατρίψει στην αντι-πλουτάρχεια μελέτη: “Περί του ομιλείν, του φωνείν, του απομνημονεύειν, του αναμηρυκάζειν, του διακόπτειν” και έχουμε
εκπονήσει μάλιστα και μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες!!!
Η ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΟΣ ΕΝΑΡΕΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ
ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΘΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ
“Οὐ γὰρ ὡς ἀγγεῖον ὁ νοῦς ἀποπληρώσεως ἀλλ´ ὑπεκκαύματος μόνον ὥσπερ ὕλη δεῖται, ὁρμὴν ἐμποιοῦντος εὑρετικὴν καὶ ὄρεξιν ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν. Ὥσπερ οὖν εἴ τις ἐκ
γειτόνων πυρὸς δεόμενος, εἶτα πολὺ καὶ λαμπρὸν εὑρὼν
αὐτοῦ καταμένοι διὰ τέλους θαλπόμενος, οὕτως εἴ τις
ἥκων λόγου μεταλαβεῖν πρὸς ἄλλον οὐκ οἴεται δεῖν φῶς
οἰκεῖον ἐξάπτειν καὶ νοῦν ἴδιον, ἀλλὰ χαίρων τῇ ἀκροάσει
κάθηται θελγόμενος, οἷον ἔρευθος ἕλκει καὶ γάνωμα τὴν
δόξαν ἀπὸ τῶν λόγων, τὸν δ´ ἐντὸς εὐρῶτα τῆς ψυχῆς καὶ
ζόφον οὐκ ἐκτεθέρμαγκεν οὐδ´ ἐξέωκε διὰ φιλοσοφίας.
Εἰ δεῖ τινος οὖν πρὸς ἀκρόασιν ἑτέρου παραγγέλματος,
δεῖ καὶ τοῦ νῦν εἰρημένου μνημονεύοντας ἀσκεῖν ἅμα τῇ
μαθήσει τὴν εὕρεσιν, ἵνα μὴ σοφιστικὴν ἕξιν μηδ´ ἱστορικὴν ἀλλ´ ἐνδιάθετον καὶ φιλόσοφον λαμβάνωμεν, ἀρχὴν
τοῦ καλῶς βιῶναι τὸ καλῶς ἀκοῦσαι νομίζοντες”.

πρέπει να θυμόμαστε αυτό που μόλις τώρα είπαμε, ότι δηλαδή θα πρέπει να καλλιεργούμε ταυτόχρονα με τη Μάθηση την Έρευνα, έτσι ώστε να αποκτήσουμε όχι τη
σοφιστική συνήθεια μιας στείρας απομνημόνευσης, αλλά
μίαν ενδόμυχη φιλοσοφική διάθεση με την πεποίθηση ότι
ο ορθός τρόπος της ακρόασης των φιλοσόφων είναι η
αρχή ενός ορθού και ενάρετου τρόπου ζωής).
“Καὶ τὴν φύσιν ἡμῶν ἑκάστῳ λέγουσι δύο μὲν ὦτα
δοῦναι, μίαν δὲ γλῶτταν, ὡς ἐλάττονα λέγειν ἢ ἀκούειν
ὀφείλοντι”. (Πλούταρχος, 50-120, “Ηθικά”, Περί τοῦ ἀκούειν, κεφ.3)
(= Λέγεται άλλωστε ότι η φύση έδωσε στον καθένα μας δύο
αυτιά και μια γλώσσα, γιατί κανείς οφείλει να μιλάει λιγότερο απ’ ό, τι να ακούει).
“..τῶν δ´ ἀκούειν μὴ δυναμένων νέων μηδ´ ὠφελεῖσθαι
δι´ ἀκοῆς ἐθισθέντων ὑπηνέμιος ὄντως ὁ λόγος ἐκπίπτων
ἀκλειὴς ἀίδηλος ὑπαὶ νεφέεσσι κεδάσθη.”
(Πλούταρχος, 50-120, “Ηθικά”, Περί τοῦ ἀκούειν, κεφ.4)

(= Όσοι όμως αντιδρούν αμέσως μιλώντας όσο ακόμη οι
άλλοι μιλούν, χωρίς να ακούνε ή να ακούγονται, διαπράττουν απρέπειες/ασχήμιες/αχρειότητες).

Ο Πλούταρχος σ’ αυτό το έργο αναφέρεται κυρίως στους
νέους, οι οποίοι λόγω της προπέτειας, του αυθορμητισμού και
της φιλοδοξίας, που είναι σύμφυτες με την ηλικία τους, σπεύδουν να μιλήσουν την ώρα που θα έπρεπε να ακούν προσεκτικά
και να ταξινομούν τις πληροφορίες που τους μεταδίδονται. Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί οποιοσδήποτε διανοούμενος
της εποχής του Πλουτάρχου τη σύγχρονη επιβολή του ‘άγραφου νόμου της συζήτησης’ με οξεία και διαπεραστική φωνή,
με δυνατές κραυγές και έντονες διαμαρτυρίες/ αντιπαραθέσεις/αποδοκιμασίες, της έλλειψης σεβασμού προς τον ομιλητή
και της αδιαφορίας για το ειδικό βάρος των λεγομένων των
άλλων. Στην παρακμασμένη και παραπαίουσα Ελλάδα της κομματικής εξαθλίωσης και εξαχρείωσης η ασχημοσύνη θεωρείται
υποχρέωση και η ύβρις απαράβατος κανόνας!!! Η παραβίαση
των κανόνων διεξαγωγής διαλόγου συνιστά ευθεία προσβολή
του πολιτισμού μας και οποιοσδήποτε προβαίνει συστηματικά
σε τούτο το ατόπημα πρέπει να αποβάλλεται από τη δημόσια
σφαίρα. Άνθρωποι που δεν είναι διατεθειμένοι να ακούσουν
αποδεικνύεται πως είναι προσκολλημένοι στην ανοησία και
στην αγένεια του χαρακτήρα τους.
“ Ο κάθε οδοιπόρος του κόσμου τούτου λυτρώνεται με
τον αγώνα και η αληθινή ευτυχία της ζωής
τότε μόνο ολοκληρώνεται, όταν ο ατομικός αγώνας πλαταίνει και σμίγει με τον αγώνα των πολλών “.
Στις κρίσιμες τούτες ώρες θυμόμαστε πάντα:
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΨΗΛΑ!!!
(LOCKDOWN BUT HEAD UP!!!)
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΟΜΑΣΤΕ!!!
ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑ
ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΠΑΥΟΜΑΣΤΕ!!!
Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος

(Πλούταρχος, 50-120, “Ηθικά”, Περί τοῦ ἀκούειν, κεφ.18)

(= Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει, είναι
σαν ένα δεμάτι ξύλα που θέλει προσάναμμα μόνο για να
ανάψει η φλόγα της αναζήτησης/έρευνας και η λαχτάρα
για την αλήθεια. Όπως ακριβώς όταν πάει κανείς να ζητήσει
φωτιά από το γείτονα, και βρίσκοντας εκεί στο τζάκι αναμμένη μια μεγάλη και λαμπρή φωτιά, κάθεται για ώρα και ζεσταίνεται, με τον ίδιο τρόπο, πηγαίνοντας κανείς σε κάποιον
άλλο για να “μεταλάβει του λόγου”, δεν αντιλαμβάνεται
ίσως ότι πρέπει ο ίδιος να ανάψει ένα δικό του φως και να
διαμορφώσει δική του σκέψη, παρά κάθεται χαρούμενος
και ακούει επειδή τον θέλγει η ακρόαση. Και αυτά που διδάσκεται του δίνουν εξωτερικά μια λάμψη, όμως τη μούχλα
μέσα του και το σκοτάδι της ψυχής δεν τα έχει θερμάνει,
ούτε τα έχει αποδιώξει με τη δύναμη της Φιλοσοφίας. Αν
λοιπόν χρειάζεται μια προτροπή για το θέμα της ακρόασης,

―――――――――
*Ἀερσιφροσύνη = η ανύψωση, η μετουσίωση της διάνοιας του νου, η ανάταση , ενεργοποίηση/κινητοποίηση του πνεύματος. Παράγεται από τα επίθετα ἀερσίφρων,-ον και ἀερσίνους, -ουν = ο επαίρων τας φρένας,ο
ανυψώνων τη διάνοια, ο υψηλόφρων, ο υπερήφανος, ο αγέρωχος, ο γενναιόφρων, ο έχων υψηλό φρόνημα. Ετυμολογείται από τα : ἀέρρω (ποιητ. αιολικό), ἀείρω (επικό-ιωνικό), αἲρω (αττικό) = σηκώνω, υψώνω, εγείρω +
ἡ φρήν - φρενός = ο νους, το λογικό, το μυαλό, ο στοχασμός, η φρόνηση,
σύνεση, φρονιμάδα και το φρόνημα.
* Ἀμερσιφροσύνη = η αφαίρεση, η αποστέρηση, η απόσπαση, η απογύμνωση, η απώλεια των φρενών, του νου, της σκέψης, του στοχασμού, της
κρίσης, της πνευματικής διαύγειας/εγρήγορσης. Παράγεται από τα επίθετα
ἀμερσίφρων, -ον και ἀμερσίνους, -ουν = ο αφαιρών, αποστερών τον νουν,
ο νωθρός, ο αμβλύνους, ο άφρων, ο ασύνετος, ο άκριτος, ο αστόχαστος, ο
άμυαλος. Ετυμολογείται από τα: ἀμέρδω, ἀμείρω, μελλ. ἀμέρσω = αποστερώ, αφαιρώ + ἡ φρήν - φρενός = ο νους, το λογικό, το μυαλό.
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Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας
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Η ΕΒΔΟΜΗ έχει καταξιωθεί στο χώρο, είναι
αγαπητή σε μεγάλη μερίδα αναγνωστών,
όπως αποδεικνύεται κάθε εβδομάδα και έχει
δείξει ειδική έρευνα για τον τοπικό Τύπο.
Η παρουσία σας, στις σελίδες μας θα δώσει
μεγαλύτερη ώθηση στην επιχείρησή σας.
Προβληθείτε ακόμη και με μία συνδρομή.
6937153052, 2106030655
press@ebdomi.com
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Εν
όπλοις
Διαλύοντας το
γόητρο της Τουρκίας
Ο Αύγουστος δεν ήταν ο καλύτερος μήνας για τις
τουρκικές ένοπλες Δυνάμεις, καθώς οι δυσάρεστες
εκπλήξεις έφτασαν στην επιχειρησιακή ταπείνωση,
διαδέχοντας η μία την άλλη από το Πολεμικό Ναυτικό
και ιδίως την Πολεμική Αεροπορία μας σε διάστημα
ολίγων ημερών.
Οφείλω να ομολογήσω ότι η πολεμική μας Αεροπορία
προέβη σε “απίστευτες” κινήσεις δίνοντας μαθήματα
υπεροχής στο Αιγαίο. Αυτές λοιπόν τις κινήσεις αναπτύσσω στο άρθρο μου περιληπτικά.

