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Τιμητική διάκριση 

Νέο Σχέδιο Διαχείρισης
Απορριμμάτων 

Πόλεμος ΟΤΑ για τη διαχείριση 
σελίδα 7

Καθαρισμός ρεμάτων
στην Ανατ. Αττική

σελίδα 13

ΣΒΑΚ στο Δήμο Παλλήνης
σελίδα 12

«Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της

λειτουργίας του “Συνηγόρου του Πολίτη” είναι η

ανάδειξη λύσεων από τις οποίες

βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πο-

λίτες, όσο και η διοίκηση(...).

«Η Ανεξάρτητη Αρχή (...) ερευνά
τα προβλήματα που προκαλούνται
από νομοθετικές ή άλλες παρεμβά-
σεις της διοίκησης και αναλαμβά-
νει στοχευμένες πρωτοβουλίες (...)
Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεμα-
τοφύλακας των δικαιωμάτων (του

πολίτη, προφανώς) στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα...»
Tα παραπάνω είναι η αυτοσύσταση του “Συνήγο-

ρου του Πολίτη” (ΣτΠ) στην αρχική ιστοσελίδα

του (synigoros.gr). Σκοπός μας στο παρόν δεν

είναι να κρίνουμε ή να προβάλουμε το έργο του

ΣτΠ., - αν και χρειάζεται κάποια στιγμή - αλλά να

συμπεράνουμε    Συνέχεια στη σελ. 2

ΔΙΑΦΘΟΡΑ και
ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

στη δημόσια Διοίκηση

Πολιτικός απολογισμός για
την 
πανδημία

Θεόδωρος  Γεωργίου                                 

σελίδα 14

Ύπουλο, ακήρυχτο ΠΟΛΕΜΟ
διεξάγει ο δήμαρχος ΒΒΒ ενάντια στην ΕΒΔΟΜΗ

Αποσκοπώντας στη φίμωση του Τύπου
Επιμόνως και παρανόμως,  επί

δύο και πλέον έτη ο δήμαρχος Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος, διεξάγει ύπουλο κι ανηλεή

οικονομικό πόλεμο ενάντια στην εφημε-

ρίδα μας “γιατί δεν μας πάει”. Με εκόν-

τες και άκοντες συνεργούς και

“συνένοχους” συμβούλους.
Σελίδα  3

του Κώστα 
Βενετσάνου

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

“Ανάπλαση” 
της  πλατείας 

Νυμφών
Σελίδα  6
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ερχόμενοι... απ’ τον πλανήτη Άρη, ότι για να υπάρχει Συ-

νήγορος πρέπει να υπάρχει κάποια διένεξη. Κάποιος να

αδικείται, ή να νομίζει ότι αδικείται. Κι αυτός, βέβαια, συ-

νηθέστατα, αν όχι πάντοτε είναι ο πολίτης.

Τώρα ας αφήσουμε τους... Αρειανούς στην ησυχία τους κι

ας δούμε το πράγμα, όπως τα βιώνουμε “μια ζωή” εμείς οι

παροικούντες στην... Ιερουσαλήμ!

Κατ’ αρχήν να λάβουμε υπόψη μας ότι όλοι εμείς είμαστε

ισότιμοι πολίτες απέναντι στο νόμο κατά το Σύνταγμα, ως

πολίτες (τρομάρα μας)!

Επίσης να λάβουμε υπ’ όψη μας ότι πολλοί από εμάς, εκτός

από πολίτες είμαστε και υπουργοί (υπηρέτες) και υπάλλη-

λοι ή λειτουργοί και κατά περίπτωση εκπρόσωποι της δη-

μόσιας διοίκησης ή αρχής και των υποκοριστικών της, όπου

συμβαίνουν και τα περισσότερα παρατράγουδα, που έρχε-

ται να διορθώσει(;) ο ΣτΠ ή τα δικαστήρια.

Τα δικαστήρια ενίοτε ή και συχνά δικαιώνουν τον πολίτη,

έστω κατά σολωμόντεια δικαίωση. Τα δικαστήρια που ενώ

για τους δικαστές και τους δικηγόρους (συνηγόρους) είναι

τόπος εργασίας, για τους πολίτες καταντούν ...βασανιστή-

ρια! Γιατί;

Διότι είναι ψυχοφθόρα και χρηματοβόρα. Διότι στις διενέ-

ξεις με το δημόσιο, οι εκπρόσωποι του δημοσίου, αν και κα-

τηγορούμενοι, συνήθως, έχουν δικηγόρους και μάρτυρες

του δημοσίου, για τους οποίους δεν υφίστανται καμμία δα-

πάνη, ενώ ο πολίτης ...αιμορραγεί.

Επιπλέον η έκβαση της δίκης εξαρτάται - αφαιρουμένων

των ανθρωπίνων αδυναμιών και από την επιστημονική και

δικαστηριακή ικανότητα των συνηγόρων και αυτή συνθέ-

στατα, από το ύψος της αμοιβής. Συν ο ψυχοφθόρος πα-

ράγων, χρόνος, ...άσ’ τα να πάνε.

Να γιατί χρειάζεται ο Συνήγορος του Πολίτη.

Απόσπασμα απότο 4μηνιαίο Δελτίο του ΣτΠ*

«...καθώς διαφαινόταν έλλειψη συνεργασίας του Δήμου
με την (Ανεξάρτητη) Αρχή», λέει ο Συνήγορος του Πο-

λίτη  (ΣτΠ), όχι εμείς, «τα έγγραφα του Συνηγόρου κοι-
νοποιήθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία και παρε-
νέβη. Τότε η Δ/νση Οικονομικών (του Δήμου) απάντησε
ότι είχε προβεί...».
«Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ» ο οικοδομικός Συνεται-

ρισμός Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος ικανοποιήθηκε!

Τί βλέπουμε εδώ; Καταφανή έλλειψη συνεργασίας του

Δήμου τάδε, αντιπροσωπευτικού εξ άλλου της νοοτρο-

πίας, και μάλιστα με την ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγό-

ρου του Πολίτη. Πόσο μάλλον προς τους πολίτες!

Τί είναι αυτό; Μια “μικρή” παρανομία! Μια “μικρή” παρα-

νομία, για την οποία ο ΣτΠ “έτρεχε” από τη μία υπηρεσία

στην άλλη, γιατί η κάθε μία έλεγε πως ήταν “αναρμόδια”

ή εκώφευε.

Ετήσια Εκθεση του ΣτΠ για το έτος 2019 

«... το έτος 2019 υπήρξε ένα κομβικό έτος (...)» μετά τη μνη-

μονιακή κρίση, λέει, «η απώλεια περίπου του 1/4 του παρα-

γόμενου πλούτου (25% του ΑΕΠ) την δεκαετία της

δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης, συνέδραμε καθο-

ριστικά και στην αποδιοργάνωση του διοικητικού μηχανι-
σμού. Συνέτεινε και στην αποδόμηση του κοινωνικού
κράτους και στην αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανι-
σμών του δημοσίου » (...) και καταλήγει ο ΣτΠ. στην ειση-

γητική του έκθεση: «...χωρίς τις διαμεσολαβητικές,

ελεγκτικές και επιχειρησιακές αρμοδιότητες της Αρχής, το

διοικητικό κόστος και η δικαστική ύλη θα υπερέβαινε κατά

πολύ τα σημερινά επίπεδα, με ό,τι αυτό θα σήμαινε για τις

προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής».

Σημείωση: “τα σημερινά επίπεδα” όπως αναφέρει στο εισα-

γωγικό σημείωμα ο ΣτΠ είναι 50% αύξηση της προσφυγής

πολιτών την τελευταία πενταετία.

Τι σήμαίνει αυτή η αύξηση;
Εκτός από την προσαρμογή και εξοικείωση των πολιτών

με το θεσμό, σηματοδοτεί αναντίρρητα και την αύξηση

της αρνητικής συμπεριφοράς και αντιμετώπισης των

πολιτών από τη δημόσια διοίκηση καθώς και του οφει-

λόμενου αμοιβαίου σεβασμού Δημόσιας Διοίκησης και

Πολιτών. Απελπιστικό φαινόμενο αυταρχισμού και υπο-

βάθμισης πολιτιστικού επιπέδου, πράγμα που γίνεται εμ-

φανές από τις εκφράσεις και τρόπου “διαλόγου”, στα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπέον διαφαίνεται στο εισαγωγικό σημείωμα της έκ-

θεσης το θετικό στοιχείο της διαμεσολαβητικής δράσης

της ανεξάρτητης αρχής, αλλά και το ειδικό βάρος που

αυτή δίνει στο “δημοσιονομικό κόστος και τη δικαστική

ύλη”, δηλ. την πολύ δουλειά στα δικαστήρια, που ισοδυ-

ναμεί με επιπλέον κόστος και μειωμένη δικαστική δικαιο-

σύνη. ΔΕΝ αναφέρεται όμως στο επίπεδο ποιότητας

συναλλαγής του πολίτη με το δημόσιο - την εξυπηρέ-

τηση που προθυμοποιείται να προσφέρει ο πωλητής

προς τον πελάτη. Κι όμως, ο οφειλόμενος σεβασμός

προς τον πολίτη (από πολίτη σε τελική ανάλυση) είναι

υπερτέρας αξίας, απ’ αυτήν του πελάτη, στην οποία εμ-

φιλοχωρεί ο παράγων “υλικό όφελος” - κέρδος, ενώ στην

περίπτωση δημόσιας διοίκησης - πολιτών, προτάσσεται

το “ηθικό όφελος”, το οποίο, σε τελική ανάλυση, με την

ευχάριστη διάθεση και ικανοποίηση του δικαίου των πο-

λιτών, επιφέρει και υλικό όφελος. Αποδοτικότητα εργα-

σίας και επιχειρείν.

Το θέμα είναι δυστυχώς, ανεξάντλητο κι επομένως θα

επανερχόμαστε ξανά και ξανα, συμβάλλοντας κι εμείς

αόκνως στην όποια βελτίωση της υφιστάμενης κατάστα-

σης του δημοσίου τομέα. 

Κι επειδή ο Τσίπρας ζήτησε Υπουργό Υγείας κοινής εμ-

πιστοσύνης, εμείς θα προτείναμε, κοινή πανεθνική προ-

σπάθεια ίασης του μεγάλου ασθενούς, της Δημόσιας

Διοίκησης.

―――――
* Δελτίο 021120 - Μάης - Αύγουστος, σελ. 20

ΔΙΑΦΘΟΡΑ και
ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνέχεια απο τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
B’ Παγκόσμιος Πόλεμος, κινημα-

τογράφος επ’ ώμου 
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Το Τζαμί της Αθήνας
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Χειμώνας και κορωνοϊός   

Παν. Μουντανέας Σελ. 16

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου

ΒΒΒ Ι. Δόγκα Σελ. 17

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αθήνα 23.10.20 |  Αρ. πρ. 87658/21756

Δημοσίευση στον τοπικό τύπο 

...Ολες οι δημοσιεύσεις των φορέων του, κατά την παρ. 6

του αρθ. 1 τυ ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α/65/1982), Δημοσίου και

ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως εκάστοτε ισχύει, σε νο-

μαρχιακές και τοπικές εφημερίδες, εφόσον αυτές προβλέ-

πονται από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές

υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3548/2007 “Καταχώρηση

δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στον νομαρ-

χιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ

Α/68/20.03.2007) όπως ισχύει. Ειδικότερα, στις ανωτέρω

δημοσιεύσεις υπάγονται οι δκαηρύξεις δημοπρασιών και

προκηρύξεις διαγωνισμών των ως άνω φορέων εξαιρου-

μένων των διαγωνισμών προσλήψεων προσωπικού (αρ.

1παρ.3 περ. α του ν.3548/2007).

Όσον αφορά .

Οσον αφορά τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ

Α/147/08.08.2018) “Δημόσιες ΣυμβάσειςΕργων, Προμη-

θειών και Υπηρεσιών (προσαραμογή στις Οδηγίες

2014/23/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, ρυθμίζουν το θέμα δημοσιό-

τητας των περιλήψεων των διακηρύξεων στον τοπικό

Τύπο, ως εξής:

Σε περιπτώσεις ανοικτών ή κλειστών διαγωνισμών δημο-

σίων συμβάσεων προμηθειών, προβλέπεται η δημοσίευση

εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυ-

ξης σε τοπική εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδίαια εάν

υπάρχει. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοπική εφημε-

ρίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία, η δημοσίευση γίνεται σε μία

ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας του

νομού». (και άλλες πέντε διατάξεις). Και καταλήγει:

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:

α) να ενημερώσετε την υπηρεσία μας για τη διαδικασία

δημοσιότητας στον τοπικό τύπο των περιλήψεων διακη-

ρύξεων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών,

υπηρεσιών, έργων και μελετών πoυ τηρεί ο Δήμος σας.

β) ειδικότερα να απαντήσετε τεκμηριωμένα στα καταγγελ-

λόμενα στην ανωτέρω σχετική ένσταση-αναφορά, περί

παραβίασης των διατάξεων για τη δημοσιότητα διακηρύ-

ξεων δημοσίων συμβάσεων από το Δήμο σας.
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Επί δύο και πλέον έτη ο δήμαρχος Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, διεξά-

γει ύπουλο κι ανηλεή οικονομικό πόλεμο ενάντια

στην εφημερίδα μας μετά εμμονικής μανίας,

επειδή “δεν την πάει”, μη ανεχόμενος την κριτική

που του ασκούμε, στα πλαίσια των συνταγματικών

και νομίμων δικαιωμάτων μας, κόσμια, όπως

πάντα, τεκμηριωμένα και αντικειμενικά.

Εχουμε πει και θα το τονίζουμε πάντα, πως εκείνη

που πρωτίστως κρίνεται είναι η εξουσία.                 

‘Oποιος δεν θέλει να κρίνεται, να παραιτηθεί από

την εξουσία.         

Επιδίωξη δική μας δεν είναι αυτή. Επιδίωξή μας

είναι να συνειδητοποιήσει ότι ζούμε σε δημοκρα-

τική χώρα, όπου όλοι κρινόμαστε και ουδείς είναι

αλάνθαστος. Ούτε ο “κυβερνήτης”! (όπως τραγικά

έχει αποδειχθεί ιστορικά).

Τον οικονομικό πόλεμο που μας κάνει παντιοτρό-

πως, τον ομολόγησε απερίφραστα στην συνάν-

τηση που είχαμε μαζί του την 6η Μαρτίου

τρέχοντος έτους, ως ύστατη προσπάθεια εξομά-

λυνσης των αναγκαίων σχέσεων που πρέπει να

υφίστανται μεταξύ εξουσίας και Τύπου. Κι ενώ μας

έδωσε την εντύπωση - μετά τις εξηγήσεις που

αμοιβαία δόθηκαν, ώστε να αρθούν οι παρεξηγή-

σεις - ότι θα σταματήσει τον οικονομικό πόλεμο,

που ασκεί επιμόνως και παρανόμως, κατά της κα-

ταξιωμένης και βραβευμένης εφημερίδας μας,

εκείνος τον συνεχίζει  προκλητικά με σκοπό την

εξόντωσή μας και την απαλλαγή του από την κρι-

τική την οποία επ’ ουδενί δέχεται, καθ’ ότι “No-
body’s perfect, exept the CAPTAIN” (Κανένας

τέλειος, πλην του κυβερνήτη)! “Απόφθεγμα” που

προτάσσει και προβάλει αυτάρεσκα και εγχάρακτα

στο δημαρχιακό γραφείο, με περίσσεια έπαρση, ως

διακριτικό του γνώρισμα, προφανώς.

Μας πολεμάει παρανομώντας

Και οι εκόντες - άκοντες συνεργοί

Μας πολεμάει παραλείποντας προκλητικά να δημο-

σιεύει, ό,τι υποχρεούται ως Δήμος να δημοσιεύει,

(διαγωνισμοί, προμήθειες, έργα) κατά “δέσμια αρ-

μοδιότητα” και κατά προτεραιότητα στην ΕΒΔΟΜΗ

ως έχουσα έδρα το Δήμο ΒΒΒ, όπως ορίζουν οι

σχετικές νομικές διατάξεις και Υπουργικές αποφά-

σεις, και τις οποίες προκλητικά δημοσιεύει σε εφη-

μερίδες άλλων περιοχών (πολλάκις και εκτός

Περιφερειακής Ενότητας), τις οποίες βεβαίως

αγνοούν οι κάτοικοι των 3Β, αδιαφορώντας  επί

πλέον για την ενημέρωση των δημοτών και κατοί-

κων του Δήμου.

Την επισήμανση των υποχρεώσεών του έκανε

προσφάτως, μετά από σχετικές ενστάσεις μας, η

Αποκεντρωμένη Διοίκηση (87658-21756/2020),

την οποία προκλητικά αγνοεί και συνεχίζει αδια-

φορόντας παντελώς για την νομιμότητα. 

Συνεργοί στην παρανομία και κατ’ εντολήν του Δη-

μάρχου, είναι οι διευθυντές και οι αρμόδιοι υπάλ-

ληλοι των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου, που

πραγματοποιούν τις εν λόγω δημοσιεύσεις, είτε με

τη θέλησή τους, είτε όχι.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι οφείλουν να γνωρίζουν, και

το έχουμε επισημάνει σε δημοσιεύματά μας, πού

και σε ποια εφημερίδα πρέπει, σύμφωνα με τους

νόμους, να προωθούν τις δημοσιεύσεις των υπηρε-

σιών τους, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της

επίσημης διαπίστευσης που κάθε χρόνο ανακοι-

νώνει η Γραμματεία Τύπου και Ενημέρωσης.

Κι αν ο δήμαρχος, αήθως και κατά παράβαση της

νομιμότητας τούς δίνει εντολή, καθ’ υπέρβαση της

εξουσίας του, να μη δημοσιεύουν πρωτίστως στην

ΕΒΔΟΜΗ, αλλά στη ...Ν. Σμύρνη, οι υπάλληλοι

οφείλουν να του επισημάνουν ότι αυτό δεν είναι

σύννομο. Κι αν ο δήμαρχος επιμένει, οφείλουν

σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, να του ζητή-

σουν γραπτή εντολή.

Τις σχετικές επισημάνσεις, φανταζόμαστε, θα τις

έχουν κάνει και οι Νομικές Υπηρεσίες του Δήμου,

προτάσσοντας τις επιστημονικές τους γνώσεις και

όχι την ικανοποίηση των επιθυμιών τού πολιτικού

προσταμένου τους.

ΕΜΕΙΣ δεν κάνουμε “πόλεμο”

Εμείς δεν κάνουμε “πόλεμο”, αλλά είμαστε υπο-

χρεωμένοι ν’ αμυνθούμε σθεναρά, χάριν τουν Δι-

καίου, των δικαιωμάτων μας, της Νομιμότητας, που

πρώτοι οι δημόσιοι πολίτες πρέπει να σέβονται και

να διαφυλάσσουν, δίνοντας το καλό παράδειγμα.

Θα αμυνθούμε πλέον σθεναρά χάριν της ΑΝΕΞΑΡ-

ΤΗΣΙΑΣ του Τύπου. 

Πρότυπό μας ο Ιωάννης Πρόδρομος-αυτόν που

αποκεφάλισαν- οι δημοσιογράφοι που δολοφονή-

θηκαν, που σάπισαν στις φυλακές, που πέθαναν

φτωχοί γιατί κράτησαν την αξιοπρέπειά τους αντι-

μαχόμενοι σε διμέτωποι αγώνα, αφενός την μικρο-

πρέπεια και την κακότητα των ηγεμόνων και την

ηγεμονίσκων κι αφετέρου το θηρίο των αντεκδική-

σεων. 

Και οι ΑΔΙΑΦ(Θ)ΟΡΟΙ

Τέλος, δεν θ’ ασχοληθώ βεβαίως με τους συμπράτ-

τοντες και οφελούμενους “δημοσιογράφους” αλλά

με τους αδιάφορους συμβούλους της Αντιπολίτευ-

σης. Καλά, δεν έχουν πάρει είδηση τί γίνεται με τη

διαχείριση της εξουσίας του δημάρχου; Πώς ελπί-

ζουν να διακριθούν ώστε να τους εμπιστευθεί ο

λαός τη διαχείριση της εξουσίας κάποτε; 

Το κλείσιμο μικρών επιχειρήσεων, οι θάνατοι από

“σκασμό”, η ύβρις προς τους νεκρούς, η βέβαιη

απόπειρα αυτοκτονίας πρόσφατα, δεν τους προ-

βληματίζουν, δε τους ευαισθητοποιούν, δεν τους

συγκινούν;

Θα χαρούμε να μην επανέλθουμε άκοντες στα

“μικρά”. Θέλουμε όμως να τονίσουμε ότι, όσο σο-

βαρό πλήγμα κι αν μας επιφέρει, με τον ακήρυχτο

αλλά ομολογημένο και καταφανή πόλεμο,  ΔΕΝ πε-

ριμένομε να επιβιώσουμε από τις δημοσιεύσεις του

Δήμου, ούτε τις πιθανές κατευθυνόμενες “διαφημί-

σεις” των επιχειρηματιών που συναλλάσσονται και

συμπλέκονται ούτω πως, με το Δήμο και το Δή-

μαρχο. Χρηματοδότες μας είναι οι ασυμβίβαστοι

και αγνοί αναγνώστες μας. 
Κώστας Βενετσάνος

――――

* Ο Κ. Βενετσάνος είναι σύμβουλος έκδοσης της Εβδόμης,

αρθρογράφος - πολιτικός αναλυτής και πρώτος, ιστορικά,

Αντιδήμαρχος της Βούλας (1983-1986) με κύρια αρμοδιό-

τητα την εκπροσώπηση τού Δήμου.

Ύπουλος, ακήρυχτος ΠΟΛΕΜΟΣ
του δημάρχου ΒΒΒ ενάντια στην ΕΒΔΟΜΗ

Nobody’s perfect, exept the CAPTAIN”
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Συνεχίζονται διαδικτυακά τα

επιμορφωτικά προγράμματα

του Δήμου ΒΒΒ

Τη συνέχιση της λειτουργίας των επιμορφωτικών

τμημάτων πολιτισμού εξ αποστάσεως, όπου αυτό

είναι εφικτό, αποφάσισε ο Οργανισμός Αθλητισμού,

Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης.

Αναλυτικότερα, αφορά τα μαθήματα μουσικής (πιά-

νου, αρμονίου, κιθάρας) για παιδιά και ενήλικες

καθώς και τα μαθήματα θεάτρου για ενήλικες.

Τα προγράμματα θα παρέχονται, δωρεάν, με από-

φαση της Δημοτικής Αρχής, σε όλη τη διάρκεια του

lockdown, ως μία ψυχολογική και κοινωνική ενίσχυση

των συμπολιτών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις:

Τηλέφωνα 213 2020 775 και  213 2020 712
http://www.vvv.gov.gr/index.php/enimerosi-tou-politi/oappa-

nomika-prosopa/item/11239-2020-10-23-12-51-10

Δημοτική Βιβλιοθήκη ΝΠΔΔ Σφηττός 
«Η ζωή θα ήταν αβάσταχτη χωρίς τα βιβλία» (AndresBarba)

Μέθοδος δανεισμού βιβλίων  με παραγγελία 

Ο Δήμαρχος Κορωπίου, Δημή-

τριος Κιούσης και ο Πρόεδρος

του Ν.Π.Δ.Δ. «Σφηττός» Αντώ-

νιος Κορωνιάς, πιστεύοντας

στην ευεργετική επίδραση του

βιβλίου και την απόλαυση της

ανάγνωσης και κατανοώντας

την ανάγκη των συμπολιτών

για διάβασμα κατά την διάρκεια

της καραντίνας, δίνουν την δυ-

νατότητα στα μέλη της Δημο-

τικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου,

παιδιά και ενήλικες, να κάνουν

κράτηση και παραγγελία των

βιβλίων που επιθυμούν διαδι-

κτυακά.

Στον σύνδεσμο https://ko-

ropilib.openabekt.gr/   ή στον

ηλεκτρονικό κατάλογο της

ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης

www.koropilib.gr, αναζητάτε

τους τίτλους των βιβλίων που

επιθυμείτε. 

Στην συνέχεια στέλνετε e-mail:

info@koropilib.gr. 

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης

θα κάνει την προετοιμασία και

θα σας ορίσει την ημέρα παρα-

λαβής με ραντεβού στον εξω-

τερικό χώρο της Βιβλιοθήκης,

με την επίδειξη της κάρτας μέ-

λους και τηρώντας τα ατομικά

μέτρα υγιεινής (μάσκα, γάντια).

Δυνατότητα δανεισμού (4) βι-

βλία για ένα μήνα.Μετά την

επιστροφή τους τα βιβλία μπαί-

νουν σε καραντίνα για 72 ώρες.

Η πλούσια συλλογή της Βιβλιο-

θήκης μας με 35.000 τίτλους βι-

βλίων σας περιμένει!

Η μαζική παραγωγή και η υπερκατανάλωση που πα-

ρατηρούνται στις σύγχρονες κοινωνίες, με βλαβερές

συνέπειες για το περιβάλλον, έχουν κινητοποιήσει πο-

λίτες και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην εξεύ-

ρεση λύσεων για την επανάχρηση και αξιοποίηση

παλαιών «άχρηστων» υλικών.

Ακολουθώντας το πνεύμα των καιρών, αποφασίσαμε

να αφιερώσουμε τη φετινή Ημερίδα της Ελληνικής

Εταιρείας Ενδυμασιολογίας σε παλαιότερες και σύγ-

χρονες πρακτικές δημιουργικής επανάχρησης, απο-

κατάστασης, ανακύκλωσης ή ανωκύκλωσης

(upcycling) υφασμάτων και διακοσμητικών στοιχείων,

με σκοπό να αποκτήσουν νέα μορφή και χρήση.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 14

Νοεμβρίου, από τις 12 το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Για να έχετε πρόσβαση, θα πρέπει να καταβάλετε 5

€ στο λογαριασμό της Εταιρείας: Alpha Bank: IBAN:

GR53 0140 1050 1050 0200 2024 790, Δικαιούχος:

Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας, και να αποστεί-

λετε το αποδεικτικό στο: info@costume.gr. 

Θα αναπτυχθούν θέματα όπως: 

12:00: Ελένη Βλαχοπούλου Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας

και Τέχνης / Θεολόγος – ΕΔΙΠ, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας &

Θρησκειολογίας Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ

Οθωμανικά χρυσοκεντήματα μετασκευασμένα σε ιε-
ρατικά ενδύματα (19ος-21ος αι)
12:15: Νάντια Μαχά Επίκουρη καθηγήτρια λαογραφίας

Πρακτικές αξιοποίησης και επανάχρησης υφασμά-
των και ενδυμάτων στην καθημερινότητα του παρα-
δοσιακού κόσμου και νεωτερικές προσαρμογές τους

12:30: Ξένια Πολίτου Επιμελήτρια Συλλογής Νεοελληνικού

Πολιτισμού Μουσείου Μπενάκη

Ένα μεταποιημένο φόρεμα της εποχής του μεσοπο-
λέμου - Μια αισθητική πρόταση στο πνεύμα του κι-
νήματος για την επιστροφή στις ρίζες

12.45: Τατιάνα Κουσουλού Δρ. Συντηρήτρια Υφάσματος της

ΔΣΑΝΜ, Υπουργείο Πολιτισμού

Το μαύρο νυφικό. Συντήρηση και προτάσεις έκθεσης
14.00: Ευαγγελία Άντζακα Λαογράφος

Οι πολλές ζωές των ρούχων Μαρτυρίες από μια μι-
κροαστική οικογένεια στο δεύτερο μισό του 20ού
αιώνα
14.15: Αγγελική Γιαννακίδου, Ερευνήτρια, πρόεδρος & δι-

ευθύντρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης

Επαναπροσδιορίζοντας το παλιό. Το παράδειγμα του
Ε.Μ.Θ.
14.30: Έλια Πετρίδου Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Χτίζοντας σχέσεις φροντίδας μέσα από πεταμένα
προσφυγικά σωσίβια
14.45: Χρυσάνθη Μάντακα Επίκ. καθηγήτρια σκηνογραφίας-εν-

δυματολογίας / διδάκτορας θεάτρου / σκηνογράφος-ενδυματολόγος

Η ανακύκλωση ως σημείο αναφοράς για τις ενδυμα-
τολογικές εκδηλώσεις της «Νέας Παραλίας-Νέας
Πασαρέλας»
15.00: Συζήτηση

15.30: Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα τις

πρακτικές δημιουργικής επανάχρησης υφασμάτων

Συμμετέχουν: Αντώνης Πριμέντας

Θ΄ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (19ος-20ός αι.)
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Εκδηλώσεις στο ΚΠΙΣΝ

Διαμορφώνεται το πρόγραμμα λόγω περιορισμού

των εκδηλώσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο προσαρμογής για την

προστασία από τον κορωνοϊό.

H Kαμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της

Μουσικής - υπό τη διεύθυνση του Μάρκελλου

Χρυσικόπουλου - παρουσιάζει το έργο Cantus in Μe-

moriam Benjamin Britten του Arvo Pärt κα τη Συμφω-

νία 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

Η Λέσχη Ανάγνωσης με συντονιστή τον συγ-

γραφέα Πάνο Τσίρο ανανεώνει το ραντεβού της

μέσω Zoom. Το βιβλίο του μήνα είναι Το ανθρώπινο

στίγμα.

Συμμετoχή με ηλεκτρονική προεγγραφή

Περισσότερα: snfcc.org/PhilipRoth

Μάριος Φραγκούλης 

"Στα τραγούδια λέμε ναι"

Ο Μάριος Φραγκούλης ερμηνεύει την "Ανατολή" του

Κωστή Παλαμά και του Ανδρέα Κατσιγιάννη, στην

εκπομπή "Στα Τραγούδια Λέμε Ναι" (ERT1), σήμερα

Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ώρα 10 μ.μ.

Όταν η ποίηση του Κωστή Παλαμά συναντά τη λυ-

ρική φωνή του Μάριου Φραγκούλη το αποτέλεσμα

δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ο σπουδαίος

καλλιτέχνης ερμηνεύει την «Ανατολή» σε μουσική

του πολυσχιδούς συνθέτη και μαέστρου της Εστου-

διαντίνας Νέας Ιωνίας Βόλου, Ανδρέα Κατσιγιάννη.

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στον πολυσυμμε-

τοχικό δίσκο «Γη της Ιωνίας» και πρόκειται για μία

μοναδική παραγωγή, αφιερωμένη στα 100 χρόνια

από την καταστροφή της Σμύρνης.

(Dis)playing Attica

To Υπουργείο Εξωτερικών και η Περι-

φέρεια Αττικής ανακοινώνουν την

έναρξη του προγράμματος (Dis)play-

ing Attica. Το πρόγραμμα αποτελεί μια

πρωτοβουλία της Κρατικής Ορχή-

στρας Αθηνών και της Περιφέρειας

Αττικής και εντάσσεται στο πλαίσιο

των πολιτιστικών δράσεων της τρέ-

χουσας, εξάμηνης, Ελληνικής Προ-

εδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης,

την οποία ασκεί η χώρα μας και ολο-

κληρώνεται στις 18 Νοεμβρίου 2020. 

Η συνεργασία και η σύμπραξη των

τριών  φορέων αποτελεί ένα ηχηρό μή-

νυμα 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.  

Οι εν λόγω πολιτιστικές δράσεις έχουν

ως απώτερο σκοπό να αναδείξουν

ιστορικά και πολιτιστικά σημεία και πα-

νανθρώπινα σύμβολα του τόπου μας,

πανευρωπαϊκά, μέσα από μια σειρά 8

μικρής διάρκειας συναυλιών διαφό-

ρων μουσικών συνόλων της Κρατικής

Ορχήστρας Αθηνών, που θα εκτείνον-

ται 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 πα-

ραμένουν η βάση για τον ευρωπαϊκό

πολιτισμό.

Συντονιστείτε, και κάθε Πέμπτη,

στις 8 μ.μ. το βράδυ στις ηλεκτρο-

νικές ιστοσελίδες της Ελληνικής

Προεδρίας του Συμβουλίου της

Ευρώπης, της Περιφέρειας Αττι-

κής καθώς και της Κρατικής Ορχή-

στρας Αθηνών και γίνετε κοινωνοί

αυτής της μουσικής, ψηφιακής, εμ-

πειρίας από τους αρχαιολογικούς

χώρους της Αττικής.

Οι συναυλίες θα προβάλλονται

δωρεάν και θα διαρκέσουν μέχρι

και τις 24 Δεκεμβρίου 2020.  

Αντιστίξεις

Διαθέσιμο για θέαση έως

30 Νοεμβρίου 2020

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιά-

ζει το 2ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ

της, με τίτλο «Αντιστίξεις»*, σε

καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου

Κουμεντάκη, το οποίο φωτίζει τη

σχέση μεταξύ της λόγιας ελληνι-

κής μουσικής και της αρχιτεκτονι-

κής. 

Οι προβολές των βίντεο του Φεστι-

βάλ για θέαση θα είναι διαθέσιμες

μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Οι

προβολές θα πραγματοποιούνται

από το nationalopera.gr, και μέσω

των σελίδων της ΕΛΣ σε Face-

book και YouTube, καθώς και από

τον ιστότοπο του Υπουργείου Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού digital-

culture.gov.gr. 

Το Φεστιβάλ υλοποιείται με τη

στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος

Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενί-

σχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέ-

φειας της Εθνικής Λυρικής

Σκηνής.

Αρχιτεκτονική και μουσική είναι

δύο τέχνες που μοιράζονται

πολλά: την πρωτοκαθεδρία της

δομής, τη σημασία των σχημάτων,

των αντιθέσεων, των υφών και τη

βαθιά και άμεση επικοινωνία με

τον θεατή. Μέσα από τον διάλογο

των πρωταρχικών αυτών τεχνών,

εμβληματικά κτίρια της Αθήνας συ-

νομιλούν με σπουδαία έργα από το

ιστορικό απόθεμα της λόγιας ελ-

ληνικής μουσικής. Ξεκινώντας από

την Κρητική Αναγέννηση και φτά-

νοντας ως τις μέρες μας, έργα αρ-

χιτεκτονικής και μουσικής

ανάλογης τεχνοτροπίας και ιστο-

ρικής περιόδου αλληλοσυμπληρώ-

νονται προσφέροντας μια γόνιμη

εμπειρία στο κοινό. Απώτερος στό-

χος του Φεστιβάλ είναι η ανάδειξη

της μουσικής και αρχιτεκτονικής

κληρονομιάς της χώρας μας,

καθώς η εικόνα των κτιρίων και οι

ήχοι των έργων θα συνυπάρχουν

αρμονικά και ισότιμα, διαδίδοντας

στο κοινό την ελληνική μουσική

και αρχιτεκτονική δημιουργία.