Πρώτο πλήγμα από σμήνος “F-16”
Επήλθε στις 25 Αυγούστου. Το πρωί εκείνης της ημέρας δύο ελληνικά F-16 απογειώθηκαν από τη βάση
του Αράξου, έδρα της 116 Πτέρυγας Μάχης, πέταξαν
νοτίως της Κρήτης και από εκεί “βούτηξαν φτάνοντας
σχεδόν το επίπεδο της θάλασσας. Με τον τρόπο αυτό
έγιναν “αόρατα” για τα τουρκικά ραντάζ. Οι Τούρκοι

“ΤΙΜΗΣΤΟ 21”
Ανοικτή επιστολή προς τον
πρόεδρο της ΕΡΤ
Η Επιτροπή “ΤΙΜΗΣΤΟ 21” απευθύνεται στον πρόεδρο
της κρατικής τηλεόρασης ΕΡΤ, επισημαίνοντας την απόλυτη απουσία προβολής της Επιτροπής “ΤΙΜΗΣΤΟ 21”
από το πρόγραμμά της.
Την επιστολή υπογράφει η Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη
Γράφει μεταξύ άλλων:
Η “ΤΙΜΗΣΤΟ 21” είναι η δεύτερη Επιτροπή εορτασμού
των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Η σύστασή της είναι το αποτέλεσμα της οργής πολλών χιλιάδων συμπατριωτών μας, οι οποίοι εναντιώθηκαν
στην παραχάραξη της ιστορίας μας, όπως αυτή αναδύεται μέσα από απόψεις, συνεντεύξεις και συγγράμματα
προσκεκλημένων μελών της Επιτροπής Ελλάδα 21.
Η ΤΙΜΗΣΤΟ 21, στις 2 Ιουλίου του τρέχοντος έτους,
γνωστοποίησε την ύπαρξή της με Συνέντευξη Τύπου, η
οποία έλαβε χώρα στην ΕΣΗΕΑ. Παρότι, το σύνολο σχεδόν των μεγάλων καναλιών έδωσαν συνέχεια στην πρό-
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τυχαία, απογείωσαν ιπτάμενα ραντάρ, αλλά τα δύο F16 προσγειώθηκαν στην Πάφο, στο αεροδρόμιο “Ανδρέας Παπανδρέου” χωρίς να καταφέρει να τα
εντοπίσουν το τουρκικό Κέντρο Επιχειρήσεων. Ήταν
μία ιστορική στιγμή και επιχειρησιακός διασυρμός,
καθώς ήταν η πρώτη προσγείωση ελληνικών μαχητικών στην Πάφο, έπειτα από πολλά χρόνια.

Το δεύτερο “σοκ”
Στις 26 Αυγούστου ξεκίνησε η άσκηση “ΕΥΝΟΜΙΑ”
στην οποία Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία “ένωσαν”

τις στρατιωτικές δυνάμεις τους, για να στείλουν μήνυμα υπεορχής στην Τουρκία.
Στις 27 Αυγούστου ξημέρωσε για την Αγκυρα μια από
τις χερότερες ημέρες των προσδοκιών της. Εκείνο το
πρωί στα πλαίσια της Ασκησης “ΕΥΝΟΜΙΑ” ζεύγος ελληνκών F-16 που είχε προσγειωθεί στην Κύπρο μαζί
με τα γαλλικά Ραφάλ έλαβε ενισχύσεις.
Στο πλαίσιο της ίδιας Ασκησης έξι ελληνικά F-16 απογειώθηκαν από την Κρήτη, πέρασαν πάνω από το

σκληση της ΤΙΜΗΣΤΟ 21, και ανήγγειλαν στα ειδησεογραφικά τους δελτία τη δημιουργία της, εντυπωσιακό
ωστόσο είναι το γεγονός ότι, στο σύνολό τους, παρέλειψαν να αναφερθούν στους λόγους της σύστασης της ΤΙΜΗΣΤΟ 21.
[...]
Ωστόσο, οι αντιδράσεις, σε σχεδόν καθημερινή βάση,
εναντίον των επιλογών της επίσημης Επιτροπής Ελλάδα
21, με κορύφωση αυτήν της προθέσεως πρόσκλησης του
κ Ερντογάν, (που ματαιώθηκε μόνον εξαιτίας δικής του
απροθυμίας να παραστεί στους εθνικούς μας εορτασμούς), αποκάλυψε και συγκεκριμενοποίησε ένα διαρκές
γεγονός.
Πρόκειται για την συνεχή προβολή, από τα κρατικά
ΜΜΕ, των σχεδίων, των κινήσεων και του συνόλου των
λεπτομερειών της Επιτροπής “Ελλάδα 21”, παρότι είναι
περισσότερο από ξεκάθαρο ότι η πλειοψηφία των Ελληνίδων και Ελλήνων είναι κάθετα αντίθετη με το περιεχόμενο του εορτασμού της επετείου των 200 ετών.
Αποδεικνύεται, έτσι, και ευτυχώς, ότι οι Έλληνες ανθίστανται σθεναρά, στις απόψεις μελών της Επιτροπής
“Ελλάδα 21”, περί εξευτελισμού ηρώων του 1821, περί
της Επανάστασης του 1821 που δήθεν «προήλθε από μια
περιθωριακή ελίτ», περί του ότι δήθεν «δεν υπήρξε
σκλαβιά 400 ετών, γιατί οι υπόδουλοι Έλληνες περνού-

“Ορούτς Ρέις” και τις τουρκικές φρεγάτες και ακολουθώντας την ίδια τακτική έμειναν αθέατα από τα τουρκικά ραντάρ. Εφτασαν στην Κύπρο, ασκήθηκαν με τα
μαχητικά που ήταν ήδη εκεί και προκάλεσαν “σοκ” στο
τουρκικό Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο δεν πήρε είδηση τι είχε συμβεί κάτω από τη “μύτη του” και πίστευε ότι στην Κύπρο ήταν δύο F-16 και Γαλλικά
Ραντάρ.
Όταν δόθηκε το σύνθημα από το ελληνικό Κέντρο
Επιχειρήσεων η ελληνική “τανάλια” έκλεισε παγιδεύοντας ανάμεσα στις δαγκάνες της, τους Τούρκους
χειριστές οι οποίοι άμεσα εγκατέλειψαν την περιοχή.
Για μια ακόμη φορά οι Ελληνες επιτελείς “διάβασαν”
καλύτερα τους Τούρκους. Όλα τα μαχητικά επέστρεψαν στην Ελλάδα, αλλάζοντας όμως πτήσεις, μπερδεύοντας τους Τούρκους πιλότους “τι κάνουν τα
F-16”!
Κε Ερντογάν και Ακάρ. Μην προχωράτε, όπως κάνατε
πάντα, σε ανούσιες απειλές για να είστε στην επικαιρότητα. Πρέπει κάποτε να καταλάβετε, ότι οι Ελληνικές Ενοπλές Δυνάμεις, υπερέχουν σε όλα, από τον
σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεσή τους.
Αλλά τι να κάνετε, βλέπετε έρχονται εκλογές και ο
Ερντογάν με τους Ακροδεξιούς θέλουν να ξαναβγούν. Αν ο Τούρκκος λαός, φανεί έξυπνος, πρέπει
τον κο Ερντογάν να τον οδηγήσει στα δικαστήρια, για
την καθυστέρηση ενεργειών του “κορονοϊού”, την καταράκωση της οικονομίας της χώρας, τον αποκλεισμό
της Τουρκίας από κάθε είδους νόμιμες συνδέσεις με
άλλα κράτη.
Παναγιώτης Μουντανέας
Αντιναύαρχος ε.ε.

σαν ζωή χαρισάμενη με τους Τούρκους», περί της
δήθεν «πατρογονοπληξίας από την οποίαν δήθεν πάσχουμε, πιστεύοντας ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων
Ελλήνων», περί της δήθεν ανάγκης «αναθεώρησης της
ιστορίας μας», περί της δήθεν «δημιουργίας έθνους και
κράτους, πριν μόνον από 200 χρόνια, χάρη στην Επανάσταση του 1821» και περί πλήθους άλλων επικίνδυνων,
για την επιβίωσή μας, νεολογισμών.
Είμαστε βέβαιοι, στην “ΤΙΜΗΣΤΟ 21”, ότι οι παραπάνω
αυτές (και πλήθος άλλων) εθνομηδενιστικές απόψεις,
είναι εν γνώσει των αρμοδίων, γιατί έγιναν και γίνονται
ευρύτατα γνωστές από την “ΤΙΜΗΣΤΟ 21” και όχι μόνο.
Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίλογος, αλλά και δεν
αποθαρρύνονται τα κρατικά ΜΜΕ να τις προβάλλουν σε
καθημερινή βάση, ενδέχεται να σημαίνει ότι μερικοί ανάμεσά τους δεν διαφωνούν με αυτές.
[...]
Θέλουμε να ελπίζουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι θα συμφωνήσετε πως η αποστολή των κρατικών ΜΜΕ ουδόλως είναι,
στις κρίσιμες ημέρες μας, η συνειδητή προβολή του
εθνομηδενισμού και της παραχάραξης της ιστορίας μας.
Και ούτε παράλληλα είναι η αποσιώπηση της ύπαρξης
της ΤΙΜΗΣΤΟ 21.
Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη
timisto 1821.gr
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Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,
στην αρχή της νέας, αλλά αναπόφευκτης καραντίνας, σας ενημερώνουμε για την Oικονομική Eπιτροπή
της 5-11-2020, η οποία ύστερα από την μεγάλη πίεση
που ασκήσαμε, βασικά όμως λόγω του επικείμενου
lock down, πραγματοποιήθηκε εν τέλει δια περιφοράς. Αναλόγου περιεχομένου ερώτηση είχε θέσει και
στο τελευταίο ΔΣ ο αρχηγός μας, Δ. Δαβάκης, χρειάστηκε όμως η ΚΥΑ για ν' αποφευχθεί η συνάθροιση
των μελών της Επιτροπής και των υπαλλήλων στον
ίδιο χώρο και έτσι να μας βγάλει από την δύσκολη
θέση.
Το πρώτο και δεύτερο θέμα αυτής της Επιτροπής
αφορούσαν τις προμήθειες του δήμου σε αναλώσιμα,
τρόφιμα, καθαριστικά κ.λπ. Για να μην αναλωθούμε
κι εμείς σε λεπτομέρειες, θ' αναφερθούμε με αδρές
γραμμές σε κάποιες ενστάσεις επί των δαπανών και
προμηθειών, πλην εκείνης του φρέσκου γάλακτος, η
οποία δεν χρήζει καμίας κρίσεως και γι' αυτό υπερψηφίσαμε.
Παρατηρήσαμε λοιπόν κατά τα λοιπά, ότι υπήρχε μία
"τάση" οι προμήθειες για τον Δήμο αμιγώς, να υπερέχουν ποιοτικά και μάλιστα σε επουσιώδη είδη. Θεωρούμε πως δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ευρισκόμενη σε συνεχή έκτακτη συνεδρίαση από την
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, εξέτασε διεξοδικά την κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί στο Ίδρυμα μετά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την Πέμπτη 29
Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:30 το πρωί,
όταν ομάδα περίπου 15 κουκουλοφόρων εισέβαλε με τρόπο βίαιο και τρομοκρατικό στο γραφείο του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου, τον απείλησε και
άσκησε πρωτόγνωρη λεκτική και σωματική βία σε βάρος του, προξενώντας
ταυτόχρονα σοβαρές υλικές ζημιές
στον χώρο της Πρυτανείας.
Η Σύγκλητος ομόφωνα αποφασίζει
1. Να εκφράσει τον βαθύ αποτροπιασμό της
για τις αντιδημοκρατικές και απάνθρωπες
αυτές ενέργειες, που δεν έχουν θέση σε
ένα ελεύθερο, ανοικτό και δημοκρατικό πανεπιστήμιο.
2. Να εκφράσει την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξή της στο πρόσωπο του
Πρύτανη και στον θεσμό που αυτός εκπροσωπεί και να δηλώσει ότι τέτοιες αποτρό-