Τα γυρίσματα του Φεστιβάλ πραγ-

ματοποιήθηκαν σε κάποια από τα

σημαντικότερα αρχιτεκτονήματα

της Αθήνας, όπως ο Ναός Αγίων

Αποστόλων στην Αρχαία Αγορά, η

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, το Γαλ-

λικό Ινστιτούτο, το Μικρό Χρημα-

τιστήριο, το Ωδείο Αθηνών και ο

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

«Ελευθέριος Βενιζέλος». Στους

χώρους αυτούς, σημαντικοί Έλλη-

νες καλλιτέχνες ερμηνεύουν έργα

των Λεονταρίτη, Κωνσταντινίδη,

Καλομοίρη, Ραβέλ, Κουνάδη,

Αδάμη, Δραγατάκη, Ξενάκη,

Χατζή, Παπαδάτου, Αλεξιάδη κ.ά.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του

Φεστιβάλ υπογράφει ο Καλλιτεχνι-

κός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος

Κουμεντάκης.

Ο Γιώργος Κουμεντάκης σημει-

ώνει: «Όταν τον περασμένο Μάρ-
τιο, μέσα στην πανδημία,
ξεκινούσαμε τον σχεδιασμό ενός
νέου διαδικτυακού καλλιτεχνικού
προγράμματος, δεν μπορούσαμε
να φανταστούμε την επιτυχία που
θα σημείωνε το 1ο Διαδικτυακό
μας Φεστιβάλ (Μάιος-Ιούνιος
2020), το οποίο συγκέντρωσε δε-
κάδες χιλιάδες θεατές σε καθεμιά
από τις βιντεοπαραστάσεις του και
πολλά θετικά σχόλια από όλο τον
κόσμο.
...Επιθυμία μας είναι να τιμήσουμε

την ελληνική μουσική δημιουργία,

από την Κρητική Αναγέννηση έως

και σήμερα».

2ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Μια «συνήχηση» της λόγιας ελληνικής μουσικής με τη δημόσια αρχιτεκτονική
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Ανοιχτά για άθληση 

τα Δημοτικά Στάδια 

Βουλιαγμένης και Βάρης

Ανοιχτά για άθληση στο στίβο, (περπάτημα ή τρέ-

ξιμο) είναι  το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγ-

μένης και το Δημοτικό Στάδιο «Κ. Μπαγλατζής»

στη Δ.Ε. Βάρης. Η άθληση θα επιτρέπεται ελεύθερα

σε δημότες και κατοίκους της πόλης με την αυ-

στηρή τήρηση των προβλεπόμενων από την ΕΟΔΥ

και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέτρων, για

τη διαφύλαξη της υγείας όλων (ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-

71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β).

Συγκεκριμένα, τις καθημερινές από τις 08:00 έως

τις 14:00 και το Σάββατο από τις 09:00 έως τις

13:00 θα επιτρέπεται η είσοδος έως 60 ατόμων, με

μέγιστο χρόνο παραμονής στο στίβο τη μία ώρα.

Από τις 16:00 έως τις 22:00 θα αθλούνται στα αθλη-

τικά κέντρα ταυτόχρονα πολίτες και αθλητές που

είναι εγγεγραμμένοι σε αθλητικούς συλλόγους της

πόλης. 

Όσοι εισέρχονται στα αθλητικά στάδια θα κατα-

γράφονται κατά την είσοδο και κατά την έξοδό

τους από τους αθλητικούς χώρους, ενώ κατά την

παραμονή τους σ’ αυτούς είναι υποχρεωτική η τή-

ρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου.

Kλειστή η λίμνη Βουλιαγμένης 
Κλειστή παραμένει η λίμνη Βουλιαγμένης, όσο

διαρκεί η καραντίνα.

Σε λειτουργία η δομή στήριξης ηλικιωμένων

O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θέτει σε λει-

τουργία τη δομή στήριξης ηλικιωμένων και όσων

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες λόγω της καραντίνας

που έχει μπει όλη η χώρα..

Στόχος της δομής είναι η εξυπηρέτηση όσων δεν

είσαι σε θέση να μετακινηθούν από τις κατοικίες

τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν, επειδή ανή-

κουν σε ευπαθείς ομάδες ή είναι άνω των 65 ετών.

Έτσι καθημερινά, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο

τηλέφωνο 213 2020120, η υπηρεσία θα δέχεται τη-

λεφωνικά αιτήματα 

Αναστέλλεται η δημοτική
συγκοινωνία στο 

Δήμο Λαυρεωτικής 
και στο Δήμο BBB

Σε συνέχεια των έκτακτων μέτρων περιορισμού της

κυκλοφορίας των πολιτών, αναστέλλεται στο σύ-

νολό της η λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας

στο Δήμο Λαυρεωτικής και στο Δήμο Βάρης Βου-

λιαγμένης. 

Η αναστολή θα διαρκέσει μέχρι την λήξη των πε-

ριοριστικών μέτρων. 

Όταν ξεκίνησε την ιδέα να ανα-

πλάσει την πλατεία Νυμφών στη

Βουλιαγμένη, ο δήμαρχος ΒΒΒ,

και είδαν οι Βουλιαγμενιώτες τις

μακέτες, αντέδρασαν άμεσα με

διαμαρτυρίες και προκάλεσαν συγ-

κέντρωση στις 7 Νοεμβρίου 2017,

στο «Aqua Marina» όπου προσπά-

θησε να δώσει εξηγήσεις ο Δήμαρ-

χος, σε μια κατάμεστη αίθουσα,

που ο κόσμος είχε γεμίσει τη

σκάλα και έβγαινε μέχρι έξω!

Γιατί οι αντιδράσεις; Γιατί η πλα-

τεία είχε γεμίσει μπετόν! Ένα ατε-

λείωτο τσιμέντωμα με κάποια

ανοίγματα πρασίνου.

Μετά τις αντιδράσεις και τις προ-

τάσεις που κατατέθηκαν σ’ αυτή τη

συνάντηση, ο δήμαρχος προχώ-

ρησε  σε τροποποίηση  της μελέ-

της.

Η τροποποίηση της μελέτης συζη-

τήθηκε και εγκρίθηκε από το Δημο-

τικό Συμβούλιο (7.5.2018). Κατά

της διάρκεια της συζήτησης ο δή-

μαρχος δήλωσε μεταξύ άλλων

ότι: «η τελευταία διαβούλευση
έδωσε κάποια πιο ξεκάθαρη
άποψη, ότι αυτό που επιθυμεί η το-
πική κοινωνία· είναι όχι η δημιουρ-
γία μιας πλατείας, αλλά
ουσιαστικά η δημιουργία ενός πάρ-
κου”. Εμείς το πήγαμε λίγο πιο

πέρα και αυτό το πάρκο το κά-
νουμε λίγο πιο εξειδικευμένο· το
κάνουμε έναν αστικό βοτανικό
κήπο, με πολύ χώμα, με πολλές
φυτεύσεις, με πολλά λουλούδια,
με το συγκεκριμένο δομικό όμως
κόνσεπτ της προηγούμενης προ-
σέγγισής μας όσον αφορά το κυ-
κλοφοριακό το οποίο παραμένει το
ίδιο, την κατασκευαστική υποβάθ-
μιση του πάρκινγκ κάτω από την
οδό Παντελεήμονος κατά 70 πόν-
τους.
Οσον αφορά την οδό Ερμού μετα-
τρέπεται σε ήπιας κυκλοφορίας με
κυβόλιθο χωρίς χώρους στάθμευ-
σης και στις δύο πλευρές, ενώ γί-
νεται μεγέθυνση της πλατείας και
από την οδό Νυμφών και από την
πλευρά της Ερμού. Παραμένει
μόνο μία ζώνη τραπεζοκαθισμά-
των, που και η τοπική κοινωνία
μετ’ επιτάσεως ζήτησε, έτσι που
το «Aqua Marina» θα έχει στην
απέναντι από το πάρκο ζώνη 70
τ.μ. κοινόχρηστο χώρο της πλα-
τείας, που μεταφέρεται κάτω από
τη νησίδα της Παντελεήμονος».

Οπως ακούστηκε το κόστος της

συγκεκριμένης παρέμβασης είναι

περίπου 1.100.000 ευρώ. Τα χρή-

ματα αυτά θα προέλθουν από έργα

που θα επενδύσει στην περιοχή ο

Αστέρας της Βουλιαγμένης. Δεν

θα χρειαστούν δημοπρατικές δια-

δικασίες, γιατί το έργο θα αναλά-

βει και θα πληρώσει ο Αστέρας. 

«Δεν νομίζω ότι σήμερα περιποιεί
τιμή η εικόνα μιας γηραιάς πλα-
τείας, που ότι και να τις κάνεις
δεν θα μπορέσεις να την κάνει
νέα...», συνέχισε ο δήμαρχος.

Κατέληξε δε ο δήμαρχος: «...Αν
αυτή η προσέγγιση δεν αρέσει, και
θα αρέσει πολύ πιο πολύ σε όλους
όταν το έργο θα παραδοθεί ολο-
κληρωμένο.Δεν πρέπει όμως να
σταματάμε την ενέργειά μας ή να
αυτοκαταργούμεθα».
αρχείο 7ης, φ.1034/12/05/2018.

Σημειώνουμε ότι η πρόταση είχε

ψηφιστεί ομόφωνα από το Δ.Σ.

Έτσι λοιπόν, σήμερα έχει ξεκινήσει

ήδη ο Δήμος τις κατασκευές τις

οποίες έχει συνδυάσει με την κα-

τασκευή αγωγών ομβρίων, δημι-

ουργώντας για άλλη μια φορά

αντιδράσεις από τους κατοίκους.

Προσωπικά, προτιμώ την παρούσα

κατάσταση, γιατί στο τέλος τα παι-

διά μας δεν θα γνωρίζουν το χώμα

αλλά και η συνεχής αποψίλωση

της περιοχής επιτάσσει περισσό-

τερο πράσινο.

Αννα Μπουζιάνη 

Ξεκινάει η “ανάπλαση” της πλατείας Νυμφών

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, πανελλα-

δικού ενδιαφέροντος, σημειώθηκε

μετά την πρωτοβουλία του Δημάρχου

Σαρωνικού Πέτρου Φιλίππου να πραγ-

ματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τους δη-

μάρχους όλης της Ελλάδας που

αντιμετωπίζουν πρόβλημα εγκατάστα-

σης ανεμογεννητριών στους δήμους

τους, με τη συμμετοχή του Προέδρου

της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Το Δίκτυο Δημάρχων εναντίον των

ανεμογεννητριών διευρύνεται διαρ-

κώς, αφού στη συζήτηση (με τηλεδιά-

σκεψη) συμμετείχε μία πλειάδα

δημάρχων από όλη την Ελλάδα.  Στό-

χος της τηλεδιάσκεψης ήταν ο συντο-

νισμός των αιρετών προκειμένου να

αναληφθούν από κοινού πρωτοβου-

λίες για την ανάδειξη και την τεκμη-

ρίωση των θέσεών τους, όπως και για

την ενημέρωση των τοπικών κοινω-

νιών.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν:

-Να εκδοθεί κοινό ψήφισμα το οποίο

θα αποσταλεί στον αρμόδιο υπουργό,

Κωστή Χατζηδάκη και να πραγματο-

ποιηθεί - και με τη συμμετοχή του Προ-

έδρου της ΚΕΔΕ- Δημήτρη

Παπαστεργίου συνάντηση μαζί του.

- Να δημιουργηθεί μια Συντονιστική

Επιτροπή για τον περαιτέρω συντονι-

σμό και την οργάνωση  των αμέσως

επόμενων κινήσεων.

- Να δημιουργηθεί σελίδα στα κοινω-

νικά δίκτυα με στόχο την ενημέρωση

και τη δραστηριοποίηση των πολιτών.

- Να δοθεί συνέντευξη τύπου (διαδι-

κτυακά) προκειμένου να πολλαπλασια-

στεί η φωνή του Δικτύου Δημάρχων.

Ο Πέτρος Φιλίππου δήλωσε σχετικά:

‘’Εξαιρετική η σημασία της σημερινής

πρωτοβουλίας, καθώς η μεγάλη συμ-

μετοχή των δημάρχων αποδεικνύει ότι

το ζήτημα των ανεμογεννητριών είναι

πανελλαδικής σημασίας. ...ξεκινάμε

αναλαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες

πρωτοβουλίες για να ληφθεί υπόψη η

φωνή και η τεκμηριωμένη θέση των

δημοτικών αρχών και των τοπικών κοι-

νωνιών για το μεγάλο ζήτημα της εγ-

κατάστασης ανεμογεννητριών’’. 

Οι ανεμογεννήτριες “το μεγάλο θέμα” 

πολλών περιοχών της Ελλάδας
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Μέλος της CIVITAS εξελέγη

ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης 

O Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, εξελέγη μέλος στην Πολιτική Επι-

τροπή – Political Advisory Committee (PAC) του Δι-

κτύου Πόλεων CIVITAS. 

Το CIVITAS, δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής (Civitas Initiative) και έχει ως

στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας για

πιο ασφαλείς και καθαρές πόλεις στην Ευρώπη. Μέλη

του CIVITAS είναι περισσότεροι από 300 Δήμοι σε όλη

την Ευρώπη που προωθούν την Βιώσιμη Κινητικότητα.

Η Πολιτική Επιτροπή - Political Advisory Committee

(PAC) του CIVITAS, αποτελείται από 15 μέλη, Δήμαρ-

χοι από ευρωπαϊκές πόλεις με διετή θητεία. Η εκλογή

των μελών γίνεται με υποβολή υποψηφιότητας από

τους ενδιαφερόμενους.  

Κριτήριο εκλογής του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, απο-

τέλεσε η αξιολόγηση του έργου που έχει γίνει τα τε-

λευταία χρόνια στον Δήμο στον τομέα της Βιώσιμης

Κινητικότητας, όπως αυτό αποτυπώθηκε στον φάκελο

υποψηφιότητας, όπως:  

το σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών αυτοκινήτων,

το δίκτυο κοινόχρηστων ποδηλάτων και ο σχεδιασμός

και η δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων, η δημιουργία

της Δημοτικής Συγκοινωνίας με την υποστήριξη της

τηλεματικής παρακολούθησης των δρομολογίων, η

εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διαλογής των

απορριμμάτων, οι δράσεις για τη μείωση του ενεργει-

ακού αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων και η εκ-

πόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης με

έξυπνες οδικές παρεμβάσεις. 

Πόσο μελάνι, αλήθεια, έχει χυθεί γράφοντας για σχέ-

δια διαχείρισης αποβλήτων, δεκαετίες, αλλά βρισκό-

μαστε κάθε φορά στο σημείο μηδέν. Εχουν περάσει

τουλάχιστον 15 χρόνια όταν πρωτοακούσαμε το

"Πληρώνω όσο Πετάω", που είναι σήμερα ένας από

τους στόχους του Υπουργείου. Δηλαδή, κάθε νοικο-

κυριό θα πληρώνει ανάλογα με τα απορρίμματα που

πετάει, γιατί θα εφαρμοστεί ειδική σακούλα με κωδικό

για να μπορεί ο Δήμος να το ελέγχει.

Για άλλη μια φορά λοιπόν, εγκρίθηκε το νέο «10ετές

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)» τον

Αύγουστο του 2020, μετά από ένα διάστημα διαβού-

λευσης μέσω διαδικτύου.

Ο νέος ΕΣΔΑ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο

-μετά από εισήγηση του υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη

Βασικοί στόχοι του νέου ΕΣΔΑ

- Ταφή των απορριμμάτων στο 10% το 2030,  

- Παύση ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και

αποκατάσταση παράνομων χωματερών μέχρι το 2022

- Αύξηση της ανακύκλωσης στο 55% το 2025 και στο

60% το 2030 (και των βιοαποβλήτων)

- Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ

κάδος) και ανάπτυξη υποδομών μέχρι το 2022

- Πλήρης κάλυψη της χώρας μέχρι το 2030 με 43 Μο-

νάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και 43 -

46 Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ).

- Λειτουργία 4 μονάδων παραγωγής ενέργειας με

ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων των ΜΕΑ,

όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. 

Να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η χειρότερη

επίδοση όσον αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων σε όλη

την Ευρώπη.

Ο Υπουργός Κ. Χατζηδάκης δήλωσε πάντως ότι μέχρι τα

τέλη του 2020 θα έχουν δημοπρατηθεί 17 σύγχρονες Μο-

νάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, από 6 που λειτουρ-

γούν σήμερα. 

Σημείωσε δε ότι “η μεγάλη καθυστέρηση της Ελλάδας καθιστά

το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων ένα Ηράκλειο

έργο. Ίσως, είναι το πιο δύσκολο ζήτημα στο Υπουργείο Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να

επιτύχουμε. Είναι θέμα εθνικού φιλότιμου".

Τα κυριότερα μέτρα
Οι στόχοι που έθεσε το Υπουργείο  θα επιτευχθούν με τη

λήψη 10 απαραίτητων μέτρων τα οποία κατονόμασε: 

1. Εκσυγχρονισμό του "τέλους ταφής" αποβλήτων σε ΧΥΤΑ

και εφαρμογή της αρχής "Πληρώνω όσο Πετάω".

2. Προώθηση χωριστής συλλογής και ενίσχυση δικτύου

συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών με 4 ρεύματα ανακύκλω-

σης (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο).

3. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη δικτύου συλλογής οργανικών

αποβλήτων (καφέ κάδος) μέχρι το τέλος του 2022.

4. Αύξηση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυ-

κλώσιμων  Υλικών (ΚΔΑΥ).

5. Ανάκτηση ενέργειας από την επεξεργασία των οργανι-

κών αποβλήτων (βιομάζα) αλλά και την παραγωγή δευτε-

ρογενών υλικών (κόμποστ).

6. Δημιουργία του πρώτου ΧΥΤΕΑ (Χώρος Υγειονομικής

Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων) .

7. Δημιουργία συστήματος ευθύνης παραγωγών για τα πλα-

στικά απόβλητα θερμοκηπίων.

8. Συνεχή ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ενδια-

φερομένων μερών.

Πόλεμος μεταξύ ΟΤΑ 

και Κεντρικής Διοίκησης

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής και δη

στην Αποκεντρωμένη, όσον αφορά τη διαχείριση των απορ-

ριμμάτων έχει προκαλέσει “πόλεμο” μεταξύ Δημάρχων και

Περιφέρειας Αττικής. Για το θέμα έχει εκδόσει ανακοινώ-

σεις η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) επισημαί-

νοντας ότι θα καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο

υπουργείο Εσωτερικών, η οποία μεταξύ των άλλων θα πε-

ριέχει προβλέψεις που:

3 Θα προστατεύουν το αυτοδιοίκητο των δήμων στην

άσκηση αρμοδιότητας διαχείρισης των απορριμμάτων, και

3 Θα περιλαμβάνουν εξειδίκευση με χωρικές προτάσεις και

οικονομικούς και κοινωνικούς όρους.

“Bαθιά αντιλαϊκό και
αντιπεριβαλλοντικό”

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκάλεσε η Ευρω-

κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ μέσω του ευρωβουλευτή

Κ. Παπαδάκη, σημειώνοντας ότι ο νέος ΕΣΔΑ έχει «αντιπε-
ριβαλλοντικό περιεχόμενο, σταθερά προσανατολισμένο
στην κερδοφορία του κεφαλαίου. Αντιγράφει τις ομογάλα-
κτες ευρωενωσιακές Οδηγίες και ευρωβουλκατευθύνσεις
ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων, με εμβληματικό πα-
ράδειγμα την ενεργειακή καύση αποβλήτων σε ποσοστό
που αντιστοιχεί στο 32,25% .
Δεδομένου ότι το νέο ΕΣΔΑ περιλαμβάνει μερικές βασικές
πλην αυθαίρετες παραδοχές, θα το πληρώσουν ακριβά οι
εργαζόμενοι, ενώ έχει ανεπίτρεπτα χαμηλές αποδόσεις ως
προς την ανακύκλωση.
...το ΕΣΔΑ στηρίζεται σε εικονικά στοιχεία ως προς την
ποιοτική σύσταση των δημοτικών αποβλήτων καθώς λαμ-
βάνει υπόψη «στοιχεία» των 2013 ΠΕΣΔΑ που εκπονήθη-
καν το 2015 και τα οποία με τη σειρά τους επικαλούνταν
στοιχεία του 2011, άγνωστης κι αυτά προέλευσης»!

Μετά ταύτα, όπως αντιλαμβανόμαστε, οι προσδοκίες του

υπουργού Περιβάλλοντος για μεγάλα ποσοστά ανακύκλω-

σης και βιομάζας μάλλον πάνε πολύ μακριά, για να μην πω

ότι θα μείνουν για άλλη μια φορά στα χαρτιά, πληρώνοντας

εκατοντάδες εκατομμύρια πρόστιμα στην Ε.Ε.

Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

Έκκληση για μείωση 

της ηχορύπανσης 

στο Δήμο BBB

τις ώρες της τηλεκπαίδευσης

Πόσο επίκαιρο γίνεται το ρεπορτάζ που είχαμε κάν-

ξει για την ηχορύπανση στο Δήμο ΒΒΒ, που πολ-

λές φορές σε αποδιοργανώνει και δεν μπορείς να

παράξεις ούτε να σκεφθείς, ιδιαίτερα με τα μηχα-

νήματα (φυσούνες) που “μαζεύουν”’ τα φύλλα οι

κηπουροί, που λειτουργούν με πολλά ντεσιμπέλ. 

Και το λέμε επίκαιρο γιατί, η Δημοτική Αρχή ΒΒΒ κάνει

έκκληση «να περιορίσουν όλες τις δραστηριότητες που
προκαλούν όχληση και ηχορύπανση κατά τη διάρκεια
των ωρών διδασκαλίας, από τις 08:00 έως τις 14:10. Ζη-
τείται απ’ όσους εκτελούν οικοδομικές και κηποτεχνικές
εργασίες που προκαλούν ηχορύπανση ή χρησιμοποιούν
βαρέα μηχανήματα, να τις αποφύγουν κατά τις προανα-
φερόμενες ώρες», σημειώνει σε δελτίο τύπου.

Η Δημοτική Αρχή ζητάει να «δείξουμε όλοι κατανόηση
στους μαθητές που προσπαθούν να συνεχίσουν τη διδα-
κτική διαδικασία υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και να
συμβάλουμε όλοι στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών
για την παρακολούθηση των μαθημάτων».
Σημειώνει δε ότι όσοι μαθητές και γονείς παρατηρούν

εκτεταμένη ηχορύπανση στην περιοχή τους παρακα-

λούνται να ενημερώνουν το Δήμο στα τηλέφωνα 213

2020152 – 154.
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από την οποία πλάθεται το πεπρωμένο.   Η παρουσία του απαν-

θρώπου στο προσκήνιο και όλα για τα κέρδη εκείνου του  θνη-

τού διαβόλου» 

Andre Malraux: ‘’La condition humaine’’ 1933 

Θα προσπαθήσομε και πάλι να τραβήξομε το δραματικό νήμα

τού διαλόγου ανάμεσα στον άνθρωπο και στα γεγονότα  του

Β΄ Παγκόσμιου πολέμου που αρχίσαμε από το προηγούμενο

άρθρο.

Σήμερα τα  γεγονότα  αυτού του πολέμου με τη  δύναμη  του

κινηματογραφικού φακού  σε εν ψυχρώ σκηνοθέτηση   όλα

επαναλαμβάνονται  με προσθήκες  επάνω στο ερωτικό συναί-

σθημα χάριν της αδρεναλίνης και του αναγκαίου ευπώλητου

της αγοράς. 

Σε μεγάλες επικές ταινίες βασικά, η έβδομη τέχνη μάς μετα-

φέρει από  στιγμές  ηρωισμού,  σε ωμότητες  απανθρωπιάς,

και σε σκηνές ολέθρου, μπαίνοντας άλλοτε δήθεν ιστορικά και

άλλοτε απολύτως αυθαίρετα σε ανθρώπινα  υποκρυπτομένα

πάθη, αλλά και σε συνειδησιακούς προβληματισμούς. 

Η Εβδόμη τέχνη  παρεμβαίνοντας εδώ, μας θυμίζει τη μάχη

των Αρδενών,  όπου και η αρχή  του  δεύτερου παγκόσμιου πο-

λέμου,  τις μάχες του Άντζιο, την Απόβαση στην Νορμανδία

και τις μάχες στη σοβιετική Ρωσία όπου και οι αρχές του τέ-

λους του  “κακού”  και μόνο για την  Ευρώπη, για να συνεχιστεί

όμως και μέχρι τη λήξη του στον Ειρηνικό με Χιροσίμα και Ναγ-

κασάκι. Και φυσικά ασύστολα και αδιάντροπα να ανοίξει   δρα-

ματικά το παράθυρο,  για  πιθανολογούμενο Τρίτο Πόλεμο,

μέσω ενός  προηγηθέντος ‘’Ψυχρού’’,  ο οποίος,  συνεχώς και

μέχρι σήμερα σε διεθνές επίπεδο από τους ίδιους συντελε-

στές,  ανακυκλώνεται..  

Για την Δουνκέρκη και το δράμα της, ο χρόνος επάνω στην

ιστορικότητα των  πολεμικών γεγονότων έχει αναλωθεί από

το προηγούμενο άρθρο. Δυο ταινίες  όμως σήμερα με τον τίτλο

“Δουνκέρκη” βρίσκω στο ψάξιμό μου. 

Η  ταινία του 2017 σε 78 πρώτα λεπτά  με τίτλο  ‘’Dunkirk”,  σε-

νάριο -σκηνοθεσία   Κρίστοφερ Νόλαν, και πολλούς πρωταγω-

νιστές μάς μιλάει για  τη μάχη σε τριπλή αφήγηση με τους

πιλότους Άγγλους και Γερμανούς να μονομαχούν μεταξύ τους·

για τους Βρετανούς πολίτες που αυτοθυσιάζονται.

Παλιότερα,  το 1958, ομώνυμη ταινία σε άλλη έκδοση με άλ-

λους συντελεστές έδωσε πιο αυθεντικά την  ιστορική  παρου-

σίαση αυτού του γεγονότος,  και μάλιστα στα όρια κάποιου

εγγύτερου ρεαλισμού ο οποίος  πέραν του ηρωικού  ενθουσια-

σμού  του νικητή, ύμνησε και την ελπίδα, την άκαμπτη σε

αγώνα για ένα καλύτερο αύριο.

Στην ταινία  “Τhe Battle of  Brittain” του 1960, με πρωταγωνι-

στές τα  θεατρικά τέρατα Laurence Ollivier, Trevor Howard

Curdt Jurgens και άλλους γνωστούς ηθοποιούς, οι αναμνή-

σεις ημών των παλαιοτέρων σε  127  πρώτα λεπτά συνταράσ-

σονται  από τον  σκηνοθέτη Guy Hamilton, που μας δίνει  τον

ύστατο αγώνα ενός  λαού που αμύνεται για την πατρίδα του. 

Στην άλλη άκρη της Ευρώπης μια αχανής Σοβιετική Ένωση  μά-

χεται για τα ίδια ιδεώδη  στον υπέρ πάντων αγώνα της. 

Στην ταινία   ‘’The Battle of Russia “, του  1943;;; oι Φραντς

Κάπρα και Ανατόλε Λιτβάκ, σε στυλ ντοκυμαντέρ, μας μιλάνε

με δυναμισμό για την ναζιστική εισβολή  στη  Ρωσία, για τις

μάχες σε Στάλινγκραντ, σε Λένινγκραντ, σε  Μόσχα.  Ακόμα

για τη δραματική σε ηρωισμό  σοβιετική αντεπίθεση  που ανέ-

τρεψε αποφασιστικά τον ρουν του πολέμου, μέσα σε  ένα  χει-

μώνα  βαρύ  και κακό  που επέβαλλε  στον κάθε στρατιώτη να

μάχεται, βουλιαγμένος στις  λάσπες  απ΄το λιωμένο χιόνι και

στα τεθωρακισμένα να δυσκολεύονται  καθώς οι  αλυσίδες

τους κολλούν   φρενάροντας  στο αφιλόξενο χώμα. Και που

συν τοις άλλοις όσον αφορά τα  γερμανικά τανκς, να ζεσταί-

νουν τα σωθικά τους με τις ανατινάξεις των  εκπαιδευμένων

ρωσικών σκύλων – καμικάζι που ζωσμένοι με εκρηκτικά παίρ-

νουν  φωτιά από  κάτω τους.   

Στη σοβιετικής  παραγωγής  ‘Stalingrad’ ταινία  του 1949 που

σκηνοθετεί  ο  Βλαντιμρ Πετρόφ και πρωταγωνιστεί ο Αλε-

ξάντερ Αντώνοφ, κυλούν 98  πρώτα λεπτά με  θαυμασμό, αλλά

και θλίψη για τα πεπρωμένα αυτού του βασανισμένου ανθρώ-

που που ακούει στο όνομα Ρώσος.

Στην ταινία  “Bridge of Remagen” με τους ηθοποιούς George

Segal,  Robert  Vaughn,  Ben Gazzara παραγωγής 1969, πα-

ρουσιάζεται  ένα όχι τόσο πολύ γνωστό  δραματικό επεισόδιο,

με έναν Γερμανό αξιωματικό που πρέπει να ανατινάξει μια

στρατηγική γέφυρα και αποτυγχάνει, με συνέπεια αργότερα

να τιμωρηθεί από τους δικούς με εκτέλεση

Μάρτιος του 1945. Η απόβαση στη Νορμανδία έχει πραγμα-

τοποιηθεί με επιτυχία και οι σύμμαχοι τώρα προελαύνουν σε

γερμανικό έδαφος με κατεύθυνση το Βερολίνο.  Πρέπει όμως

να διαβούν τον Ρήνο περνώντας πάνω από τη Γέφυρα του Ρε-

μάγκεν.  

Ο Ρήνος,  μεγάλος ποταμός διεκδικεί  μια πλωτή υδάτινη

έκταση 1100 χιλιομέτρων επάνω στην οποία δεσπόζουν 25 γέ-

φυρες που δίνουν ανοίγματα προς την ενδοχώρα ..Όλες είναι

ναρκοθετημένες και για τη δεδομένη στιγμή-- έτοιμες για την

ανατίναξη.

Η γέφυρα του Ρεμάγκεν είναι κοντά στην Κολωνία. Είναι μια

μικρής αντοχής σιδηροδρομική γέφυρα.  Βλέπει αντίστοιχα

στις πόλεις Ελμ και Ρεμάγκεν. Στην έξοδό της προς Ρεμάγκεν,

δυό μεγάλοι Πύργοι εκατέρωθεν την πλαισιώνουν καθώς πα-

τούνε και προσδιορίζουν την ανατολική όχθη του Ρήνου. Αυτοί

οι Πύργοι διαθέτουν  τεράστιους εσωτερικούς χώρους οχυρω-

μένους με  260  Γερμανούς στρατιώτες και 160 Ρωσοπολω-

νούς. Ακόμα  120 πυροτεχνουργούς,   και πολλούς βίαια

στρατευμένους πολίτες, διαφόρων ηλικιών. 

Κάνες δε  από πυροβόλα και αντιαεροπορικά προβάλλουν και

απειλητικά διερευνούν τα όσα γύρω συμβαίνουν.  

Οι Πύργοι από κάτω τους υπογείως με σήραγγα επικοινωνούν

μεταξύ τους. 

Οι σύμμαχοι πλησιάζουν να περάσουν.  Η διαδικασία της πυ-

ροδότησης για την ανατίναξη είναι επί το έργον,  αλλά για  ποι-

κίλους λόγους παραμένουν  ακόμα  και κάποιοι Γερμανοί

επάνω στη γέφυρα.   

Και η  πυροδότηση ως εκ τούτου  καθυστερεί. Και όταν τρεις

φορές επιχειρήθηκε να γίνει  η  ανάφλεξη απέτυχε.

Η γέφυρα δεν ανατινάζεται και από πάνω της περνάει ο συμ-

μαχικός στρατός με τα  βαριά του οχήματα. Η ασθενικής αν-

τοχής όμως γέφυρα  από την  ρυθμική ταλάντωση  κατά το

πέρασμα  του στρατού ξεθεμελιώνεται και καταρρέει ολοσχε-

ρώς. Αργότερα  δε  ο Γερμανός διοικητής της  σαν  υπεύθυνος

της αποτυχίας και εκτελείται για προδοσία.

Και το επιμύθιο. Μέχρι σήμερα  οι  δύο εκατέρωθεν της όχθης Πύρ-

γοι διασώζονται. Άδειοι από ψυχές, αγωνίες και ιδανικά μισοερει-

πωμένοι εκποιούνται προς τον κάθε ενδιαφερόμενο  που

προσφέρει το χρήμα. Λένε πως  κάνουν για πολιτιστικά οι πένθι-

μες μεγάλες αίθουσές τους, μα περισσότερο για ράφια κάποιου

σουπερμάρκετ, κάποιας άψυχης αλυσίδας του χρηματιστηρίου της

εποχής. Ολόρθα και αυτά και θνητά στο πεπρωμένο τους.

Ο 20ος αιώνας ανοίγει την όρεξη της Ιαπωνίας  για τον γεω-

πολιτικό χώρο του Ειρηνικού.  Στο  πρώτο πεντάμηνο του 1942

οι βλέψεις της είχαν υλοποιηθεί  με νίκες.  Από τον Μάιο  όμως

και μετά  ο αμερικανικός στρατός έδωσε μια άλλη εικόνα στον

επαναπροσδιορισμό του χώρου  με τις επιτυχημένες αντεπιθέ-

σεις του. Η ανάκαμψη της ιαπωνικής προέλασης που  άρχισε

με τις νίκες των Αμερικανών  στα νερά της Θάλασσας των Κο-

ραλλίων σε μήνες Μάιο και Ιούνιο του 1942, όταν  και με τη

ναυμαχία του Μίντγουεϊ,  η ελπίδα άρχισε να δένεται σε  πραγ-

ματικότητα.   