να κατανέμονται οι προμήθειες ποσοστιαία μεν, ακριβοδίκαια δε. Οι λοιποί αποδέκτες πέραν του δήμου
είναι ο κοινωνικός ξενώνας, ο ΟΑΠΠΑ, η αΑ/βάθμια
και η Β/βάθμια. Επίσης, περιμένουμε τον απολογισμό,
καθώς τόσο στην πρώτη, όσο κ στην παρούσα καραντίνα, η κατανάλωση κατ' αναλογία φορέα σημειώνει
μείωση.
Σε δύο θέματα της Οικ.Επ. οι εισηγήσεις έφτασαν
"ασθμαίνοντας" την ίδια ημέρα της διεξαγωγής της
και στο ένα θέμα καθόλου, οπότε κι αυτό απεσύρθη.
Σχετικά με την μελέτη "προμήθεια φυτών σπόρων,
έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος, ειδών φυτοπροστασίας, λίπανσης και λοιπών υλικών πρασίνου" υπερψηφίστηκε από εμάς ως αναγκαία, παρατηρήσαμε όμως
κάποια σημεία "τριβής",τα οποία και παραθέτουμε.
1. Η προμήθεια των δέντρων είναι ικανοποιητική και
ως προς τα είδη και ως προς την ποσότητα (περίπου
450). Εικάζουμε ότι δεν θα είναι δυνατό να προμηθευτούμε όλα τα δέντρα συγχρόνως, επομένως χρειάζεται στενή επιτήρηση από την υπηρεσία για τον
χρόνο και την επιτυχή παράδοσή τους.
2. Υπάρχει προμήθεια σπορόφυτων κυκλάμινου αξίας
24.050€ κ εποχιακών 5.000€, ως και της υποκατηγορίας 1,2_6.000€ Σύνολο 35.050€. Παρ' όλο που σε
αυτές τις κατηγορίες προμήθειας γίνεται εκτεταμένη
καλλιέργεια στο φυτώριο του δήμου, για ποιό λόγο
γίνεται επιπλέον προμήθεια; Οι αθρόες ποσότητες
του φυτωρίου δεν επαρκούν;
3. Η προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα 700τ.μ. αξίας
4.900€ μας βρίσκει μάλλον αντίθετους. Το κόστος
βέβαια δεν είναι υπέρογκο αλλά είναι πράγματι αναγκαίος ο χλοοτάπητας; Στεκόμαστε σκεπτικοί και θα

παιες ενέργειες στρέφονται κατά του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Να υπογραμμίσει την αποφασιστικότητά
της να προβεί με τρόπο συντεταγμένο σε
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε είδους
παράνομης συμπεριφοράς, που πλήττει την
εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και την
ακαδημαϊκή ελευθερία.
4. Να καλέσει την πολιτεία να προχωρήσει
άμεσα στη νομοθέτηση συγκεκριμένων,
αποτελεσματικών και εφαρμόσιμων μέτρων
για την προστασία της κοινότητας (φοιτητών-τριών, διδακτικού-ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού) και της περιουσίας του
Ιδρύματος. Τα γεγονότα της 29ης Οκτωβρίου κατέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο
ότι το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι
απροστάτευτο. Στο πλαίσιο αυτό, η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη να μεταφέρει προς τα όργανα της πολιτείας
συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων ζητημάτων.
5. Να διακόψει όλες τις εκπαιδευτικές και
διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος έως
την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, ως
πρώτη ελάχιστη αντίδραση της κοινότητάς
του στην νέα αυτή βίαιη και έκνομη ενέργεια που τραυματίζει το κύρος του Ιδρύματος
ως
ελεύθερου,
ανοικτού
και
δημοκρατικού δημόσιου πανεπιστημίου.
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

προτείναμε την χρήση απολύτως φυσικών υλικών,
εάν κ εφόσον κρίνεται απαραίτητη η επίστρωση δαπέδου ή όποιου είδους γκαζόν σε κοινόχρηστους
χώρους. Επειτα το γκαζόν γενικότερα ως υδροβόρο
με την απαίτηση χρήσης φυτοφαρμάκων, δεν είναι το
ιδανικό για το μικροκλίμα μας.
Κλείνοντας, θα προβούμε στο γενικό σχόλιο της τήρησης των κανονισμών του δήμου από όλους αναιξερέτως. Αναφερόμαστε ιδίως στους προσφάτως
ψηφισθέντες, όπως ο κανονισμός πρασίνου. Καίτοι
είχαμε και έχουμε κάποιες ενστάσεις, κυρίως σε ό,τι
δεν συμπεριλήφθηκε στον κανονισμό, οφείλουμε να
τον τηρούμε σχολαστικά. Το ίδιο περιμένουμε να κάνουν όλες οι υπηρεσίες και όλοι οι αιρετοί.
Προσοχή σε αυτή την νέα δοκιμασία ειδικότερα για
τους εργαζομένους επί πεδίου.
Υπομονή, Κουραγιο, Δύναμη
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι.Δόγκα
δημ.σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ 12 ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΜΟΡΕΑ
Οι εταιρείες «Αττική Οδός Α.Ε.» και
«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον
περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2, ενημερώνουν ότι,
από Σάββατο, 7 Νοεμβρίου και μέχρι
νεωτέρας, θα λειτουργεί αποκλειστικά
και μόνο η Τηλεφωνική
Εξυπηρέτηση
Πελατών, ενώ τα 9
Σημεία Εξυπηρέτησης
Συνδρομητών
στην Αττική Οδό και
τα 3 Σημεία Εξυπηρέτησης στον Αυτοκινητόδρομο Μορέα (Σπαθοβούνι,
Νεστάνη, Καλαμάτα) θα παραμείνουν
κλειστά για το κοινό.
Οι εγγραφές συνδρομητών και η χορήγηση πομποδεκτών θα εξυπηρετούνται τηλεφωνικά και μέσω courier,
ενώ οι επαναφορτίσεις των πομποδε-

κτών υπάρχει δυνατότητα να γίνονται
και ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας my e-PASS στον ιστότοπο https://cs.attiki-odos.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
Πελατών (Τ.Ε.Π), η
οποία λειτουργεί Δευτέρα – Σάββατο, 08:00 –
19:00 και Κυριακή 11:00
– 19:00 ή μέσω e-mail
στο customercare@attikesdiadromes.gr.
Επίσης, προτείνεται στους οδηγούς
να πληρώνουν το αντίτιμο στους
σταθμούς διοδίων με χρήση τραπεζικής κάρτας με ανέπαφη συναλλαγή,
αντί με μετρητά.
Τηλέφωνο: 210 – 6682 222
Fax: 210 – 6682 240
customercare@attikesdiadromes.gr
https://cs.attiki-odos.gr
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ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ
λεωφορειακή γραμμή Α3.

Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο που δρούσε
στις Εγκαταστάσεις του
πρ. Ελληνικού, μετεγκαταστάθηκε στη Γλυφάδα.
Οπως σημειώνουν στο
δελτίο
τύπου
τους,
«μετά από τη δίμηνη
αναγκαστική διακοπή της
λειτουργίας μας, εξαιτίας
της καθυστέρησης στην
παράδοση του νέου
χώρου, συνεχίζουμε από
τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
με ωράριο λειτουργίας,
που παραθέτουμε. Η συνέχιση της λειτουργίας
μας κρίνεται αναγκαία,
αφού στα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα του
παρελθόντος έρχονται
να προστεθούν και νέα
λόγω της πανδημίας.
Ο χώρος μας παραχωρή-

θηκε, μετά από κατάλληλη διαμόρφωση, από
τον Δήμο Γλυφάδας, που
μας παρέχει αμέριστη
υποστήριξη, με σεβασμό
της ανεξάρτητης φυσιογνωμίας μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 13-10-2020

το έτος 2021 και εφεξής, στο ύψος
που διαμορφώθηκαν με την αριθμ.
223/19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις παλαιότερες όμοιες
που αφορούν στα λοιπά δικαιώματα
και πρόστιμα που επιβάλλονται σε
εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ύδρευσης.
Το τιμολόγιο ύδρευσης που ισχύει
έως σήμερα έχει ως εξής:
ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Από 1-15κμ
σε 0,61€ /τρίμηνο
Από 16-30κμ σε 0,85€ /τρίμηνο
Από 31-60κμ σε 1€ /τρίμηνο
Από 61-80κμ σε 1,69€ /τρίμηνο
Από 81-105κμ σε 2,31€ /τρίμηνο
Από 106 και άνω σε 2,89 € /τρίμηνο
Πολύτεκνοι –Τρίτεκνοι- μονογονεϊκές
οικογένειες –ανάπηροι άνω του 67%,
το ½ της εκάστοτε τιμής κλίμακας
Φιλανθρωπικά-ευαγή δημόσια ιδρύματα, ναούς αναγνωρισμένων θρησκειών, μοναστήρια κλπ, η τιμή
μονάδος/κμ σε 0,53€ ανεξαρτήτως
της τρίμηνης κατανάλωσης.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Από 1-500κμ σε 0,97 € /τρίμηνο
Από 501κμ και άνω σε 1,14€ /τρίμηνο

ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ
Οικιακό σε 3,47€ /τρίμηνο
Βιομηχανικό σε 8,11€ /τρίμηνο
Πάγια κατανάλωση έως
15κμ(εκτός σχεδίου) σε 9,84€ /τρίμ.
Πυροσβεστικός κρουνός σε 25,47€ /τρίμ.
Τέλος μεταφοράς παροχής νερού σε
305,00 € (αριθμ.206/2003 απόφαση
δημοτικού συμβουλίου).
Τέλος σύνδεσης νέας οικιακής παροχής 450,00 €
Τέλος σύνδεσης νέας επαγγελματικής παροχής 735,00€ (207/03 απόφαση δημοτικού συμβουλίου)
Τέλος σύνδεσης πυροσβεστικής παροχής 735,00 €
Τέλος διακοπής υδροδότησης 29,35€
Τέλος επανασύνδεσης παροχής
14,67€
Η παρούσα θα έχει εφαρμογή από
1.1.2021 και εφ’ εξής και σε καμία περίπτωση δεν θα ισχύει αναδρομικά.
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της βρίσκεται αναρτημένη στο ΔημοτικόΚατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για
την ενημέρωση του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