Ο ναύαρχος Γιαμαμότο στο Midway  θέλει να αποτελειώσει

αυτό που άρχισε στο  Pearl Harbor. Με 200 πολεμικά πλοία,

ανάμεσα τους και 8 αεροπλανοφόρα, 11  θωρηκτά, 22 κατα-

δρομικά, 65 αντιτορπιλικά, 21 υποβρύχια και με  την υποστή-

ριξη 600 αεροπλάνων ευελπιστεί για μια ακόμα νίκη. Απο την

άλλη μεριά   ο Αμερικανός ναύαρχος Νίμιτς με τον δικό του

πολεμικό στόλο τον περιμένει. Τελικά οι Ιάπωνες ηττώνται και

χάνουν  4 αεροπλανοφόρα, ένα καταδρομικό, 330 αεροπλάνα,

τρεις και μισή  χιλιάδα άνδρες. Και κατά τον απολογισμό του

νικητή για τους δικούς του,  ο θρήνος σε  3300  νεκρούς, 150

αεροπλάνα και οπωσδήποτε και σε άλλα. Τραγικό οι νίκες,

όπως και ο θάνατος  να μετριούνται με νεκρούς. και  να ξεμ-

περδεύουν με  “λιλιά” που τα λένε παράσημα.  Ιδιαίτερα όταν

αυτά δεν τρώγονται αλλά και δεν ξεπουλιούνται. 

Ο  John  Ford  το  1976  παρουσιάζει  την ταινία του  ‘’The battle

at Midway’’ με τους ηθοποιούς Τσάρλτον.΄Ηστον, Χένρυ  Φόντα,

Τζέιμς Κομπέρν,  Τοσίρο Τσιφούνε στην οποία σκηνοθετεί  τα

γεγονότα εκείνης της μάχης των  μαχών.  Μια μεγάλη ταινία

που αν δεν κάνω λάθος λέγεται πως στοίχισε 100 εκατομμύρια

δολάρια. 

Το Midway  είναι νησί Ατόλλη  2000 χιλιόμετρα ΒΔ των νησιών

της Χαβάης. Η ταινία εισάγεται με τις λεπτομέρειες στην επί-

θεση  του Pearl Harbor και μας φέρνει έξη μήνες μετά στη μάχη

του Midway.   

Το 2019 σε καινούργια ταινία που ανεβαίνει με τίτλο   ‘’Midway”

ο Ρόλαντ Έμεριχ σκηνοθετεί επάνω στο ίδιο θέμα με ψήγματα

του κατ’ ανάγκη  ρομαντισμού και γενικότερα με τονισμό επάνω

στο προβάδισμα των Αμερικανών  στις μάχες του Ειρηνικού. 

Από Αύγουστο του 1942  με αρχές 1944 η  ιαπωνική επίθεση

αναγκάστηκε και πάλι να ανακάμψει στην προέλασή της,  όταν

οι Αμερικάνοι κατάφεραν  διαδοχικά την κατάληψη  ιαπωνικών

βάσεων στο νότιο και  κεντρικό Ειρηνικό, στα διάφορα εκεί νη-

σιώτικα συμπλέγματα. συμπλέγματα-  Σολομώντα,  Αντμιράλτι,

Μάρσαλ αλλά  και νησιά  Γουέικ (Ν .Γουινέα) και Μαριάνες.   

Τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 1944 ο τρίτος αμερικανικός

στόλος επιτίθεται σε Φιλιππίνες, Φορμόζα, και νησιά  Ryukryus,

σε αντιπερισπασμό για να βάλλει πλάτη  στην απόβαση Ανα-

τολικά των Φιλιππίνων, στον κόλπο του νησιού Λέιτε. Νησί

στρατηγικά  σημαντικό λόγω της γεωπολιτικής του θέσης.

Κατά την τρομερή αυτή πολεμική αναμέτρηση στο Λέιτε έλαβε

μέρος ο Τρίτος αμερικανικός στόλος και  μεγάλο μέρος δύναμης

από τον  Έβδομου. Οι  Ίάπωνες τότε για πρώτη φορά έριξαν στη

μάχη και τα ’’Καμικαζι”, τα  αεροπλάνα αυτοκτονίας. Αλλά οι κα-

ταστροφές  που υπέστησαν  ήσαν μεγάλες. Καταστράφηκαν

1200 ιαπωνικά αεροσκάφη, καταβυθίστηκαν ένα  μεγάλο αερο-

πλανοφόρο  και  τρία μικρότερα,  δυό αντιτορπιλικά και πολλά

άλλα τα πολεμικά που από οβίδες τέθηκαν εκτός μάχης  

Η ναυμαχία του Λέιτε   αναπτύχτηκε πολεμικά  σε μια θαλάσ-

σια έκταση εκατό χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων,  πήραν δε

μέρος σε αυτή 144.000  άνδρες από τη μεριά των Αμερικανών

και  43.000 από τη μεριά των Ιαπώνων.  Οι λεπτομέρειες αυτής

της μάχης στα νερά της θάλασσας είναι συγκλονιστικές και

διαβάζονται γραμμένα από πολλούς ιστορικούς μελετητές.

Το 2006 και 2007 ο  Clint Eastwood σκηνοθετεί και παρου-

σιάζει δυό  βραβευμένες ταινίες του με τίτλους τις  ‘’Letters

from    Iwozima’’ και ‘’The  Flags of our fathers’’ που αναφέ-

ρονται στις φονικές μάχες στο  νησί Ιβοτζιμα,  που απέχει

1200 χιλιόμετρα  από το Τόκιο και ανήκει  στο σύμπλεγμα των

ηφαιστειογενών νησιών  Volcano  

Το νησί είναι ιαπωνικό και  το 1945  εισβάλλουν  σε αυτό οι

Αμερικανοί.  Οι Ιάπωνες  αμύνονται για 36 ημέρες  και τελικά

ηττώνται. Από τους 22.000 περίπου υπερασπιστές του νησιού

σκοτώθηκαν  οι 21.844 και επέζησαν γύρω στους 200. Απο δε

τους Αμερικανούς οι νεκροί ανήλθαν σε  6800. Η μάχη έμεινε

ιστορική και πολύ γνωστή από τη χαρακτηριστική φωτογραφία

Αμερικανών στρατιωτών που σηκώνουν στο μοναδικό βουνο

των 169 μέτρων της Iwozima  τη νικηφόρα σημαια των ΗΠΑ . 

Να αναφερθώ ακόμα και στην ταινία  ‘’The Sands of Iwozima“

με τον John  Wayne στον ρόλο ενός λοχία, ακόμα  τον ηθοποιό

Forest Taker  και άλλους πολλούς.

Υπάρχουν και άλλες πολλές αξιόλογες ταινές αλλα ο χρόνος

για σήμερα τελείωσε. 

γράφει 
ο γιάννης 

κορναράκης 
του μάνθου

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
Κινηματογράφος επ’ ώμου
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ΟΤΕ, COSMOTE 
αλλά γερμανικά...

Η επικοινωνία είναι ανάγκη. Πολλές φορές αδήρητη.

Μιλάω για την τηλε-επικοινωνία, που πλέον είναι κομ-

μάτι από το ...πετσί μας, στην καθημερινότητα.

Αυτή την επικοινωνία, η cosmote, που είναι δημόσια

εταιρεία του γερμανικού κράτους(!!), την οποία αγό-

ρασε από το δημόσιο Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών

Ελλάδος(!!!), κοντεύουν να την κάνουν ακοινόνητη. 

Όλοι γνωρίζαμε ότι σε ώρα ανάγκης, έχεις ένα τηλέ-

φωνο για να επικοινωνήσεις. Και δεν μιλάω για τα κι-

νητά, τα οποία ήρθαν πολύ αργότερα στη ζωή μας,

για μας τους μεγαλύτερους. Μιλάω για τα σταθερά,

τα τηλέφωνα εκείνα που για να τα αποκτήσεις, έκα-

νες αίτηση, πλήρωνες και εγγυήσεις. Ήξερες όμως

ότι όταν το χρειαστείς, θα σηκώσεις το ακουστικό και

θα σου δώσει το σήμα.

Εδώ και δύο περίπου χρόνια, η cosmote μετατρέπει

όλες τις σταθερές γραμμές, ανά την Ελλάδα, σιγά -

σιγά σε ευρυζωνικές. Δηλαδή, λειτουργούν μέσω δια-

δικτύου (κοινώς ίντερνετ). Σου στέλνουν ένα

“modem” στο σπίτι και δίνουν οδηγίες “τεχνικού”, πώς

θα αλλάξεις τη γραμμή σου, η οποία πλέον όμως θα

δουλεύει μόνο με το ίντερνετ. “Πέφτει” το ίντερνετ,

κόβεται και η γραμμή. “Πέφτει” το ρεύμα, κόβεται και

η γραμμή και μένεις χωρίς επικοινωνία. 

Προσέξτε, η μετατροπή είναι υποχρεωτική.

Στις οδηγίες προς ...ναυτιλομένους, πώς να ξηλώσεις

τα καλώδια και να γίνεις ηλεκτρονικός για να συνδέ-

σεις τη γραμμή “ευρυζωνικά”, γράφει σε μία παραγρα-

φούλα: «Εφόσον η τηλεφωνική σας Γραμμή έχει
μετατραπεί σε Ευρυζωνική, απαιτείται παροχή ηλε-
κτρικού ρεύματος στον εξοπλισμό σας. Σε περί-
πτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
και για όσο διαρκεί αυτή, δεν θα μπορούν να παρέ-
χονται υπηρεσίες τηλεφωνίας και κατά συνέπεια να
πραγματοποιούνται κλήσεις, συμπεριλαμβανομέ-
νων των κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης
(π.χ. 112)».

Είπατε τίποτα; Το έχετε διαβάσει; Το έχετε ακούσει;

Έχει καταγγελθεί αυτό το ανοσιούργημα από κάποιον

εκπρόσωπό μας στο κοινοβούλιο! 

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Το ελληνικό δημοκρατικό κράτος, βάση της συνταγματικής

αναγνώρισης της ελευθερίας, της θρησκευτικής πίστης και

του σεβασμού της θρησκευτικής συνείδησης του ατόμου και

καθ όσον διέπεται από την αρχή της ανεξιθρησκίας, της ανο-

χής απέναντι στις ξένες θρησκείες, κάτι που στερούνται

πολλά κράτη, που θέλουν να λέγονται πολιτισμένα, κατα-

σκεύασε ένα πολυτελές Ισλαμικό Τέμενος, με χρήματα του

ελληνικού Δημοσίου. Δηλαδή με χρήματα των Ελλήνων φο-

ρολογουμένων, των οποίων πολλοί από τους προγόνους

τους, σε παλαιότερες εποχές είχαν πέσει θύματα σκληρών

θρησκευτικών διώξεων, βασανισμών, μαζικών σφαγών και βί-

αιης αλλαγής της Θρησκείας τους, από άλλες εθνότητες

Μουσουλμανικής πίστης και αυτή η τωρινή ελληνική μεγαλο-

ψυχία αξίζει την ιδιαίτερη αναγνώριση από τους πιστούς

Μουσουλμάνους!!!

Το Τζαμί είναι κτισμένο στο κέντρο της Αθήνας, στην πε-

ριοχή του Βοτανικού, με σκοπό να εκτελούν εκεί τα θρησκευ-

τικά τους οι Μουσουλμάνοι της Αττικής και να μη

συγκεντρώνονται πλέον παράνομα σε διάφορα, βρώμικα

υπόγεια ή ταράτσες, που χρησιμοποιούσαν σαν λατρευτικούς

χώρους και ανέρχονταν σε 70 παράτυπα Τζαμιά, στα οποία

εισχωρούσαν υπό τον μανδύα της θρησκευτικής λατρείας,

διάφορα κακοποιά στοιχεία που ανέπτυσσαν εγκληματική

δράση.

Στις 2 Νοέμβρη του 2020 ημέρα Τρίτη, σε μια χειρονομία υψί-

στου πολιτιστικού επιπέδου, η Ελλάδα ολοκλήρωσε την κα-

τασκευή του Τζαμιού, παρά τα οικονομικά προβλήματα που

αντιμετωπίζει και άνοιξε τις πύλες του για να δεχθεί τους

Μωαμεθανούς, που οι περισσότεροι έχουν έρθει στη χώρα

μας απρόσκλητοι, επιζητώντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής,

ενώ υπάρχουν και πρόσφυγες από εμπόλεμες  περιοχές,

τους οποίους εμείς οι πάντα φιλόξενοι Έλληνες, τους δεχ-

θήκαμε, ανεχθήκαμε τις ουδετερότητές τους και προσπαθή-

σαμε να τους ενσωματώσουμε στη χώρα μας, δίνοντας σε

όσους είχαν τα προσόντα, την Ελληνική υπηκοότητα και

τώρα τους  χτίσαμε και ιερό Τέμενος να ασκούν όσοι επιθυ-

μούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα!

Τζαμί ή Τέμενος λέγεται ο στεγασμένος χώρος της λατρείας

των Μωαμεθανών.

Ο Μωαμεθανισμός ή Μουσουλμανισμός είναι μία μονοθεϊ-

στική θρησκεία και σύμφωνα με τα θρησκευτικά της πιστεύω,

έχει τον τελευταίο από τους Προφήτες του Θεού, τον Μωά-

μεθ, ή Μωχαμέτ ή Μωχάμεντ  (θέμα προφοράς),  που το

όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη «μεγάθυμος»

και σημαίνει: αυτός που έχει πλούσιο ψυχικό κόσμο. Ήταν

Άραβας και ηγέτης της  Σαουδικής Αραβίας, την οποία ένωσε

σε ένα θρησκευτικό Ισλαμικό κράτος. Ο Μωάμεθ  γεννήθηκε

στη πόλη Μέκκα της Σαουδικής  Αραβίας  το 571 μ.Χ., και

απεβίωσε το 632 μ.Χ. στην πόλη Μεδίνα, γι’ αυτό και οι δύο

αυτές πόλεις είναι ιερές για τους Μωαμεθανούς.

Ο Μωάμεθ, σύμφωνα με τους Μουσουλμάνους,  στάλθηκε

από τον Θεό, που στα αραβικά λέγεται Αλλάχ, σαν ο  τελευ-

ταίος από τους αποστόλους, ενώ ήταν αγγελιοφόρος και

φίλος του Θεού, δηλαδή ήταν ο τελευταίος από τους  Προ-

φήτες  του Θεού  (= Ρασούλ Αλάχ) και ήρθε στον κόσμο για

να καθοδηγήσει τους ανθρώπους, αποσαφηνίζοντας τις ιερές

Γραφές του Αβραάμ, γι’ αυτό το λόγο ο Μωαμεθανισμός,

σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες θεολόγους, είναι μία

από τις τρεις θρησκείες του Αβραάμ (= Ιμπραήμ στα Αραβικά),

οι οποίες είναι  ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και ο Μωαμε-

θανισμός ή Μουσουλμανισμός ή Ισλαμισμός!

Το ιερό βιβλίο των Μωαμεθανών λέγεται Κοράνι, θεωρείται

ως η τελευταία αποκάλυψη του Αλλάχ, αναφέρεται στη δι-

δασκαλία του Μωάμεθ, η οποία αποκτά ύπατο κύρος!

Η προσευχή των Μουσουλμάνων είναι μικρή, λιτή και αποτε-

λείται από την ιερή φράση που λέει: « Ένας είναι ο Θεός και
ο Προφήτης Αυτού ο Μωάμεθ» (=Λάι λάιχ ιλ Αλλάχ, Μωχα-

μέτ Ρασούλ Αλλάχ)!

Η λέξη Ισλάμ σημαίνει στα αραβικά υποταγή, υπακοή και ει-

ρήνη και σαν όρο δηλώνει τη Θρησκεία που διαμορφώθηκε

με το κήρυγμα και τη δράση του Προφήτη Μωάμεθ στις

αρχές του 7ου αιώνα μ.Χ.   Η λέξη Μουσουλμάνος παράγεται

από τη αραβική λέξη μουσλίμ που σημαίνει υποταγμένος και

εδώ αναφέρεται στον κάθε πιστό του Ισλάμ, που πρέπει να

είναι υποταγμένος στο Θεό, ενώ ο όρος Ισλαμισμός αναφέ-

ρεται σε ένα πολιτικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό σύστημα

αξιών των Μωαμεθανών και από τη λέξη Ισλάμ ονομάζονται

οι πιστοί Ισλαμιστές,  χωρίς να εξισώνουμε του Ισλαμιστές

με τους Τσιχαντιστές, γιατί ένας Τσιχαντιστής είναι Ισλαμι-

στής, αλλά ταγμένος σε ειδική αποστολή  ιερού πολέμου

(=τσιχάντ), ενώ ένας Ισλαμιστής δεν είναι απαραίτητα και

Τσιχαντιστής!

Μετά το θάνατο του Προφήτη Μωάμεθ, ξεκίνησε μια αντιπα-

λότητα μεταξύ των οπαδών του Ισλάμ σχετικά με την δια-

δοχή του Προφήτη, οπότε προέκυψαν οι Ορθόδοξοι Σουνίτες

Μουσουλμάνοι και οι Σιίτες, οι οποίοι έχουν κάποιες διαφο-

ρές μεταξύ τους, αλλά παραδέχονται αμφότεροι  τους 5 πυ-

λώνες της Πίστης τους που είναι: η Ομολογία της Πίστης, η

Προσευχή, ο Φόρος ελεημοσύνης, η Νηστεία και το Προσκύ-

νημα στην ιερή πόλη της Μέκκας! Οι Σουνίτες Μουσουλμάνοι

βασίζουν την πίστη τους στο Κοράνι και στις Χαντίθ, δηλαδή

τις προφορικές οδηγίες, που καθοδηγούν τον τρόπο ζωής και

λατρείας των πιστών. Το Κοράνι και οι Χαντίθ προσδιορίζουν

τον ισλαμικό νόμο που λέγεται Σαρία και αυτός ρυθμίζει τους

κανόνες, οι οποίοι διέπουν θέματα ιδιοκτησίας, κληρονομιάς,

γάμου, διαζυγίου, συμβόλαια, συμφωνητικά, εμπορικές και

τραπεζικές συναλλαγές, επενδύσεις, δάνεια και υποθήκες.

Επίσης οι Σουνίτες προσεύχονται 5 φορές την ημέρα, ενώ οι

Σιίτες 3 φορές την ημέρα!  Οι Σουνίτες αποκαλούν όλους

τους πνευματικούς ηγέτες της μουσουλμανικής κοινότητας

ιμάμηδες και στο Τέμενος της Αθήνας τα  χρέη του ιμάμη

ανέλαβε ένας 49χρονος σουνίτης  με καταγωγή από το Μα-

ρόκο, που είχε έρθει στην Αθήνα σαν οικονομικός μετανά-

στης πριν 25 χρόνια, λέγεται Μοχάμεντ Ζακί, έχει πάρει την

ελληνική υπηκοότητα, έχει σπουδάσει Φυσική, Μαθηματικά,

Μουσουλμανική Θεολογία και εργάζεται σαν διερμηνέας

αφού γνωρίζει την αραβική (=μητρική του γλώσσα), την ελ-

ληνική και τη γαλλική, είναι διορισμένος ως δημόσιος υπάλ-

ληλος στο Τζαμί της Αθήνας και με την έναρξη των

καθηκόντων του ευχαρίστησε θερμά το ελληνικό κράτος για

την μεγίστη αυτή προσφορά προς τους ομοθρήσκους τους!

Την πρώτη ημέρα στο ιερό Τέμενος πραγματοποιήθηκαν οι 5

προσευχές για τους πιστούς, που ανήλθαν στα 18 άτομα,

λόγω των μέτρων της πανδημίας, ενώ από την επόμενη

ημέρα θα εισέρχονται μόνο 9 άτομα για κάθε προσευχή, γιατί

το Τέμενος λειτουργεί  βάση των νόμων και διατάξεων που

ισχύουν για όλη την ελληνική επικράτεια και τα εγκαίνια του

Τεμένους θα γίνουν μόλις αρθούν τα μέτρα κατά της πανδη-

μίας. 

Οι προσευχές θα γίνονται στην αραβική γλώσσα και το κή-

ρυγμα της Παρασκευής θα γίνεται από τον Ιμάμη στην ελλη-

νική γλώσσα, ενώ για τις ανάγκες λειτουργίας του Τεμένους

έχουν διορισθεί από το ελληνικό κράτος οι απαιτούμενοι

υπάλληλοι, που όλοι πληρώνονται από το ελληνικό Δημόσιο.

Η κατασκευή έχει γίνει σύμφωνα με την  γνώμη ειδικών Μου-

σουλμάνων και ο εσωτερικός χώρος που λέγεται «μιχράμπ»,

και σημαίνει ιερή κόγχη και κοιτάζει προς την Μέκκα, κατα-

σκευάστηκε από έναν  Αιγύπτιο μουσουλμάνο τεχνίτη,  μό-

νιμο κάτοικο της Ελλάδας, το χαλί της αίθουσας που επάνω

του προσεύχονται, χωρίς υποδήματα οι πιστοί, κατασκευά-

στηκε στο Ιράν (=Περσία), γιατί πρέπει να έχει  ειδικές προ-

διαγραφές, για να εκπληρώνει τις θρησκευτικές ανάγκες των

πιστών.

Εύχομαι όλοι οι πιστοί να έχουν καλή υγεία, μακροζωϊα και

πρόοδο και να τους φωτίζει ο Αλλάχ, ώστε να είναι νομοτα-

γείς πολίτες, ειρηνόφιλοι, υπάκουοι και ευγνώμονες στο κρά-

τος που τους αγκάλιασε με τόση έμπρακτη συμπόνια,

καλοσύνη, και αγάπη!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το Τζαμί της Αθήνας!
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Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Το περιεχόμενο
κάνει τη διαφορά!

Ο Peter Tabichi είναι από την Κένυα. Είναι 36

ετών και διδάσκει μαθηματικά και φυσική σε ένα

γυμνάσιο αγροτικής περιοχής. Φέτος, βραβεύ-

τηκε ως ο καλύτερος δάσκαλος στον κόσμο,

αφού επιλέχθηκε μέσα από 10.000 υποψηφιότη-

τες που προέρχονταν από 179 χώρες!

Περισσότεροι από το 90% των μαθητών του προ-

έρχονται από φτωχές οικογένειες. Το 1/3 των

παιδιών είναι ορφανά ή έχουν μόνο έναν γονιό.

Τα προβλήματά τους είναι πολλά. Ναρκωτικά,

εφηβικές εγκυμοσύνες, αυτοκτονίες, ενώ πολλοί

μαθητές παρατάνε το σχολείο νωρίς. Η αντιστοι-

χία μαθητών – καθηγητών είναι 58 προς ένα.

Ο Tabichi χαρίζει το 80% του μισθού του σε φτω-

χούς μαθητές, που δεν μπορούν να αγοράσουν

ούτε την στολή. Ίδρυσε μια λέσχη ταλέντων και

ανέπτυξε το επιστημονικό πρόγραμμα του σχο-

λείου και βοηθά μαθητές σε έρευνες, που πλέον

είναι τόσο καλές ώστε οι μαθητές του παίρνουν

μέρος σε εθνικούς διαγωνισμούς.

Επισκέπτεται τα σπίτια μαθητών για να γνωρίσει

από πρώτο χέρι όσα αντιμετωπίζουν οι μαθητές

του και οι οικογένειές τους. Μέσα σε λίγα χρό-

νια, κατάφερε να διπλασιάσει τους μαθητές του

σχολείου, όπως και τον συνολικό αριθμό των κο-

ριτσιών.

Αυτός ο υπέροχος δάσκαλος και άνθρωπος τιμή-

θηκε με το «Varkey Foundation Global Teacher

Prize 2019» και εκτός από το συμβολικό βραβείο,

κέρδισε και ένα εκατομμύριο δολάρια. Τώρα, σί-

γουρα θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια για να βοη-

θήσει όσο πιο πολύ μπορεί, ακόμα περισσότερα

παιδιά από την Κένυα!!!

Ο
ι ημέρες που ζούμε είναι πρωτόγνωρες για την

κοινωνία μας. Για μια κοινωνία που έχει μάθει

να κυκλοφορεί, να γεύεται τον ήλιο και τη θά-

λασσα, να χορεύει, να τραγουδάει. Δεν είναι μόνο

ελληνικό το φαινόμενο, αλλά φαίνεται ακόμη πιο

βαρύ στις μεσογειακές χώρες, που είναι ηλιόλουστες

και ...χαρούμενες.

Μ
ιλάω για τον ιό που ήρθε και εγκατστάθηκε

στη ζωή μας και μας αποδιοργάνωσε, μας

αποσυντόνισε, μας έκλεισε μέσα στα σπίτια

μας, μακριά από αδελφούς και φίλους. 

Τ
ην άνοιξη, είπαμε “ας κάνουμε υπομονή” και

δεν μας κόστισε τόσο. Τώρα στο δεύτερο και

δριμύτερο “κυμα” του covid-19, είναι αλλιώς τα

πράγματα. Βαραίνει ο καιρός, είναι μικρή η ημέρα,

αδειάζουν οι τσέπες μας. Με κλειστές, σφραγισμέ-

νες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που πα-

λεύει να σταθεί στα πόδια του, μετά την οικονομική

καταστροφή του 2010. Πόσες θα αντέξουν, πόσες θα

κλείσουν, πόσοι άνθρωποι έχουν αρχίσει και βλέπουν

αδιέξοδα τεράστια, ανυπέρβλητα.

Η
υγεία είναι το πρώτο αγαθό, όμως και πρέπει

να το προφυλάξουμε. Γι’ αυτό ας γελάσουν

λίγο τα χείλη μας και ας χαμογελάσουμε,

έστω και με τη μάσκα!

Ας γελάσουν λίγο τα χειλάκια μας

4 Aλλαξα το συναγερμό στο σπίτι. 

Τώρα χτυπάει αν κάποιος βγει έξω!

4 Μη δέχεστε θερμομέτρηση στα σούπερ μάρ-

κετ. Σας διαγράφουν τη μνήμη.

Εγώ μπήκα για γάλα και έφυγα με 2 μερέντες

και 5 σοκολάτες.

4 Δόξα να λέμε που δεν είχαμε “Χαρδαλιά” τη

δεκατία του ‘80 με το AIDS, να κυκλοφορούμε

όλη μέρα μ’ ένα προφυλακτικό στο ...μάτι.

4 Ξέρετε μήπως πότε λήγει η καραντίνα; Είμαι

8 ημέρες στη ντουλάπα της κουμπάρας!
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
«Έκκληση άρσης απαγόρευσης

μέτρων θήρας και αλιείας»

Επιστολή Δημάρχου Λαυρεωτικής 

Δημήτρη Λουκά στον Υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη

Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

Οι πρόσφατες αποφάσεις για τον περιορισμό της διάδοσης

του Covid 19, απαγόρευσαν την θηρευτική και αλιευτική

δραστηριότητα.

Μας προξένησε εντύπωση το γεγονός αυτό, καθώς η θη-

ρευτική δραστηριότητα έχει ποικίλες και ευεργετικές συνέ-

πειες στους θηρευτές αλλά και στα οικοσυστήματα.

Πρόκειται περί αθλήματος εντός του φυσικού περιβάλλον-

τος (σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του κράτους,

όπως εκφράζονται από τον Δασικό Κώδικα Ν.Δ. 86/1969,

άρθρο 251 παρ. 1. «Η θήρα επιτρέπεται να ασκείται ως

άθλημα, καθ’ όλη την Επικράτεια, κατά τις διατάξεις του πα-

ρόντος Κώδικα») το οποίο συνδυάζει την σωματική άσκηση

με την πνευματική επεξεργασία. Προσφέρει υγεία, ευεξία

και ψυχική ηρεμία στον κυνηγό. Όλα αυτά συμβάλουν στην

ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος προστατεύον-

τας από τις εποχιακές λοιμώξεις.

Όσον αφορά τα οικοσυστήματα, το κυνήγι προσφέρει ισορ-

ροπία στον πληθυσμό επιτρέποντας την ανάπτυξη πολλών

οργανισμών, και συμβάλλοντας στην βιοποικιλότητα. Προ-

στατεύει οργανισμούς που έχουν αντιμικροβιακή δράση με

σημαντική συμβολή στην μη-ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Πρόκειται για δραστηριότητα η οποία όχι μόνον δεν επηρε-

άζει τις υγειονομικές συνθήκες, αλλά αντιθέτως είναι ευερ-

γετική για όλους. Δεν μας είναι κατανοητή η διάκριση

έναντι των κυνηγών. Αποτελεί άσκηση αθλητικής δραστη-

ριότητας με όλες τις προδιαγραφές και συνέπειες αυτού.

Η άρση των περιορισμών πρέπει να είναι για όλη την Ελλη-

νική επικράτεια, τυχόν διακρίσεις είναι χωρίς νόημα και μη-

κατανοητές. Η θηρευτική δραστηριότητα έχει

συγκεκριμένους κανόνες και αδειοδοτήσεις από τις επίση-

μες αρχές του Κράτους. Αδυνατούμε να καταλάβουμε πως

ένας αθλητής Στίβου ή τοξοβολίας μπορεί να ασκήσει τις

αθλητικές του συνήθειες σε όλη την Επικράτεια και σε όλα

τα αγωνίσματα, ενώ για τους κυνηγούς μπαίνουν απαγο-

ρεύσεις και κριτήρια.

Θέλουμε να επανέλθουμε στον φυσικό μας χώρο με όλες

τις απαραίτητες προφυλάξεις. Να σημειώσουμε ότι το κυ-

νήγι είναι μοναχικό άθλημα με ελάχιστες και από απόσταση

επαφές με άλλους ανθρώπους.

Ελπίζουμε η κυβέρνηση να άρει τις απαγορεύσεις που αφο-

ρούν την θηρευτική δραστηριότητα. Όπως σταμάτησαν από

την Γ. Γ. Α., οι περιορισμοί στις δράσεις του Στίβου, της Το-

ξοβολίας ανοικτού χώρου, του περιπάτου, της ποδηλασίας

και πολλών άλλων αθλημάτων ανοικτού χώρου. Δεν κατα-

νοούμε τις διακρίσεις έναντι των κυνηγών, οι οποίοι συμμε-

τέχουν στην Πολιτική Προστασία εθελοντικά και είναι

πάντα έτοιμοι να συνδράμουν τις επίσημες αρχές με την

εμπειρία τους.

Επιζητούμε την δίκαιη αποκατάσταση, έτσι ώστε να συνε-

χίσουμε να προσφέρουμε τις εθελοντικές υπηρεσίες με ανι-

διοτέλεια και τεράστιο προσωπικό κόστος.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και σας ευχόμαστε

δύναμη και υγεία.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

Δημήτρης Λουκάς

Ζητάμε ΑΝΟΙΚΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

O Σύλλογος Βιβλιοπωλεών κάνει έκκληση να ανοί-

ξουν τα βιβλιοπωλεία, όπως στις περισσότερες ευρω-

παϊκές χώρες.

«Το βιβλίο είναι το πνευματικό και πολιτιστικό αγαθό
που μπορεί να επηρεάσει ευνοϊκότερα από οποιοδή-
ποτε άλλο μέσο, τη ζωή κάθε κοινωνίας. Είναι κοινώς
αποδεκτό πως όσο αναβαθμίζεται η σχέση ατόμου -
βιβλίου αναβαθμίζεται και το επίπεδο της ιδιαίτερης
αλλά και της κοινωνικής ζωής του. 

Τα τελευταία χρόνια όμως, η πολιτεία όχι
μόνο δεν βοήθησε σε αυτό το επίπεδο αλλά  άφησε
την αναγνωσιμότητα να μειωθεί κι άλλο και το βιβλίο
να μαραζώσει. Οι δυσκολίες για τους μικρούς και με-
σαίους εκδότες και βιβλιοπώλες (σε μεγάλο βαθμό
αυτοαπασχολούμενους) για περισσότερο από και μια
δεκαετία εντείνονται, και τα πράγματα χειροτερεύουν

συνεχώς. Μια μικρή μειοψηφία εκδοτών σχεδόν μο-
νοπωλεί, αριθμητικά και όχι ποιοτικά, την εκδοτική πα-
ραγωγή, επιλέγοντας κατά κύριο λόγο ως σημεία
προβολής και πώλησης σούπερ μάρκετ, πάγκους πα-
ζαριών, μεγάλες αλυσίδες βιβλιοπωλείων και πολυ-
καταστημάτων που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο
μερίδιο στην αγορά, αλλά ακόμα  επιτυγχάνουν απευ-
θείας διανομή μέσα από τον περιοδικό τύπο

Εδώ και χρόνια το βιβλίο και η ανάγνωση βρί-
σκονται σε υποχώρηση, η πτώση τζίρου ολοένα με-
γαλύτερη, ενώ ακόμα, εθνική  πολιτική βιβλίου δεν
υπάρχει. Ό,τι δεν κατάφερε ο «ελεύθερος ανταγωνι-
σμό;» και η παγκόσμια κρίση, το κατάφερε η αδράνεια
εκ μέρους του του ελληνικού κράτους και των φο-
ρέων που καταδίκασαν το μέλλον των μικρών και με-
σαίων ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων, των οικογενειών
και των εργαζομένων σε αυτούς σε αφανισμό. 

Στην συγκυρία της πανδημίας του Covid19, οι
συνάδελφοι βιβλιοπώλες δοκιμάζονται ακόμη περισ-
σότερο, καθώς κλήθηκαν για δεύτερη φορά μέσα στο
2020 να κλείσουν τα καταστήματά τους και υποστούν
πολύ μεγάλη οικονομική ζημία, ενώ σούπερ μάρκετ
και άλλα καταστήματα πρώτης ανάγκης μένουν ανοι-
κτά. Βεβαίως, η δίκαιη απόφαση του να απαγορευτεί
η πώληση των βιβλίων και άλλων διαρκών ειδών στα
σούπερ μάρκετ είναι μια ηθική ανακούφιση, αλλά σί-
γουρα δεν αποτελεί λύση για τα βιβλιοπωλεία τα
οποία παραμένουν κλειστά, ενώ σχολεία και φροντι-

στήρια (φυσικά και διαδικτυακά) συνεχίζουν και λει-
τουργούν.

Ζητάμε ΑΝΟΙΚΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ, με συγκεκριμένο
ωράριο και όρους ασφάλειας που ίσχυαν για όλους
τους συναδέλφους και τηρούνταν απαρέκλητα σε όλο
αυτό το διάστημα, και όπως ισχύει στις περισσότε-
ρες χώρες της Ε.Ε, γιατί:
• Η ανάγνωση συμβάλει σημαντικά στην ψυχική και
πνευματική ισορροπία ιδιαίτερα σε τέτοιες δύσκολες
περιοόδους όπως ο αναγκαστικός αυτο-εγκλεισμός.
• Το βιβλίο καλύπτει πρακτικές ανάγκες μαθητών,
σπουδαστών αλλά και επαγγελματιών για την πραγ-
μάτωση των σπουδών και των εργασιών τους.
• Το βιβλίο είναι πνευματική τροφή και θα έπρεπε να
είναι εξίσου απαραίτητο με την φυσική.
• Το διαδίκτυο με αμφίβολης ποιότητας επιλογές από
πλευράς χρηστών, τείνει να μονοπωλήσει τις ασχο-
λίες και τον χρόνο τόσο της μαθητειώσας νεολαίας
όσο και του υπόλοιπου πληθυσμού.
• Τα βιβλιοπωλεία πρέπει να συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν για να συνεχίσουν να υπάρχουν, καθώς στηρί-
ζουν τον πλουραλισμό και την κουλτούρα μιας χώρας.
Παλεύουμε με όλους τους αυτοαπασχολούμενους
γιατί έχουμε κοινά προβλήματα. Ανοιχτά βιβλιοπω-
λεία σημαίνει ΖΩΗ: για το κοινό, για τις οικογένειες
των συναδέλφων». 