1. Ευάγγελο Ρεμπάπη 2. Ανδρέα
Βράχα να απέχουν της ψηφοφορίας,
Τη μη αναπροσαρμογή των τελών
Νεκροταφείων για το έτος 2021 και
εφεξής, τα οποία θα κυμαίνονται στο
ύψος που καθορίστηκαν με την υπ’ αρ.
293/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι:
• Ετήσια τέλη καθαριότητας 3,00€
• Ενοικίαση τάφου τριετούς ταφής
250,00€
• Ετήσια παράταση τάφου τριετούς
ταφής μετά την λήξη της τριετίας
50,00€
• Ενοικίαση οστεοφυλακίου ανά
τριετία
30,00€
• Χρήση ψυγείου για φύλαξη νε-

κρών
14,60€
• Αγορά οικογενειακού τάφου Α
ζώνη 2.054,00€, Β ζώνη 1.467,00€,
Γ ζώνη 880,40€
Το ταμειακό υπόλοιπο των 90.000,00
€, που εκτιμάται να υπάρχει την
31/12/2020 έχει συμπεριληφθεί στον
προϋπολογισμό των εσόδων του
έτους 2021 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της ανωτέρω
υπηρεσίας.
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47)
για την ενημέρωση του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της 143/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας
με θέμα: “Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης για το έτος 2021 “.
Στο Κορωπί στις 13 Οκτωβρίου του
έτους 2020 κατά την 19η Τακτική
Συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1. Διονύσιου Κερασιώτη, 2. Αθηνάς Κιούση, 3. Ισίδωρου
Γκίκας, 4. Κών/νου Τσεβά, 5. Δανάης
Θηβαίου, 6. Παναγιώτη Τσιμπικτσίογλου, 7. Αφροδίτης Κουντούρη, για το
λόγο που προαναφέρθηκε, με τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. 1. Ευάγγελο Ρεμπάπη 2. Ανδρέα Βράχα να
απέχουν της ψηφοφορίας,
Τη διατήρηση των τελών και δικαιωμάτων της υπηρεσίας ύδρευσης για

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 13-10-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της 142/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας
με θέμα: “Αναπροσαρμογή ή μη
τελών δημοτικών νεκροταφείων για
το έτος 2021.”
Στο Κορωπί στις 13 Οκτωβρίου του
έτους 2020 κατά την 19η Τακτική
Συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
με τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.

Νέα Διεύθυνση
Τσιτσάνη και Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα (στον
παράδρομο της Λεωφ.
Βουλιαγμένης
προς
Αθήνα.
Πρόσβαση με ΜΜΜ
α) Στάση ΤΡΟΧΑΙΑ επί της
Λ.Βουλιαγμένης με τις λεωφορειακές γραμμές 122 και
171 (4η στάση μετά τη
στάση ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) και με την 205 (οδηγίες σε χάρτη με πράσινο).
β) Στάση ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ επί
της Λ.Σοφίας Βέμπο με τη

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 10:0014:00 & 16:00-20:00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 13-10-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της 148/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας με θέμα: “Σύσταση Δημοτικής
Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο
Κρωπίας και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του.”
Στο Κορωπί στις 13 Οκτωβρίου του
έτους 2020 κατά την 19η Τακτική
Συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
μειοψηφούντων των Δημοτικών
Συμβούλων κ.κ. 1) Ευάγγελου Ρεμπάπη & 2) Ανδρέα Βράχα,
Ψηφίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ισότητας του
Δήμου Κρωπίας.
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Παρασκευή & Σάββατο:
10:00-14:00
Παράδοση φαρμάκων: Δευτέρα & Τετάρτη 16:00-20:00
Ημέρες και ώρες λειτουργίας
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ
10:00-14:00 & 16:00-20:00,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00-14:00)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-9631-950

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΨΝ4Ε6-ΑΤ0
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Γ4)
ΤΜΗΜΑ Ι
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1661
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Γ4) του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, προκηρύσσει ανοικτή Δημοπρασία για την ανάθεση του
έργου «Ανακαίνιση – Επέκταση
Χώρων ΤΕΠ ΝΝΑ» προϋπολογισμού
δαπάνης οκτακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (806.400,33 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%
(193.536,08 €), με επί μέρους ποσοστά
εκπτώσεων
(άρθρο
95
του
ν.4412/2016) (CPV έργου 45210000-2).
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α
συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 93424, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής (www.hellenicnavy.gr). Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρό-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 13-10-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της 141/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας
με θέμα: “Αναπροσαρμογή ή μη των
ισχυόντων τελών καθαριότητας και
φωτισμού από 1/1/2021”.
Στο Κορωπί στις 13 Οκτωβρίου του
έτους 2020 κατά την 19η Τακτική
Συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1. Διονύσιου Κερασιώτη
2. Αθηνάς Κιούση 3. Ισίδωρου Γκίκας
4. Κών/νου Τσεβά 5. Δανάης Θηβαίου
6. Παναγιώτη Τσιμπικτσίογλου 7.
Αφροδίτης Κουντούρη, για το λόγο
που προαναφέρθηκε, με τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. 1. Ευάγγελο
Ρεμπάπη 2. Ανδρέα Βράχα να απέχουν της ψηφοφορίας, την αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης
τελών καθαριότητας και φωτισμού για
το έτος 2021 στα πλαίσια της δυνατότητας της υπηρεσίας, λόγω ταμειακού υπολοίπου προηγούμενων ετών
ως εξής:
1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ 1,17 €/ΤΜ ΕΤΗΣΙΩΣ

https://www.mkiellinikou.org
mkiellinikou@gmail.com
σημείωμα έκδοσης: Οφείλουμε να συγχαρούμε για
άλλη μια φορά το δήμαρχο
Γλυφάδας, Γ. Παπανικολάλου, γιατί βρίσκεται κοντά
στους δημότες του, καλλιεργώντας μία συνεργασία
προς όφελος όλων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 13-10-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της 145/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας με θέμα:
“Κανονισμός
Διαχείρισης Υπαίθριας Διαφήμισης.”
Στο Κορωπί στις 13 Οκτωβρίου του
έτους 2020 κατά την 19η Τακτική
Συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ψηφίζει τον Κανονισμό Διαχείρισης
Υπαίθριας Διαφήμισης
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της βρίσκεται αναρτημένη στο ΔημοτικόΚατάστημα (Βασ. Κων/νου 47)
για την ενημέρωση του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

τυπο της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω
των ορίων του Ν.4412/2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β".
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι έως την
13/11/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές
και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως στις
16/11/2020.
3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/11/2020, ημέρα Πέμπτη.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/11/2020, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00 π.μ. που θα πραγματοποιηθεί από την Δ/νση Δημοσίων Ναυτικών Έργων (Γ4) του ΓΕΝ.
Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες
οικονομικοί φορείς για την υποβολή
των δικαιολογητικών τους σύμφωνα
με τους όρους της διακήρυξης στο
πρωτόκολλο της Γραμματείας της
Αναθέτουσας Αρχής ΓΕΝ/Διεύθυνση

Δημοσίων Ναυτικών Έργων (Γ4) θα
πρέπει από την προηγούμενη ημέρα
και από ώρα 08.00 έως 12.00 να μεριμνήσουν για την έκδοση αδείας εισόδου στο ΓΕΝ, τηλ. 210 6551493.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
σε αντικείμενο έργων Οικοδομικά και
Ηλεκτρομηχανολογικά, που είναι γραμμένοι στο ΜΕΕΠ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.128,00 ευρώ και
ισχύος εννέα (9) μηνών και τριάντα
(30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών θα είναι
εννέα (9) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται 100%
από Πιστώσεις του Π/Υ ΜΤΝ/ΝΙΝ,
ΚΑΕ 339200. Προκαταβολή και πληρωμή πριμ δε θα χορηγηθούν.
7. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν
στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
(Κεντρικός Τομέας Αθηνών) (NUTS
EL303).
8. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2020
ΜΠΥ Α΄ ΠΕ/Μηχ. Ολυμπία Δημητρίου
Διευθύντρια Γ4

(ΑΠΟ 1,30 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ
222/19 ΜΕΙΩΣΗ 10% ΣΕ 1,17 €)
2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ
3,05 ΕΥΡΩ/ΤΜ ΕΤΗΣΙΩΣ (ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 283/18)
3.ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ
ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 0,50 ΕΥΡΩ/ΤΜ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
(ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 222/19 )
ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
1.ΜΕΙΩΣΗ 50% ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ 67%-ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΚΝΩΝ -Ι
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ – ΜΟΜΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ
ΤΕΚΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΛΙΚΑ Ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ- (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ
273/08 ΚΑΙ ΑΡΙΘ.334/16 ΔΣ)
2.ΜΕΙΩΣΗ 10% ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΠΟ 1,33
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 283/18 ΜΕΙΩΣΗ 10% ΣΕ 1,20 ΕΥΡΩ)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ Ή ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ έως 6.000 ΤΜ ΚΑΙ
ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ 3,05 ΕΥΡΩ. (ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 283/18 ΔΣ)
2.ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ Ή ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟ 6.001 ΤΜ ΚΑΙ

ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ
1.1
ΕΥΡΩ.(ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 283/18)
3.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
4. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 2.00/ΤΜ ΕΥΡΩ
(ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 222/19)
5. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
–ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ 100 ΕΥΡΩ ΤΜ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
ΜΕ ΤΗΝ 222/19 ΔΣ ).
Οι ανωτέρω γενικοί και ειδικοί δείκτες
αφορούν στα ισχύοντα τέλη όπως
αυτά έχουν καθοριστεί με την αριθμ.
222/19 απόφασης του ΔΣ και προτείνονται μόνο μείωση 10% στον γενικό
δείκτη οικιακού τιμολογίου για το
έτος 2021 στα πλαίσια της δυνατότητας της υπηρεσίας λόγω ταμειακού
υπολοίπου προηγούμενων ετών. Για
τα επόμενα έτη θα ληφθεί εκ νέου
απόφαση σύμφωνα με την εκτίμηση
εσόδων δαπανών για την τήρηση της
ανταποδοτικότητας.
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό της βρίσκεται αναρτημένη στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68) για
τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου. ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης Α.Π.Ε./310/11/12/2019
https://media.gov.gr/cms/uploads/2019/12/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B
A%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF-1.pdf
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στα πεταχτά
«35 εκ. € για
ευρυζωνικές
υποδομές
στις αγροτικές
περιοχές»
Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση του Μέτρου 7.3
«Ανάπτυξη Ευρυζωνικών
ΑΔΑ: ΩΣΡΝΩΞΚ-ΕΜΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας, 02 -11-2020
Αριθ.Πρωτ: 32445
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΟΥ:
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου
Παλλήνης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με αριθ. μελ 18/20
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ διακηρύσσει Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή
του έργου:
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου
Παλλήνης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με αριθ. μελ 18/20
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης
είναι 1.000.000,00€, με τη δαπάνη
των εργασιών: 590.191,66€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%):
106.234,50€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 104.463,92, Αναθεώρηση:
15,53€,
απολογιστικά:
5.546,00€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α.
(24%): 193.548,39€
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
(ποσό
290.700,00€) και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ποσό 709.300,00€) και είναι
εγγεγραμμένο
στον
Κ.Α:64.7331.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, με ποσό
290.700,00€ για το έτος 2020 και
ποσό 709.300,00€ για το έτος 2021.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα
με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147),
όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ,
στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.pallini.gr, καθώς και με τους
όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η
επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία»
του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε
προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο
μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και
δε γίνονται δεκτές προσφορές για
μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή &
ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδον-

Υποδομών στις Αγροτικές Περιοχές» του Προγράμματος
Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020 από το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο οποίο και έχει
εκχωρηθεί η εφαρμογή
του από το ΥΠΑΑΤ.