Το Δ.Σ. του ΣΒΕΑΠ 

Να παραμείνει το κατάστημα της

Εθνικής Τράπεζας στο Δήμο 

Μαραθώνος ζητάει ο Δήμαρχος

O δήμαρχος Μαραθώνος, Στέργιος Τσίρκας, με επιστολή

του προς τη διοίκηση της Τράπεζας εξηγεί τους λόγους

που δεν πρέπει να κλείσει το κατάστημα στο Μαραθώνα,

γράφοντας μεταξύ άλλων:  «Σύμφωνα με τα στοιχεία που

υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας,

στο Δήμο Μαραθώνος λειτουργούν δύο καταστήματα (ένα

στη Δημοτική Ενότητα Μαραθώνος και ένα στη Δημοτική

Ενότητα Νέας Μάκρης), καθώς και τρία ATMs (ένα και δύο

αντίστοιχα). Στις Δημοτικές Ενότητες Γραμματικού και

Βαρνάβα του Δήμου μας δεν υπάρχει εξυπηρέτηση. Προ-

κύπτει δηλαδή ότι οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Μα-

ραθώνος, καθώς και όσοι κατοικούν στο Βαρνάβα και στο

Γραμματικό, λόγω εγγύτητας, εξυπηρετούνται μέχρι σή-

μερα από το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο Μαρα-

θώνα.

Ο Δήμος μας, έχει μόνιμο πληθυσμό πλέον των 33.000 κα-

τοίκων και έκταση άνω των 222 τ.χλμ. Η αναστολή λει-

τουργίας ενός εκ των δύο καταστημάτων θα

δημιουργήσει τεράστια δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση

τόσο των κατοίκων, όσο και των πολυάριθμων επισκε-

πτών. Επισημαίνουμε το γεγονός ότι στο Δήμο μας, εκτός

από τις πολλές εξοχικές και παραθεριστικές κατοικίες,

υπάρχει και μεγάλη επισκεψιμότητα λόγω υψηλού τουρι-

στικού ενδιαφέροντος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με

αιχμή βέβαια τη θερινή περίοδο.    

...Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να επανεξετάσετε την

πολιτική της τράπεζας».
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Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Σχέδιο

Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του

Δήμου Παλλήνης, για τη βιώσιμη ανάπτυξη της

πόλης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, με ορίζοντα

20ετίας.  

Είναι αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επι-

στημονικής μελέτης των προβλημάτων, των αναγκών

αλλά και των ευκαιριών του Δήμου Παλλήνης, και

προτείνει με απόλυτη τεκμηρίωση, στοχευμένα έργα

και παρεμβάσεις που χρειάζονται να γίνουν σταδιακά,

για να διαμορφώσουν το μέλλον της πόλης.

Το ΣΒΑΚ ολοκληρώθηκε, έπειτα από εξαντλητική δη-

μόσια διαβούλευση, διάρκειας άνω του ενός έτους,

υπό την καθοδήγηση των επιστημόνων του ΕΜΠ, κα-

θηγητών Θάνου Βλαστού και Ευθύμιου Μπακογιάννη

και των επιστημονικών τους ομάδων, σε συνεργασία

με την εταιρεία «Lever» και το Τμήμα Κυκλοφοριακών

Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης.

Με την ευκαιρία της έγκρισης του ΣΒΑΚ, ο Δήμαρχος

Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος, δήλωσε: «Ο στόχος

μας, στον οποίο ήδη ξεκινήσαμε να φτάσουμε, είναι να

διαμορφώσουμε από τώρα το μέλλον μας, αντί να τρέ-

χουμε πίσω από αυτό. Το όραμα μας είναι, ο  Δήμος Παλ-

λήνης της επόμενης 20ετίας, να είναι μια ενιαία πόλη

απόλυτα φιλική στον άνθρωπο, που θα διαθέτει όλες τις

απαραίτητες υποδομές και τον οργανωμένο δημόσιο

χώρο που χρειάζεται. Μια πόλη όπου όλοι, χωρίς διακρί-

σεις, θα κινούνται απρόσκοπτα και με ασφάλεια, χωρίς

να χρειάζονται το αυτοκίνητο. Μια πόλη που δεν θα ρυ-

παίνει το περιβάλλον, θα εξοικονομεί ενέργεια και χρή-

ματα και θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Θα αποτελεί

πόλο έλξης και θα διαθέτει μια αναπτυγμένη και δυνα-

μική, τοπική αγορά και οικονομία».

Για την υλοποίηση των έργων, θα αξιοποιηθούν χρη-

ματοδοτικά εργαλεία από διαθέσιμα εθνικά και κοινο-

τικά προγράμματα, όπως το εθνικό πρόγραμμα «Αντ.

Τρίτσης» και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»,

ενώ σε πολλά σημεία εφαρμογής θα απαιτηθεί η συν-

δρομή και η εμπλοκή των φορέων της Πολιτείας.

Ήδη, έργα που προβλέπονται από το ΣΒΑΚ, έχουν ξε-

κινήσει να υλοποιούνται από τον Δήμο Παλλήνης.

Eργα που προτείνει το ΣΒΑΚ, 
―Δημιουργία νέων οδικών, κυκλικών κόμβων, σε επικίν-

δυνα σημεία του οδικού δικτύου, για την ενίσχυση της οδι-

κής ασφάλειας. Έργο που ήδη να υλοποιείται.

― Προώθηση ηλεκτροκίνησης, δημιουργία σημείων φόρτισης.

― Ριζικές αναπλάσεις και πεζοδρομήσεις στα πυκνοδομη-

μένα κέντρα Γέρακα και Παλλήνης.

― Εκτεταμένες αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και ανά-

δειξη περιπατητικών διαδρομών (πχ Ανθούσας).  

―  Κατασκευή και λειτουργία νέων χώρων στάθμευσης.

― Κατασκευή πλήρους και ενιαίου δικτύου ποδηλατοδρό-

μων σε όλη την έκταση της πόλης.

― Πρόταση του Δήμου για αύξηση συχνοτήτων δρομολο-

γίων και δημιουργία νέων γραμμών ΟΑΣΑ, ή αναθεώρηση

γραμμών  (Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη).  

―   Δημιουργία χώρων park and ride και bike and ride, πιά-

τσας ταξί (Κέντρο Κινητικότητας) πλησίον Σταθμών

Μετρό/Προαστιακού Σιδηρόδρομου

―   Ανάδειξη της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής Λαυ-

ρίου σε πράσινη διαδρομή για πεζούς και ποδηλάτες, σε

όλη την έκταση του Δήμου.

― Εμβληματική Ανάπλαση της Λεωφ. Μαραθώνος.  

Σημειώνεται, ότι σημαντικό στοιχείο για την πλήρη

εφαρμογή του ΣΒΑΚ είναι και το έργο κατασκευής

του Μετρό στον Γέρακα, το οποίο αποτελεί πάγιο και

διαχρονικό αίτημα του Δήμου μας. 

Ο Δήμος έχει ήδη υποβάλλει αίτημα από το 2017 και

το επανέλαβε και το 2020 στο αρμόδιο Υπουργείο.

Συνεχίζει να διεκδικεί την υλοποίηση του έργου. 

Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Κινητικότητας  στο Δήμο Παλλήνης

Eκτέλεση έργων ύδρευσης στην Αγ. Μαρίνα

Όπως θα έχετε δει οι

κάτοικοι της περιοχής,

στην επαρχιακή οδό

Κορωπίου-Αγ. Μαρίνας

καθώς και στις συμβο-

λές της με παράπλευ-

ρες οδούς, χρειάζεται

ιδιαίτερη προσοχή,

λόγω εκτέλεσης των

έργων ύδρευσης. Είναι

ένας επικίνδυνος δρό-

μος και θέλει ακόμη με-

γαλύτερη προσοχή και

βέβαια σεβασμό στη

σήμανση. Μην ξεχνάμε

ότι στο δρόμο αυτός

έχει πολιστεί πολύ με

αίμα και δη πολύ νεαρών ηλικιών. Η Δημοτική Αρχή του Δήμου κρωπίας ζητάει την κατανόηση των

πολιτών για το διάστημα που θα εκτελούνται τα έργα.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού,

αποκατάστασης και συντήρησης των ρεμάτων της

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, το

μήκος των οποίων φτάνει περί τα 350 με 400 χιλιόμε-

τρα και επιμελείται ο αντιπεριφερειάρχης Αθαν. Αυ-

γερινός.

Καθ΄  όλη τη διάρκεια του

έτους, πραγματοποιείται

ανά τακτά χρονικά διαστή-

ματα καθαρισμός και απο-

μάκρυνση φερτών υλικών

και απορριμμάτων από τις

κοίτες των ρεμάτων προ-

κειμένου να απελευθερω-

θεί η διατομή τους για την

απρόσκοπτη ροή των ομ-

βρίων. Οπως μας ενημερώνει ο Αθ. Αυγερινός, «κατά

προτεραιότητα επεμβαίνουμε, μετά από επί τόπου αυ-

τοψίες, σε όλα τα τεχνικά έργα (γέφυρες, σωληνωτοί

οχετοί κτλ.) και τμήματα ρεμάτων που μας υποδει-

κνύονται από εκπροσώπους του Δήμου καθώς και αι-

τήματα πολιτών, ξεκινώντας από τα πιο επικίνδυνα

ρέματα του εκάστοτε Δήμου. Όλες οι επεμβάσεις κα-

θαρισμού γίνονται με φορά κατάντι, δηλ. από την εκ-

βολή, προς ανάντι, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε η

περιοχή που ελευθερώνεται να εξασφαλίζει τόσο την

απρόσκοπτη ροή των υδάτων όσο και την αποφυγή

συσσώρευσης υδάτων στις εκβολές των ρεμάτων.  

Μέχρι σήμερα, εργασίες καθαρισμού έχουν διενερ-

γηθεί σε τμήματα των ρεμάτων :

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΕΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΛΑΔΕΥΟΥΝ

ΚΑΛΑΜΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ)

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

2. ΡΕΜΑ ΧΙΛΙΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

ΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΤΗ)

3. στην κοίτη του ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 

4. ΡΕΜΑ ΑΣΩΠΟΣ (Δ. Ε. ΩΡΩΠΟΥ)

5. ΡΕΜΑ ΑΣΩΠΟΣ (Δ. Ε. ΑΥΛΩΝΑΣ)

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

6. ΡΕΜΑ ΡΟΚΦΕΛΕΡ (ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ)

7. ΡΕΜΑ ΜΙΛΗΤΟΥ (Ν. ΜΑΚΡΗ)

8. ΡΕΜΑ ΚΛΕΦΤΩΝ (Ν. ΜΑΚΡΗ)

9. ΡΕΜΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ – ΣΕΧΡΙ (ΕΚΒΟΛΗ) 

10.  ΡΕΜΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - 11. ΡΕΜΑ ΒΑΖΑΝΑ

12. ΡΕΜΑ ΟΙΝΟΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

13. ΡΕΜΑ ΚΛΕΦΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

14. ΡΕΜΑ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ (ΟΔΟΣ ΙΩΝΙΑΣ)

15. ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

16. ΡΕΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ

17. ΡΕΜΑ ΕΣΧΑΤΙΑΣ

Αυτές τις ημέρες, εργασίες καθαρισμού εκτελούνται

σε τμήματα των ρεμάτων των Δήμων ΑΧΑΡΝΩΝ, ΜΑ-

ΡΑΘΩΝΑ και ΩΡΩΠΟΥ

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα συνεχιστούν οι ερ-

γασίες σε τμήματα ρεμάτων των Δήμων ΑΧΑΡΝΩΝ

και ΩΡΩΠΟΥ και σύντομα στο Δήμο ΚΑΛΥΒΙΩΝ. 

Τέλος, σύμφωνα με ενημέρωση από την Δ/νση Τεχνι-

κών Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στις 23/10/2020 πραγ-

ματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους της Δ/νσης

με τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού

ρεμάτων και αρμόδιο μελετητή, στην περιοχή της

Αναβύσσου που επλήγη από την πυρκαγιά, 9/9/2020,

με σκοπό την εξεύρεση θέσεων κατασκευής, εντός

των ρεμάτων, μικρών φραγμάτων ανάσχεσης φερτών

υλικών και μείωσης ταχύτητας των ομβρίων.

Ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε Δημοτικός Σύμβου-

λος του Δήμου Παλλήνης και  Πρόεδρος των Νέων Αυ-

τοδιοκητικών Ελλάδος, Νεκτάριος Καλαντζής

προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι μαθητές.

Συγκεκριμένα πρότεινε να δοθούν tablet για τα παιδιά

των Λυκείων Γέρακα και Παλλήνης, όπως  και των Γυ-

μνασίων Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης, ώστε να δι-

ευκολυνθούν οι μαθητές στην εξ αποστάσεως

εκπαίδευσή τους και να καλυφθεί το κενό, για όσα παι-

διά δεν τα δικαιούνται, σύμφωνα με τα κριτήρια που

έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας (κοινωνικά, οικονο-

μικά, ανεργίας γονέων, μονογονεϊκής οικογένειας κλπ),

γιατί πολλές φορές είναι άλλο το φαίνεσθαι και άλλη η

πραγματικότητα.

Η χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτό μπορεί να προ-

κύψει από το μειωμένο κόστος θέρμανσης των σχο-

λείων λόγω της καραντίνας την φετινή χρονιά, αλλά

και από τα προβλεπόμενα αυξημένα έσοδα των δημο-

τικών τελών, λόγω της δήλωσης στο Δήμο των αδήλω-

των τετραγωνικών των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.

Νεκτάριος Καλαντζής
Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος, 

Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ)

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παλλήνης

Δωρεάν tablet για μαθητές των Γυμνασίων

και Λυκείων του Δήμου Παλλήνης

Διευθέτηση του 

ρέματος Ερασίνου 
Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΕΥ-

ΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ»

(9.11.20) με την εταιρεία «Ελληνική Υδροκατασκευή ΑΕ».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και

ανήκει στο πακέτο των 10 αντιπλημμυρικών έργων που

έχουν δανειοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-

δύσεων και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής

των Κεντρικών και Νότιων Μεσογείων, που περιλαμβάνουν

αρκετούς Δήμους (Σπάτα – Παιανία – Υμηττός – Κορωπί –

Μαρκόπουλο Μεσογαίας – Καλύβια – Κουβαράς), λαμβά-

νοντας υπόψη την προστασία και ανάδειξη του σημαντικού

υγροτόπου στις εκβολές του Ερασίνου στην Βραυρώνα,

όπως επίσης και των ιδιαίτερα σημαντικών αρχαιολογικών

μνημείων (Ναός Αρτέμιδος) στον ίδιο χώρο.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου υπολογίζεται το Μάιο

του 2023 και ο προϋπολογισμός του είναι περίπου

49.000.000,00 €.

Καθαρισμός ρεμάτων στην Ανατ. Αττική
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Σ
υμπληρώθηκαν ήδη οκτώ μήνες, από τότε που

και η Ελλάδα και οι άλλες χώρες της Ευρώπης

(Μάρτιος 2020) επέβαλαν την «καραντίνα» ως

πολιτική μέθοδο προστασίας του πληθυσμού από τον

κορονοϊό. Αυτό το χρονικό διάστημα των οκτώ

μηνών και για την επιστήμη και για την πολιτική ισο‐

δυναμεί με το ιστορικό ζήτημα του αυτοπροσδιορι‐

σμού τους. Πληροφορούμασταν  κάθε τόσο, ότι η

επιστήμη έκανε μία ακόμη πρόοδο για να επινοήσει

αμυντικό μηχανισμό του ανθρώπινου βιολογικού

όντος απέναντι στην επίθεση του κορονοϊού και το

αποτέλεσμα, κάθε φορά, ήτο μηδενικό. Το ίδιο ισχύει

και για την πολιτική, η οποία εξ ορισμού, είναι η πρα‐

κτική μέθοδος που εξασφαλίζει για τον άνθρωπο εν

γένει και ειδικότερα για τον πολίτη το «ευ ζειν», την

ευδαιμονία σ’ αυτή την γη. Η πολιτική, λοιπόν, μπρο‐

στά στην επέλαση του κορονοϊού είναι ανύπαρκτη.

Έχει φθάσει στο «βαθμό μηδέν» της ύπαρξής της. 