αφορά στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές και ειδικότερα στη
δημιουργία, βελτίωση ή
επέκταση ευρυζωνικών
υποδομών για την κάλυψη δυσπρόσιτων αγροτικών περιοχών, ορεινών
και νησιωτικών.

Το συγκεκριμένο Μέτρο
ται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου, ορίζεται σε 180 (EKATON
ΟΓΔΟΝΤΑ) ΗΜΕΡΕΣ από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00π.μ
Ως ημερομηνία ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00π.μ
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή
αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη
νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς
και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση
των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά
των διατάξεων των δύο προηγούμενων
εδαφίων.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην
κατηγορία έργων: ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση
του έργου ισχύουν οι διατάξεις που
ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής
Διακήρυξης.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,

κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 16.128,72€
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο
15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19
της Αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι
μέχρι 01 Ιουλίου 2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της αναλυτικής διακήρυξης.
Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε
με την υπ’ αρ. 31209/22-10-2020 απόφαση του Δημάρχου για την έγκριση
της πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε
περισσότερα του ενός οικονομικά
έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4
του π.δ 80/2016 και με την με αρ.
ΑΑΥΠ1131/22-10-2020 καταχώρηση
στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου
ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης,
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 20/11/2020 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης
σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το
αργότερο στις 26/11/2020.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων
της προκήρυξης της δημοπρασίας
στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος,
βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται
με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής
του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων
των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου
έργου, καθώς και τα έξοδα των μη
απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις
του έργου.
Πληροφορίες παρέχονται από τους
υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου (τηλ: 2106604722,
2106604723) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ME ENTOΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ενιαίο e-pass
για τα διόδια
Ξεκίνησε η λειτουργία
του ενιαίου e-pass για τα
διόδια όλων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας.
Έτσι, οι οδηγοί έχουν τη
δυνατότητα να περνούν
από
οποιοδήποτε
σταθμό διοδίων χρησιμοποιώντας τον πομποδέκτη που ήδη διαθέτουν,
ανεξαρτήτως παραχωρησιούχου και χωρίς να
προβούν σε καμία επιπλέον ενέργεια.
Η λειτουργία του ενιαίου
e-pass είχε εξαγγελθεί
από τους αρμόδιους
Υπουργούς Υποδομών
και Μεταφορών Κώστα
Καραμανλή και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκου
Πιερρακάκη.
Με το μέχρι τώρα ισχύον
καθεστώς, οι οδηγοί
έπρεπε να διαθέτουν
τρεις διαφορετικές συσκευές – πομποδέκτη για
όλους τους αυτοκινητοδρόμους. Με τη διαλειτουργικότητα
των
διοδίων δίνεται η δυνατότητα διέλευσης με οποιονδήποτε
από
τους
υφιστάμενους πομποδέκτες.

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

Ζητείται κυρία να συνοδεύει στο μπάνιο άλλη κυρία
(στο Καβούρι). Τηλ. 210 8952.269, 6945411125
Zητάει άτομο ανεξαρτήτως φύλου, εσωτερικό να
προσφέρει βοήθεια σε κύριο Αμοιβή ικανοποιητική.
6932444320.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών. Τηλ. 6949630593.
ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες
σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις. Πληροφορίες κ. Γιώργο
6949095440, 6934555559
ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση 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 σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ
μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτοχος
αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική
για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν
κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα
Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου.
Πληροφορίες 6946019849.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (Κεντρο) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 52.26
τμ, μετα από ΔΙΑΣΤΑΡΥΩΣΗ ΓΕΓΟΥ (όπως παμε για Αγ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ), 4ος Οροφος, ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ / ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ—
Υ/ΔΩΜΑΤΙΟ – ΤΟΥΑΛΕΤΑ / ΜΠΑΝΙΟ, ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
( Ηλεκτ. Κουζινα, Ψυγειο, Τηλεοραση, Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας, Πλυντ. Ρουχων 7 κιλ., ΤΕΝΤΕΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ, ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΝΟΙΚΤΟ PARKING (Περιφραγμενο / Φυλασομενο) κος
ΜΙΧΑΛΗΣ 698-144-25-44

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Πιστοποιημένη καθηγήτρια Γαλλικών παραδίδει μαθήματα σε όλες τις περιοχές των Νοτίων Προαστίων
σε μαθητές Δημοτικού στο χώρο σας. Το πρώτο μάθημα γνωριμίας θα είναι δωρεάν.
Για διευκρινήσεις επικοινωνήστε μου 6979-776467.

ENOIKIAZETAI ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διατίθεται χώρος προς ενοικίαση ή πώληση στον κεντρικό
δρομό από Μαρκόπουλο προς Πόρτο Ράφτη, κοντά στο
Μαρκόπουλο με τεράστιο χώρο στάθμευσης.
Πληροφορίες 6932444320 & 6976782784

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”
Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου)

ikaraiskos@gmx.com

f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

www.ikaraiskos.gr

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.
ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων
Συμβουλευτική Γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά
προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Συνταγογράφηση του μοριακού ελέγχου για τη
νόσο COVID19 ζητούν οι Σύλλογοι Ασθενών

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ

213 2030.300
229 904 8340
2132030800
2295 052222
229 932 0511
2294320011
21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

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

H εθνική συνομοσπονδία των συλ
λόγων ασθενών έχει επανειλημ
μένα επισημάνει προς την
Κυβέρνηση την ανάγκη θέσπισης
της συνταγογράφησης για το μο
ριακό έλεγχο του νέου κορωνοϊού.
Με βάση την επιδημιολογική ει
κόνα των τελευταίων ημερών,
πλέον δεν πρόκειται απλά για μία
αναγκαιότητα, αλλά για ένα προ
φανές και κατεπείγον μέτρο που
η κυβέρνηση όφειλε ήδη να έχει
εφαρμόσει.
Η Ελλάδα παραμένει μία από τις
τελευταίες χώρες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση όπου η εξέταση για τη
νόσο COVID19 δεν συνταγογρα
φείται και δεν αποζημιώνεται
από τον κεντρικό ασφαλιστικό
φορέα, με το πρόσχημα ότι το
τεστ διενεργείται δωρεάν στις
δομές του δημόσιου συστήματος
υγείας. Ωστόσο στην πράξη, χιλιά
δες πολίτες υποχρεώνονται να
επιβαρυνθούν με το κόστος και
όχι μόνο μία φορά, καθώς είτε
δεν διαθέτουν το χρόνο για την

απαραίτητη αναμονή, είτε δικαιο
λογημένα φοβούνται να επισκε
φθούν ένα νοσοκομείο ή κέντρο
υγείας προκειμένου να μην εκτε
θούν εκεί στη νόσο.
Καθώς εισερχόμαστε σε μία ιδιαί
τερα σφοδρή φάση της υγειονομι
κής κρίσης, η συνταγογράφηση
του τεστ είναι το αυτονόητο μέτρο
για την προστασία της υγείας των
πολιτών και της δημόσιας υγείας.
Το Ε.Σ.Υ. βρίσκεται ήδη στα όρια

του με τη διαχείριση των περιστα
τικών COVID19 και δεν μπορεί να
ανταπεξέλθει έγκαιρα στις ολοένα
πιο αυξημένες ανάγκες μοριακού
ελέγχου για τη νόσο. Από την άλλη
πλευρά, οι πολίτες λαμβάνουν δι
φορούμενα μηνύματα για το ρόλο
τους στην αναχαίτιση της πανδη
μίας. Καλούνται να επιδείξουν

ατομική ευθύνη, να αυτοπεριορι
στούν και να κάνουν θυσίες σε οι
κονομικό και κοινωνικό επίπεδο
από ένα κρατικό μηχανισμό που
δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει
το αυτονόητο, μία δωρεάν δια
γνωστική εξέταση τη στιγμή της
εμφάνισης ύποπτων συμπτωμά
των, χωρίς συνωστισμό, χωρίς τα
λαιπωρία, χωρίς αναμονή και
καθυστερήσεις.
Ακριβώς για τους παραπάνω λό
γους, η μάχη που συνεχίζουμε να
δίνουμε η πολιτεία και οι πολίτες
μαζί, απαιτεί τη συστράτευση
όλων και κυρίως όλου του μηχανι
σμού του Ε.Σ.Υ. Η συνταγογρά
φηση του μοριακού ελέγχου από
το δίκτυο των συμβεβλημένων με
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρών σε όλη τη
χώρα, θα αποσυμφορήσει την
πίεση στις δημόσιες υγειονομικές
δομές, θα επιτρέψει την έγκαιρη
διάγνωση θετικών περιστατικών
και θα απαλλάξει από ένα συχνά
δυσβάσταχτο κόστος τον ήδη βε
βαρυμμένο προϋπολογισμό των
ελληνικών νοικοκυριών.

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Ξηροφθαλμία. Παράγοντες που την προκαλούν
Νιώθετε τα μάτια σας κουρασμένα; Είναι κόκκινα ή δακρύζουν;
Τότε μπορεί να πάσχετε από μία συνηθισμένη πάθηση που ονο
μάζεται ξηροφθαλμία, η οποία αποτελεί μία από τις συχνότερες
αιτίες επίσκεψης στον οφθαλμίατρο. Στην πραγματικότητα, η ξη
ροφθαλμία δείχνει ότι υπάρχει υποκείμενο πρόβλημα με τη λί
πανση του ματιού. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων,
προκαλείται από δυσλειτουργία της δακρυϊκής στιβάδας, η οποία
είναι υπεύθυνη για την ενυδάτωση του οφθαλμού.

μειώνει σημαντικά τον αριθμό τη συχνότητα με την οποία «ανοι
γοκλείνετε» τα μάτια σας, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή τους λί
πανση και την αίσθηση ξηρότητας.
Ξηρότητα: Ο ξηρός αέρας, είτε βρίσκεστε σε εξωτερικό είτε σε
εσωτερικό χώρο, μπορεί να ξηράνει περισσότερο τα μάτια σας.

Παράγοντες κινδύνου
Εάν, λοιπόν, εμφανίζετε χρόνια οφθαλμικά συμπτώματα και ανα
γνωρίζετε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω παράγοντες
κινδύνου, μπορεί να έχετε σύνδρομο ξηροφθαλμίας.

Φακοί επαφής: Η μακροχρόνια χρήση φακών επαφής ενδέχεται
να προκαλέσει ξηροφθαλμία, ειδικά αν αυτοί δεν χρησιμοποιούν
ται σωστά. Οι φακοί επαφής συγκεκριμένα, ενδέχεται να παρεμ
ποδίζουν το στρώμα των δακρύων που καλύπτει και προστατεύει
την οφθαλμική επιφάνεια. Αυτό προκαλεί μείωση της λίπανσης
των ματιών, με αποτέλεσμα να τα αισθάνεστε ξηρά ή να κοκκινί
ζουν.

Πολλές ώρες στον υπολογιστή: Έχετε παρατηρήσει ότι παραμέ
νετε προσκολλημένοι για αρκετές ώρες μπροστά από μία οθόνη,
είτε του κινητού, είτε του υπολογιστή, είτε της τηλεόρασης. Κάτι
τέτοιο μπορεί να κουράσει τα μάτια σας, με αποτέλεσμα να νιώ
θετε ότι ξεραίνονται. Αυτό συμβαίνει καθώς η χρήση της οθόνης

Αλλεργίες: Η αλλεργία και τα ξηρά μάτια είναι σχεδόν συνώνυμα,
αφού οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ξηροφθαλμία με
την εμφάνιση των ενοχλητικών εποχιακών αλλεργιογόνων. Για αυτό
θα ήταν καλό να πλένετε συχνά τα μάτια σας, αφού πρώτα καθαρί
σετε πολύ καλά τα χέρια σας.

«Υγιής Γήρανση και
Πρόληψη στην
Τρίτη Ηλικία»

Γήρανση: Η γήρανση επηρεάζει όλα τα μέρη του σώματός με τα
μάτια να μην αποτελούν εξαίρεση. Έως το 30% των ατόμων άνω
των 50 ετών έχουν ξηροφθαλμία, η οποία γίνεται ακόμη πιο έν
τονη μετά την ηλικία των 65 ετών. Ευτυχώς, η ξηροφθαλμία ως
αποτέλεσμα της γήρανσης δεν είναι σοβαρή και παρόλο που μπο
ρεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής, συνήθως αντιμετωπίζεται.

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου (ώρα 18:00) ο
Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού, οι Μονάδες
Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» και η Εταιρεία
Alzheimer Αθηνών προσκαλούν σε διαδικτυακό σε
μινάριο με θέμα:
«Υγιής Γήρανση και Πρόληψη στην Τρίτη Ηλικία»
Εισηγητής:
Δρ.
Κίμων
Βολίκας
Ειδικός Παθολόγος - Καθηγητής Γηριατρικής
Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός»
Θα απευθύνει χαιρετισμό η Δρ. Παρασκευή Σακκά,
Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών & Πρό
εδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια
και τη νόσο Alzheimer.
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, ώρα: 18:00
H παρακολούθηση του Webinar είναι ΔΩΡΕΑΝ
Πλατφόρμας Τηλεδιασκέψεων ZOOM
Προϋπόθεση συμμετοχής η ηλεκτρονική ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ: https://bit.ly/3jIan9r
Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα σας σταλεί
email με τον σύνδεσμο για την παρακολούθηση
μία ημέρα πριν το σεμινάριο.
Επικοινωνία:
Τηλέφωνα: 210 8971413  2155350962
Email: aktios.seminars@aktios.gr

Λήψη αντισυλληπτικών και εμμηνόπαυση: Η πλειονότητα όσων
πάσχουν από ξηροφθαλμία, είναι γυναίκες. Ένας από τους κύρι
ους λόγους είναι ότι μετά την εμμηνόπαυση, οι γυναίκες δεν πα
ράγουν αρκετή ποσότητα δακρύων. Επίσης, οι γυναίκες που έχουν
πρώιμη εμμηνόπαυση (ηλικίας 40 ετών ή μικρότερης ηλικίας) και
αναπτύσσουν ξηροφθαλμία, διατρέχουν κίνδυνο μεγαλύτερης
βλάβης στην επιφάνεια του ματιού τους. Και δεν είναι μόνο η εμ
μηνόπαυση. Κι άλλες ορμονικές αλλαγές μπορεί να επιφέρουν το

ίδιο αποτέλεσμα, όπως η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών ή ορμο
νοθεραπεία, καθώς και η εγκυμοσύνη.
Αυτοάνοσα νοσήματα: Το ξηρό μάτι συσχετίζεται με πολλές δια
φορετικές αυτοάνοσες διαταραχές, όπως είναι ο ερυθηματώδης
λύκος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, το σκληρόδερμα και το σύν
δρομο Sjögren.
Διαβήτης: Μελέτη διαπίστωσε ότι περισσότεροι από τους μισούς
ασθενείς με διαβήτη, πάσχουν από ξηροφθαλμία. Ένας μη ρυθ
μισμένος διαβητικός κινδυνεύει από βλάβη στα οπτικά νεύρα,
καθώς ο διαβήτης προκαλεί πολυνευροπάθεια, μια κοινή μορφή
βλάβης των νεύρων, η οποία μπορεί να βλάψει το νευρωνικό δί
κτυο σε περισσότερα από ένα μέρη του σώματος, συμπεριλαμ
βανομένου του κερατοειδούς χιτώνα. Η κατάσταση αυτή
παρεμβαίνει στην παραγωγή δακρύων, μειώνοντας τη συχνότητα
που «ανοιγοκλείνουμε» τα μάτια, πράγμα που σημαίνει ότι τα δά
κρυα εξατμίζονται πιο εύκολα.
Λήψη φαρμάκων: Πολλά φάρμακα, συνταγογραφούμενα και μη,
αναγράφουν την ξηροφθαλμία ως πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια,
επειδή μπορεί να μειώσουν την παραγωγή των δακρύων. Πρόκει
ται για διάφορα φάρμακα όπως αντιυπερτασικά (διουρητικά και
βαναστολείς), υπνωτικά, αντικαταθλιπτικά, φάρμακα κατά του
άγχους, παυσίπονα, αντιισταμινικά και αποσυμφορητικά, καθώς
και μερικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της
ακμής και της νόσου Parkinson. Εάν αντιμετωπίζετε ξηροφθαλμία
και λαμβάνεται κάποια από αυτές τις θεραπείες, συζητήστε το με
τον γιατρό σας.
Ανεπάρκεια βιταμίνης Α: Η ανεπάρκεια βιταμίνης Α στον οργανι
σμό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ξηροφθαλμία, αν και αυτό το
φαινόμενο εμφανίζεται πιο συχνά σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Δημήτριος Ξενόπουλος
Χειρούργος Οφθαλμίατρος

«Εμβολιασμοί Παιδιών και Εφήβων:
Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον»
«Εμβολιασμοί Παιδιών και Εφήβων:
Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» είναι το
θέμα της τρίτης διαδικτυακής εκδήλωσης του ΣΤ’ Κύκλου Διαλέξεων του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, η
οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 19:00, με εισηγήτρια την Μαρία Θεοδωρίδου,
Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής
ΕΚΠΑ.
Η εξέλιξη της βιοτεχνολογίας συνέβαλε καθοριστικά στην παραγωγή
νέων εμβολίων για την πρόληψη των
λοιμωδών νοσημάτων, με εξαιρετικά
σημαντική επίδραση στην υγεία και την
ποιότητα της ζωής του ανθρώπου.
Ενδεικτικά, μέχρι και την εφηβική ηλι-

κία χορηγούνται 17 εμβόλια για λοιμώδη νοσήματα, με διαφορετικά δοσολογικά σχήματα. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τα εμβόλια, εκτός από την άμεση
προστασία, προσφέρουν και έμμεση
προστασία στα μη εμβολιασμένα
άτομα της κοινότητας (συλλογική ανοσία). Επιπλέον τα οφέλη από τα εμβόλια επεκτείνονται και σε άλλους
τομείς, όπως η μείωση της μικροβιακής
αντοχής στα αντιβιοτικά και η πρόληψη διαφόρων μορφών καρκίνου (εμβόλιο ηπατίτιδας Β και ιών ανθρωπίνων
θηλωμάτων).
Όμως, ενώ τα εμβόλια αποδεδειγμένα
αποτελούν παρέμβαση που ωφελεί τα
άτομα όλων των ηλικιών, διαπιστώνεται συνεχώς αυξανόμενη αμφισβήτηση
που μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα

τη Δημόσια Υγεία, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνει
ότι τα εμβόλια είναι «θύματα» της επιτυχίας τους και αποτελεί ευθύνη όλης
της κοινωνίας να τα διαφυλάξει.
Σήμερα, το θέμα των εμβολιασμών,
αναδύεται πιο επίκαιρο από ποτέ,
καθώς η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σε αγώνα ταχύτητας
για τη δημιουργία του πολύ-αναμενόμενου εμβολίου έναντι του SARS-CoV2 ο οποίος έχει ανατρέψει όλες τις
πτυχές του σύγχρονου τρόπου ζωής
διεθνώς.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά
μέσω http://bit.ly/EmvoliasmoiPaidionIPH11112020 και της σελίδας του
Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, ACG,
στο Facebook.
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ΠΟΛΟ
Στη Βουλιαγμένη το επεισοδιακό ντέρμπι
Η Βουλιαγμένη κράτησε το αήττητό της στο πρωτάθλημα
της Α1 ανδρών επικρατώντας του Απόλλωνα Σμύρνης
στον Λαιμό με 10-7 για την 5η αγωνιστική, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι με αρκετή ένταση και νεύρα εντός και εκτός
πισίνας. Συνολικά υπήρξαν 36 αποβολές, δύο εκ των
οποίων χωρίς αντικατάσταση λόγω αντιαθλητικών χτυπη-

μάτων. Ο Απόλλωνας υποχρεώθηκε να παίξει τα τελευταία
λεπτά με δύο παίκτες λιγότερους λόγω κόκκινης κάρτας
στους Μοσκόφ και Δερμιτζάκη, ενώ αποβλήθηκε και ο τεχνικός της Βουλιαγμένης, Χρβόγε Κόλιανιν. Στην αγωνιστική ξεχώρισε και η ιστορική πρώτη νίκη της ΑΕΚ στη
μεγάλη κατηγορία.
Αλλα αποτελέσματα: Ολυμπιακός - Πανιώνιος 17-5, ΑΕΚ Χανιά 10-8, ΓΣ Περιστερίου - Γλυφάδα 11-7, ΝΟ Χίου Εθνικός 11-8, Παλαιό Φάληρο - Υδραϊκός 14-15, ΟΥΚ
Βόλου - ΠΑΟΚ (αναβολή).
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Βουλιαγμένη 15, ΓΣ Περιστερίου 13,
Ολυμπιακός 12, Υδραϊκός 12, Απόλλων Σμύρνης 9, ΝΟ Χανίων 9, Πανιώνιος 6, ΝΟ Χίου 6, ΠΑΟΚ 4, ΑΕΚ 4, ΑΝΟ Γλυφάδας 3, Εθνικός 3, ΟΥΚ Βόλου 3, Παλαιό Φάληρο 1.

Nίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ

Ποδηλατική διαδρομή από το Μαραθώνα
μέχρι την Αρχαία Ολυμπία
Η κατάρτιση ενός οδικού χάρτη μέσω του οποίου θα
μπορέσει να υλοποιηθεί η δημιουργία μιας ποδηλατικής
διαδρομής από το Μαραθώνα μέχρι την Αρχαία Ολυμπία συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια σε συνάντηση που
είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με το Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθ. Μπακογιάννη και τους συναδέλφους
του Περιφερειάρχες Πελοποννήσου Π. Νίκα και Δυτικής
Ελλάδας Ν. Φαρμάκη. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο
επιχειρηματίας Πωλ Ευμορφίδης ο οποίος θα συμβάλει
στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της διαδρομής.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας συνεργασίας η οποία θα συντονίσει
τις δράσεις που απαιτούνται προκειμένου να γίνει πραγματικότητα ο συγκεκριμένος στόχος.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επεσήμανε ότι

Μερικό λοκ Ντάουν
στον αθλητισμό!
Ο επαγγελματικός αθλητισμός στην Ελλάδα και συγκεκριμένα η δραστηριότητα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ θα συνεχιστεί κανονικά, επεσήμανε ο
υφυπουργός πολιτικής προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοινώνοντας το λοκ ντάουν του Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αφορά τους αγώνες
της Super League, της Α1 μπάσκετ Ανδρών και τις
υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα
Ευρώπης.
Συγκεκριμένα ανέφερε ο Ν. Χαρδαλιάς:
«Επιτρέπεται η ατομική άθληση σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις μέχρι
τρία άτομα, με έναν εξ αυτών να είναι ο προπονητής.
Επιτρέπεται επίσης η διεξαγωγή αγώνων μόνο της
Super League και της Basket League, και ευρωπαϊκών
αγώνων του Champions League, του Europa League,
της EuroLeague και του Basketball Champions
League.»

πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο θα μπορούν
να απολαμβάνουν, όχι μόνο οι επισκέπτες της χώρας
μας, αλλά και οι πολίτες οι οποίοι έχουν κάνει τρόπο
ζωής τη χρήση του ποδηλάτου. Ο Γ. Πατούλης σημείωσε
ότι για να μπορέσει μια εμβληματική ιδέα όπως αυτή να
υλοποιηθεί είναι ανάγκη να αποτυπωθούν οι στόχοι και
τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθηθούν.
Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος Ευθ. Μπακογιάννης επεσήμανε ότι πρόκειται για μια εναλλακτική πρόταση, την οποία το
Υπουργείο Περιβάλλοντος θα υποστηρίξει με όλες του
τις δυνάμεις. Στο πλαίσιο αυτό έκανε γνωστό ότι έχει
εξασφαλιστεί συγκεκριμένο ποσό, μέσω του Πράσινου
Ταμείου για την εκπόνηση μελετών και την κατάθεση
προτάσεων για τον τρόπο υλοποίηση της ποδηλατικής
διαδρομής.

ΕΣΚΑΝΑ: Αναστολή
Πρωταθλημάτων, Τουρνουά
και Φιλικών αγώνων
Το Δ.Σ. της ΕΣΚΑΝΑ με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε
αθλούμενους και αθλούμενες των σωματείων της δύναμής της αποφάσισε να αναστείλει τη διεξαγωγή
των αγώνων όλων των Πρωταθλημάτων και των αγώνων Κυπέλλου από την Τρίτη 27η Οκτωβρίου έως και
τη Δευτέρα 9η Νοεμβρίου.
Επίσης αναστέλλεται για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και κάθε αθλητική δραστηριότητα (φιλικοί αγώνες και αδειοδοτημένα από αυτήν τουρνουά στα
οποία μετέχουν ομάδες της Ένωσης).
Με δεδομένη την κατάσταση και τα υγειονομικά προβλήματα στα όρια της Ένωσης που επηρεάζουν σοβαρά την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων και
παρακολουθώντας τις εξελίξεις πάντοτε εναρμονιζόμενοι με τα εξαγγελθέντα κυβερνητικά μέτρα, θα
επανεξεταστεί η κατάσταση σε 14 μέρες.

VOLLEY LEAGUE

Εύκολα τα φαβορί
Αν και δυσκολεύτηκε αρκετά, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το Ζηρίνειο νικώντας την Κηφισιά με 3-0 σετ (23-25, 25-27, 24-26) για τη 2η
αγωνιστική και έκανε το 2 στα 2. Τις νίκες πήραν επίσης ο Ολυμπιακός στου Ρέντη επί του Φίλιππου Βέροιας με 3-0 (25-13, 25-11, 25-20) και ο Φοίνικας
Σύρου εκτός επί του Μίλωνα με το ίδιο σκορ (17-25,
15-25, 19-25). Αναβλήθηκε ο αγώνας ΠΑΟΚ - ΟΦΗ.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ολυμπιακός 6, Φοίνικας Σύρου 6,

Παναθηναϊκός 3, ΠΑΟΚ 3, Κηφισιά 0, Φίλιππος Βέροιας 0, Μίλων 0, ΟΦΗ 0.

Nίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
SUPER LEAGUE 1
«Φωτιά» ο Αρης, «ανάσανε» ο ΠΑΟ
Η διατήρηση του Αρη στην κορυφή της βαθμολογίας της
Super League 1 και η πολύτιμη - για πολλούς λόγους πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού, στη Λαμία, ήταν τα γεγονότα που ξεχώρισαν στην 7η αγωνιστική. Στο κατόπι των
πρωτοπόρων παραμένουν Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, που
συνέχισαν επίσης νικηφόρα.
Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Αρης διεύρυνε το αήττητο
σερί του, νικώντας 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης χάρη στο αυτογκόλ του Πασαλίδη στο 55'. Οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιούν ένα από τα καλύτερα
ξεκινήματά τους στην πρώτη κατηγορία, χάρη στη νέα νίκη
τους παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας.
Σε μια έδρα όπου τα τελευταία χρόνια είχε κακή παράδοση
έμελλε ο Παναθηναϊκός να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη
στο πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι» επικράτησαν 2-0 της Λαμίας εκτός έδρας, με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Καρλίτος (8', 60'), ενώ συνολικά εμφανίστηκαν αισθητά
βελτιωμένοι σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες. Οι
γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 20',
αλλά ο Διούδης απέκρουσε το πέναλτι του Ρόμανιτς.
Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός για άλλη μια φορά «φόρτσαρε»
στο δεύτερο ημίχρονο και νίκησε 2-0 τον Απόλλωνα Σμύρνης, με σκόρερ και των δύο γκολ τον Χασάν (65', 73'). Οι
«ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα απέναντι στη συμπαγή άμυνα των φιλοξενούμενων, τα οποία
έλυσαν χάρη στις αλλαγές του Μαρτίνς στο ημίχρονο (Ελ
Αραμπί, Βαλμπουενά). Ειδικά μετά το 60' ανέβασαν ρυθμούς, ενέτειναν την πίεση και εκτός των γκολ είχαν και δύο
δοκάρια, με τον Ελ Αραμπί.
Υπό το βλέμμα του νέου τεχνικού του, Πάμπλο Γκαρσία,
που προωθήθηκε από την Κ19 για αντικαταστάτης του
Αμπελ Φερέιρα (υπέγραψε στη βραζιλιάνικη Παλμέιρας), ο
ΠΑΟΚ πήρε σπουδαίο «διπλό» στο Αγρίνιο με 3-1 επί του
Παναιτωλικού. Ο αγώνας όδευε ολοταχώς προς ισοπαλία,
με τις δύο ομάδες να είναι στο 1-1 μέχρι και τα τελευταία
λεπτά (άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ ο Σβιντέρσκι στο 18'
και ισοφάρισε με πέναλτι για τον Παναιτωλικό ο Αριγίμπι
στο 54'), στο 89' όμως ο Νινούα «λύτρωσε» την ομάδα του,
ενώ στις καθυστερήσεις (95') ο Τσόλακ με εύστοχο πέναλτι
διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
Στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον ΟΦΗ και ανέβηκε 2η. Η
«Ενωση» αιφνιδιάστηκε από τον ελλιπή αλλά αξιόμαχο
ΟΦΗ, που προηγήθηκε με τον Στάρτζεον στο 6', αλλά
έφτασε στην ανατροπή με τα γκολ των Νεντελτσιάρου (34')
και Σάκχοφ (74'). Η ΑΕΚ συνολικά είχε τον έλεγχο και δημιούργησε ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλα γκολ, με τους
Μαχαίρα, Λιβάγια και Μάνταλο, οι επεμβάσεις όμως του
Βάντερμπαν διατήρησαν το άγχος στην «Ενωση» μέχρι και
τη λήξη του αγώνα.
Σπουδαίο «διπλό» στο Περιστέρι πήρε ο ΠΑΣ Γιάννινα, νικώντας 2-0 τον Ατρόμητο (Ελευθεριάδης 37', Κάργας 70'),
ενώ στο θεσσαλικό ντέρμπι Βόλος και ΑΕΛ έμειναν στο 11 (Δουβίκας 82' - Πινακάς 50' πέν.).
Η βαθμολογία: Αρης 16, Ολυμπιακός (2) 13, ΑΕΚ (1) 13,
ΠΑΟΚ (1) 12, Βόλος 12, Αστέρας Τρίπολης (1) 10, ΠΑΣ Γιάννινα (1) 8, Ατρόμητος 8, Παναθηναϊκός (1) 6, ΟΦΗ 6, Απόλλων Σμύρνης (2) 3, Παναιτωλικός 3, ΑΕΛ (1) 2, Λαμία (1) 1.
Σε παρένθεση οι αγώνες που χρωστάει κάθε ομάδα.

Νίκες για ΠΑΟ και ΑΕΛ
Μία ακόμα βαθμολογική ανάσα πήρε ο Παναθηναϊκός, νικώντας τον Απόλλωνα Σμύρνης, και η ΑΕΛ έφυγε με σημαντικό «διπλό» από τα Γιάννενα, στους δύο εξ αναβολής

αγώνες με τους οποίους ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική
της Super League 1.
Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός πήρε αγχωτική νίκη 1-0 (Χατζηγιοβάννης 27' πέναλτι) επί του Απόλλωνα, ο οποίος διαμαρτύρεται για τις διαιτητικές αποφάσεις.
Στα Γιάννενα η Λάρισα με σπουδαία ανατροπή νίκησε 2-1
τον ΠΑΣ (Πινακάς 66', 85' - Λεό 61').

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Αναστάτωση και αντιδράσεις από τα νέα μέτρα
Αναστάτωση και αντιδράσεις σε ομοσπονδίες και σωματεία
προκάλεσαν τα νέα κυβερνητικά μέτρα για την πανδημία
του κορονοϊού που επιφέρουν την αναστολή των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών σε όλα τα
σπορ για ένα μήνα. Αντίθετα, από τα νέα μέτρα εξαιρούνται
οι αγώνες των πρωταθλημάτων της Super League και της
Basket League καθώς και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των
ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων, χτες, ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε τη ματαίωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
Μαραθωνίου, που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή
8 Νοέμβρη, στις εγκαταστάσεις του Σχινιά.
Στο μπάσκετ η Ομοσπονδία προχώρησε στην αναστολή
όλων των διοργανώσεων (πρωταθλήματα, κύπελλα) που τελούν υπό την αιγίδα της λόγω των νέων μέτρων για τον κορονοϊό (πρωταθλήματα και κύπελλα). Η ΕΟΚ διευκρίνισε
πως η αναστολή ισχύει όσο διαρκούν τα νέα μέτρα.
Στο πόλο η Κολυμβητική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναβολή της 6ης αγωνιστικής σε Α1 ανδρών και γυναικών.
Στη Volleyleague ανδρών η διοργανώτρια αρχή της ΕΣΑΠ
έστειλε αίτημα προς το υφυπουργείο Αθλητισμού ζητώντας
την εξαίρεση του πρωταθλήματος από τις απαγορεύσεις.
Σημειώνεται πως η Λίγκα μετά τα νέα μέτρα επέβαλε στα
σωματεία την πραγματοποίηση τεστ κορονοϊού 48 ώρες
πριν από τον αγώνα.

ΠΣΑΠ: Ζητά την άμεση έναρξη των Super
League 2 και Football League
Με νέα επιστολή του προς τους αρμοδίους της κυβέρνησης
ο Σύνδεσμος των Ελλήνων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ) ζητά
την εξαίρεση από τα μέτρα αναστολής διεξαγωγής των
πρωταθλημάτων Super League 2 και Football League, τονίζοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση χιλιάδες οικογένειες θα
βιώσουν οικονομική καταστροφή. Σημειώνεται πως τα δύο
πρωταθλήματα ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν στις
7 Νοέμβρη μετά από αναβολές και μεταθέσεις που υπήρξαν
το τελευταίο διάστημα.

ΒASKET LEAGUE
Την έκπληξη το Μεσολόγγι
Η σπουδαία εκτός έδρας νίκη του νεοφώτιστου Μεσολογγίου στη Ρόδο που επικρατώντας του Κολοσσού με 77-66
έκανε το 2 στα 2 ξεχώρισε από τα παιχνίδια που έγιναν
στην κουτσουρεμένη 2η αγωνιστική της Basket League. Στη
δεύτερη επιτυχία τους έφθασαν ΑΕΚ και Περιστέρι μετά τις
νίκες τους επί της Λάρισας εντός με 87-68 και του Ιωνικού
Νικαίας εκτός με 80-75, αντίστοιχα.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Αναβολή στους αγώνες της Εθνικής ανδρών
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χάντμπολ ανέβαλε τις αναμετρήσεις της Εθνικής ανδρών για τα προκριματικά του ΕURO
2020 με αντιπάλους τη Σερβία και τη Γαλλία λόγω του κρούσματος κορονοϊού σε παίκτη της Εθνικής.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Αγχωμένο ντεμπούτο για ΑΕΚ
Eστω και με ιδιαίτερο άγχος η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει στο ΟΑΚΑ της Χάποελ Χολόν με 100-96 για τη 2η αγωνιστική του ομίλου στο FIBA Champions League και να κάνει
πετυχημένο ντεμπούτο στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για
τη νέα σεζόν. Υπενθυμίζεται πως το πρώτο παιχνίδι της
«Ενωσης» είχε αναβληθεί λόγω κορονοϊού. Η απόδοση στο
4ο δεκάλεπτο, με τους Λάνγκφορντ (30 π.) και Λοτζέσκι (7
π.) να δίνουν λύσεις στην επίθεση και τους Γκίκα (15 π.) και
Σλότερ (4) σημαντικές βοήθειες στην άμυνα, ήταν ο καταλύτης για τη νίκη της ελληνικής ομάδας. Οι «κιτρινόμαυροι»
αν και ξεκίνησαν αρκετά καλά (19-7) δεν είχαν ανάλογη συνέχεια, με τη Χάποελ να ανακάμπτει και να τους βάζει αρκετά δύσκολα.

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Καλείται για ανατροπή στον β' γύρο
Ακόμα πιο δύσκολη έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για
πρόκριση στους «16» του Champions League μετά τη νέα
του ήττα στον 3ο όμιλο, αυτήν τη φορά από τη Μάντσεστερ
Σίτι στην Αγγλία με 3-0 για την 3η αγωνιστική. Ετσι, οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στην 3η θέση με 3 βαθμούς, ενώ η Σίτι
έχει το απόλυτο των νικών (9 βαθμοί). Προβάδισμα για τη
2η θέση και την πρόκριση πήρε η Πόρτο, που νίκησε και τη
Μαρσέιγ, με 3-0, φτάνοντας στους 6 βαθμούς. Στις υπόλοιπες τρεις αγωνιστικές ο Ολυμπιακός καλείται να ανατρέψει
αυτήν την εις βάρος τους κατάσταση, έχοντας δύο αγώνες
στην έδρα του (Σίτι, Πόρτο) και έναν εκτός (Μαρσέιγ).
Απέναντι στη Σίτι οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν αλλά
πλήρωσαν ουσιαστικά τις αδυναμίες που έδειξαν στο ξεκίνημα και στο φινάλε του αγώνα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς (Φεράν Τόρες 12') και σφράγισαν τη νίκη στα
τελευταία λεπτά (Ζεσούς 81', Κανσέλο 90').

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δικαιολογημένη η αντίδραση για το
γενικευμένο lockdown στον αθλητισμό
Το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση για
τα νέα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης στον αθλητισμό
και τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει αυτά στον αθλητικό κόσμο. Σε αυτή τονίζει:
«Οι αποφάσεις της κυβέρνησης να κλείσει, χωρίς καμία διάκριση, σχεδόν το σύνολο του ερασιτεχνικού αθλητισμού
προκάλεσαν δικαιολογημένα την αντίδραση του αθλητικού
κόσμου, ενώ την ίδια στιγμή προκλητικά αποφάσισε να επιτρέψει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα Super League 1
και Βasket League να συνεχίσουν, με την αιτιολογία ότι
έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν τεστ.
Αυτές οι αποφάσεις προκαλούν ένα γενικευμένο lockdown
στον αθλητισμό, ακόμη και σε αθλήματα που θα μπορούσαν
να τηρηθούν υγειονομικά πρωτόκολλα, στερώντας χιλιάδες
παιδιά από την άσκηση, που είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα
σε αυτές τις συνθήκες. Επίσης, αφήνουν απέξω εκατοντάδες αμειβόμενους - με χαμηλούς μισθούς - αθλητές, που θα
βρεθούν χωρίς κανένα εισόδημα και με σοβαρούς κινδύνους τραυματισμών, όταν θα επανέλθουν στην ενεργό
δράση. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με ευθύνη του
κράτους και με τη διενέργεια των απαραίτητων τεστ».

ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

O ΗΓΕΜΟΝΑΣ
σχολιασμένος σελίδα-σελίδα

από τον ΜΕΓΑ
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

Ο Ζαν Ζαν Ρουσώ είχε γράψει
στο “Κοινωνικό Συμβόλαιο”:
«Ο Ν. Μακιαβέλλι προσποιούμενος ότι διδάσκει τους
βασιλείς,
εδίδαξε
τους
λαούς»!

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ
δεν είναι απλά,
ένα ΒΙΒΛΙΟ.
Είναι ΣΧΟΛΕΙΟ!
Το κακό είναι ότι οι διδασκαλίες του

Μακιαβέλλι διαβάστηκαν από τους
“βασιλείς” και όχι από τους λαούς!
(Ο Ναπολέων επισημαίνει ότι δεν ξέρουν να διαβάζουν ούτε οι “βασιλείς”
Οι Ηγεμόνες κάθε είδους και διαμετρήματος, “τέτοια βιβλία δεν διαβάζονται όπως τα μυθιστορήματα”
(κεφ. 129, σελ. 288).
Γι’ αυτό εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ.
Και το 1969 - επί χούντας - και τώρα, προσθέτοντας
τα σχόλια του Ναπολέοντα. Για να διδαχθούν οι κάθε
είδους σύγχρονοι ΗΓΕΜΟΝΕΣ, αλλά και οι λαοί,
για ν’ αντιμετωπίζουν αναλόγως τους “Ηγεμόνες”:

Από τον Δήμαρχο και τον Σύμβουλο
μέχρι τον Πρωθυπουργό και τους
Υπουργούς του. Αλλά και τον προϊστάμενο και τον εργοδότη - συχνά
πιο απόλυτο “ηγεμόνα”!
Ας πάρουμε μια “γεύση” μόνο. Η
πνευματική τροφή, η “διδασκαλία” θα
μεταλαμπαδευθεί διαβάζοντας ξανά
και ξανά το βιβλίο!
Για την επιθυμία των λαών για αλλαγή, λέει:
― «Κάθε αλλαγή αφήνει, πάντα,
ακρογωνιαίο λίθο, απ’ όπου θα δεθεί
η οικοδόμηση μιας νέας αλλαγής»
(κεφ. 2, σελ. 71).
― «...οι λαοί, ελπίζοντας σε βελτίωση
της μοίρας τους, επιθυμούν ν’ αλλάξουν κυβερνήτη (...) αλλά συχνά την παθαίνουν...» (κεφ. 3, σελ. 73).
― Για την επιβαλλόμενη, νομοθετική και φορολογική σταθερότητα (κεφ. 3, σελ. 79).
― Για τη μεταχείριση γενικά των ανθρώπων. «Τους ανθρώπους ή να τους κερδίζεις με το μέρος σου ή να
τους εκμηδενίζεις (πράγμα δύσκολο ευτυχώς, στις μέρες
μας). Όταν τους “τραυματίζεις, σ’ εκδικούνται» (κεφ. 3,
σελ. 83)
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