Επειδή δεν ενδιαφέρομαι να γράψω ένα δοκιμιακό

κείμενο με θέσφατα και προτάσεις σοφίας, αλλά αν‐

τιθέτως θέλω να κάνω έναν πολιτικό απολογισμό για

την διαχείριση της πανδημίας στην Ευρώπη κατά το

οκτάμηνο που πέρασε, διατυπώνω τρεις προτάσεις

(αποφαντικές προτάσεις ονομάζονται στη φιλοσο‐

φία), οι οποίες όμως κουβαλάνε και κανονιστικό φορ‐

τίο, δηλαδή επισημαίνουν πώς θα μπορούσαν τα

πράγματα να είχαν πάρει έναν άλλο δρόμο. Και πάλι

με αποφαντικό λεκτικό τρόπο έκφρασης: από τον

Μάρτιο του 2020 και μετά θα μπορούσε η Ευρώπη να

υπερβεί τον τεχνοκρατικό εαυτό της και να γίνει η

ήπειρος της «πολιτικής αλληλεγγύης». 

Οι τρεις επισημάνσεις μου αναφέρονται στα τρία μεί‐

ζονα πολιτικά προβλήματα της εποχής μας: το πρώτο,

έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ρόλο

της σε παγκόσμιο επίπεδο. Το δεύτερο πρόβλημα

αναφέρεται στις σχέσεις της πολιτικής με τις επιστή‐

μες (το παράδειγμα της επιδημιολογίας ως επιστήμης

και της τεχνοκρατίας ως πολιτικής, είναι χαρακτηρι‐

στικό). Και το τρίτο ζήτημα προσδιορίζει την ίδια την

αυτοαναφορά της πολιτικής μέσα σ’ ένα σύμπαν ρι‐

ζικής υπονόμευσής της. 

Σχετικά με το πρώτο ζήτημα επισημαίνω τα εξής: ενώ

αρχικώς η Ευρωπαϊκή Ένωση (δηλαδή οι «τεχνοκρα‐

τικές Βρυξέλλες») επεξεργάσθηκε το καθολικό πρό‐

γραμμα του «Ταμείου Ανάκαμψης» (Ιούλιος 2020)

στη συνέχεια σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, σε όλες τις

ευρωπαϊκές κοινωνίες ακολουθείται αυτό που ονο‐

μάζω: «διαμερισματική πολιτική».

Η εξάπλωση της πανδημίας καθίσταται υπόθεση των

περιφερειών, των πόλεων, των χωρών. Η πολιτική

άμυνα απέναντι στην πανδημία δεν είναι έργο της

κεντρικής ευρωπαϊκής εξουσίας, αλλά υπόθεση ζωής

για όλες τις μερικές και επιμέρους πολιτικές μορφές

ζωής, που αρνούνται να ενταχθούν στην γραφειοκρα‐

τία των Βρυξελλών. 

Η δεύτερη αποφαντική επισήμανσή μου αναφέρεται

στις σχέσεις πολιτικής και επιστήμης. Είχα γράψει το

Μάρτιο του 2020 ότι η «περίπτωση Τσιόδρα» αποτε‐

λεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ανορθόδοξο επιστημολο‐

γικό μοντέλο συνεργασίας πολιτικής και επιστήμης.

Μετά από οκτώ μήνες, εκείνη η θεωρητικο‐πολιτική

διαπίστωσή μου, έχει πλήρως επιβεβαιωθεί. Ποτέ, μα

ποτέ η επιστήμη (στην προκειμένη περίπτωση η ια‐

τρική επιστήμη) δεν καθίσταται «θεραπαινίδα» της

πολιτικής. Η «περίπτωση Τσιόδρα» είναι και εξακο‐

λουθεί να είναι μία πολιτική βόμβα για την ελληνική

δημοκρατία. 

Για να ολοκληρωθεί ο πολιτικός απολογισμός για την

πανδημία, θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο μέρος των

αναλύσεών μου. Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε, ότι η

πολιτική θεσμοθετείται και λειτουργεί ως αυτόνομη,

ανεξάρτητη και δημιουργική ανθρώπινη δράση.   

――――――――

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και τακτικός συνεργάτης

στην εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ».

Σημείωση: Το κείμενο δημοσιεύθηκε στην "ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑ‐

ΚΤΩΝ" (30 Οκτωβρίου 2020) και παραχωρήθηκε για αναδημοσίευση

στην εφημερίδα "ΕΒΔΟΜΗ". 

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Πολιτικός απολογισμός οκτώ μηνών

για την πανδημία (Μάρτιος ‐ Οκτώβριος 2020)

«Ποτέ, μα ποτέ η επιστήμη δεν
καθίσταται “θεραπαινίδα” της
πολιτικής». 

Ο Κανένας

«Κύκλωψ, εἰρωτᾷς µ᾽ ὄνοµα κλυτόν; αὐτὰρ ἐγώ
τοι

ἐξερέω· σὺ δέ µοι δὸς ξείνιον, ὥς περ ὑπέστης.
Οὖτις ἐµοί γ᾽ ὄνοµα· Οὖτιν δέ µε κικλήσκουσι

µήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ᾽ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι.»
Οµήρου, Οδύσσεια, Ι 364-367

Επέμεινε, ο Κύκλωπας, να ακούσει το όνομα

εκείνου που είχε παγιδεύσει. Σε χρόνο ευφο-

ρίας. 

Επέμεινε, ο Οδυσσέας, τρόπο να βρει, διαφυ-

γής. Σε χρόνο δυσπραγίας. 

Ούτις, απήντησε στον Κύκλωπα, προσδίδοντας,

ο Οδυσσέας, χαρακτήρα στο «κανένας». 

Ούτις, αποκρίθηκε ο Κύκλωπας, βεβαιώνοντας

το ισχυρό, εκείνου που πίστευε ότι είχε δεσμεύ-

σει.

Το πρόβλημα είχε επιλυθεί, σε χρόνο διαρκείας.

Διαπραγμάτευση νίκης επί νίκης, ή, όπως παί-

ζοντας το όρισα, η νίκη της ήττας. Διπλή, η όψη

του νομίσματος, με ισχυρό στη νίκη. Όμως, ποι-

ανού;

Παρότι εύκολο να πει, κανείς, “κανένας είμαι”,

και πολυμήχανη ονόμασε την πρακτική η ερμη-

νεία, η ήττα δεν κερδίζεται, παρά με αμηχανία.

Ας πούμε, μετριοφροσύνη.

Βρέθηκε στην αιωνιότητα, ο Οδυσσέας, αφήνον-

τας παράμερα ό,τι έλεγε το όνομά του, από

αγάπη ψάχνοντας τρόπο να βρει για δίκαιο λυ-

τρωμό. 

Έχασε την αιωνιότητα, ο Κύκλωπας, εμμένοντας

στα δεσμά του, καθώς εβάσιζε τη δύναμη στον

καταναγκασμό.

Θυσίασε, ο Οδυσσέας, την δική του περηφάνεια,

βρίσκοντας τρόπο στον στόχο του να φθάσει:

την Ιθάκη.

Κράτησε, ο Κύκλωπας, το υπερφύαλο της καθη-

μερινότητάς του, καθώς δεν ασχολήθηκε με

στόχο κοινωνικό. 

Ονόμασε «κανέναν» τον υπαρκτό, ο Οδυσσέας,

τη δύναμη αναθέτοντας εκτός του εαυτού. 

Επανέλαβε «κανέναν» με γέλωτα, ο Κύκλωπας,

προδιαγράφοντας το μέλλον εαυτού. 

Ούτις, η δύναμη εαυτού, δι’ άλλου ερχομένη.

Ούτις, η αδύναμη πλευρά, δι’ εαυτού οριζομένη. 

Ζωή, που ορίζεται μέσ’ απ’ τα μαθηματικά, με το

άπειρο ως στόχο. Διπλή η όψη του νομίσματος,

και σαν ταλάντωση, δεξιά-αριστερά, και πάνω-

κάτω, το άπειρο ορίζει με τρόπο ορατό, κι αό-

ρατο μαζί. 

Ούτις: δεσμός ζωής, ή ήττας, η επιλογή είναι κα-

θενός. 

Βασιλεία Στ.Κατσάνη
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Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας

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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Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, του χεειμώνα, οι ειδικοί

συστήνουν στον πληθυσμό για λήψη κάποιων απαραί-

τητων μέτρων, για θωράκιση απέναντι στους μικρο-

βιακούς “εχθρούς”.

Φέτος οι συστάσεις των ειδημόνων είναι πιο ισχυρές

από ποτέ. Καλή οργάνωση και λήψη των απαραίτητων

μέτρων ατομικής υγιεινής, να γίνουν τα εμβόλια της

γρίπης απ’ όλους, να περνούν τον χειμώνα έξω αλλά

με ζεστά ρούχα.

Αυτή την οργάνωση, την καταγράφω στο παρόν

άρθρο σε “5 ματ κινήσεις”.

1. Οργάνωση και ζεστό σπίτι με ασφάλεια. Δηλαδή

έγκαιρη συντήρηση καυστήρων, χρήση κατά το δυνα-

τόν καλοριφέρ. Να αποφεύγεται το κλιματιστικό για

θέρμανση, διότι ανακυκλώνει τον αέρα του χώρου.

Περιορισμός έως καθόλου χρήση τζακιού, τα οποία

επιβαρύνουν το αναπνευστικό σύστημα. Είναι απαραί-

τητο μέσα στην ημέρα, να ανοίγουμε όλα τα παρά-

θυρα στο σπίτι ώστε να ανανεώνεται ο χώρος με

φυσικό τρόπο.

2. Οργάνωση στις μετακινήσεις μας.

Πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι μετακι-

νήσεις μας με μέσα Μαζικής Μεταφοράς και δη σε

ώρες αιχμής. Οταν δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεερ-

γασίας, ας συννενοηθούμε με κάποιον να χρησιμοποι-

ούμε εναλλάξ τα αυτοκίνητά μας, ή ας περπατάμε

όταν είναι εφικτό.

3. Οργάνωση των απαραίτητων αγορών

Να γίνονται μια φορά την εβδομάδα οι αγορές με τα

απαραίτητα είδη, ώστε να μην επισκεπτόμαστε συχνα

το σούπερ μάρκετ και λοιπά καταστήματα. Ας μην τα

επισκεπτόμασε σε ώρες αιχμής. Όταν φέρνουμε τα

ψώνια στο σπίτι, είναι απαραίτητο να πετάμε τις σα-

κούλες, να καθαρίζουμε συσκευασίες με αντισηπτικό

υλικό και να πλένουμε φρούτα και λαχανικά.

4. οργάνωση Φαρμακείου. Είναι σημαντικό να έχουμε

προετοιμάσει το φαρμακείο του σπιτιού μας ώστε να

περιλαμβάνει όλα τα βασικά φάρμακα π.χ. παυσίπονα

και αντιπυρετικά. Επίσης μην ξεχνάμε, ειδικά το χει-

μώνα, να έχουμε επαρκή αντισηπτικά και μάσκες. Ει-

δικά οι μάσκες πρέπει να φοριούνται σε όλους τους

χώρους.

5. Οργάνωση οικογένειας. Πρέπει κάθε οικογένεια να

είναι έτοιμη για το πώς θα απομονώσει ένα μέλος της

που πιθανά θα αποτελέσει κρούσμα του covid-19. Για

παράδειγμα σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού θα απομο-

νωθεί, ποιος θα αναλάβει να το φροντίζει κ.λπ.

Οσον αφορά τις παρέες, ο καθένας πρέπει να δημι-

ουργήσει τη δική του “κοινωνική κάψουλα”. Πρέπει

να επιλέξουμε έναν αριθμό ιδίων φίλων ώστε να μει-

ώσουμε τον κίνδυνο του covid-19. Τελικά η “κοινωνική

κάψουλα” πρέπει να είναι ακόμα μικρότερη και να μην

περιλαμβάνει περισσότερα από 5 - 6 άτομα.

Επίσης θα πρέπει να τηρούμε με “θρησκευτική ευλά-

βεια” τις αποφάσεις της Πολιτικής Προστασίας και

του συμβουλίου των λοιμοξιολόγων ιατρών του

Υπουργείου Υγείας, εφαρμόζοντάς τες όσο “οδυνη-

ρές” και αν είναι.

Θέλω να πιστεύω ότι έβαλα ένα λιθαράκι για τη δύ-

σκολη εποχή που διανύουμε. Καλό χειμώνα.

.

Παναγιώτης Μουντανέας

Αντιναύαρχος ε.ε.

Εν
όπλοις

Χειμώνας και κορωνοϊός 
Ματ σε  5 κινήσεις

του Γιώργου Μαρινάκη
Γεν. Γραμματέα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

Πριν λίγο καιρό, είδαμε τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό

Πολιτισμού να κοιτάνε με αμηχανία μια σπασμένη καρέκλα

στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, ενώ ο επιμελητής της έκθε-

σης προσπαθούσε να τους εξηγήσει το συμβολισμό του

έργου. Αυτή η εικόνα με έκανε να αναλογιστώ τα θέματα της

καλλιτεχνικής έκφρασης και της αισθητικής στο χώρο της τέ-

χνης.

Στην διάρκεια των προηγούμενων αιώνων, χύθηκε πολύ με-

λάνι για να οριστεί η έννοια  της αισθητικής και η έννοια του

καλλιτεχνικά ωραίου. Συνοπτικά, μπορούμε να ορίσουμε ως

ωραίο, κάθε τι με το οποίο η ψυχή του ανθρώπου δέχεται μία

ευχάριστη και καλαίσθητη συγκίνηση, η οποία την εξυψώνει

και την κάνει να νοιώθει την αξία του πνεύματος και της ζωής.

Το ωραίο αγαλλιάζει την ψυχή μας και μας δίνει την μοναδική

αίσθηση ότι ο κόσμος μας έγινε καλλίτερος, έστω και προσω-

ρινά. Και αυτή η προσωρινή ευτυχία, μας δίνει μία αυθόρμητη

ελπίδα για ένα καλλίτερο μέλλον. Στην αρχαιότητα επικρα-

τούσε η άποψη ότι, ωραίο είναι μόνο ότι είναι αληθινό και

παρμένο από τη ζωή και τη φύση. Αργότερα - μετά την Ανα-

γέννηση - επικράτησε η άποψη ότι η τέχνη δεν πρέπει να

είναι μόνο μίμηση της πραγματικότητας, αλλά και μια απελευ-

θέρωση της ανθρώπινης φαντασίας. Και όπως εύστοχα είπε

ο Όσκαρ Ουάιλντ «Η χρησιμότητα της Τέχνης είναι να συμ-

πληρώνει τις ατέλειες της φύσης».

Και έτσι, γεννήθηκαν τα μεγάλα ρεύματα της σύγχρονης τέ-

χνης όπως ο ρομαντισμός, ο ιμπρεσιονισμός, ο εξπρεσιονι-

σμός, ο σουρεαλισμός κ.λπ. Είναι γεγονός ότι όταν αυτά τα

καλλιτεχνικά κινήματα παρουσιάστηκαν στις αρχές του εικο-

στού αιώνα, δημιούργησαν πολλές αντιδράσεις. Όμως παρά

τις προκλητικές και συχνά αντιαισθητικές τους φόρμες, έδω-

σαν πολλά αριστουργήματα και άνοιξαν νέους δρόμους στην

τέχνη. Γιατί αυτά τα ρεύματα είχαν ως φιλοσοφικό υπόβαθρο

κάποιες καταστάσεις και γεγονότα της εποχής τους, όπως η

απεικόνιση ψυχικών και κοινωνικών αδιεξόδων, η αποθανά-

τιση του στιγμιαίου, η απόδοση της κίνησης και της εσωτερική

δομής των πραγμάτων, η απελευθέρωση του ασυνείδητου και

του ονείρου, καθώς και οι επιστημονικές ανακαλύψεις (διά-

σπαση του ατόμου, θεωρία της σχετικότητας κλπ).  Όμως, η

ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση άρχισε να ξεφεύγει από τον

αρχικό της στόχο και να μεταμορφώνεται σε ένα αυτοσκοπό.

Έτσι φθάσαμε σε ένα ακραίο μοντερνισμό, ο οποίος προσπά-

θησε να απαξιώσει και να αποδομήσει όλα τα προηγούμενα

καλλιτεχνικά ρεύματα και να αμφισβητήσει ακόμα και την

ύπαρξη του καλλιτεχνικού ταλέντου. Δείγματα αυτής της

αποδομητικής νοοτροπίας του μοντερνισμού συναντάμε σε

όλα τα είδη της τέχνης. 

Στη μουσική, εισέβαλε η ατονικότητα, οι βιομηχανικοί θόρυ-

βοι, οι μονότονοι ηλεκτρονικοί ρυθμοί, η τυποποίηση, ο αυτο-

ματισμός και η αφαίρεση της μελωδίας. Στα εικαστικά, είδαμε

διαμελισμένα ζώα σε δεξαμενές φορμαλδεΰδης, βαμμένους

σκελετούς, νεκροκεφαλές με διαμάντια, σταυρούς με χάπια,

λεκάνες τουαλέτας, συνουσιασμό με καρπούζι, παλλόμενους

φαλλούς, αλλά και προσβολές εθνικών και θρησκευτικών

συμβόλων! Στο θέατρο, κυριάρχησε το παράλογο, το ασαφές,

το περιττό και το εφιαλτικό, ενώ στην αρχαία τραγωδία εί-

δαμε φουτουριστικά ντεκόρ και ενδυμασίες, γυμνούς ηθοποι-

ούς, μουσική υπόκρουση με ρεμπέτικα και άρματα να

αντικαθίστανται από τρίκυκλα μηχανάκια! Η πεζογραφία μο-

λύνθηκε με φλυαρία, ασάφεια, αποσπασματικότητα και λογο-

κλοπές, ενώ στην ποίηση εξοστρακίστηκαν ο λυρισμός, ο

ρυθμός και η μουσικότητα, ενώ θριάμβευσαν η ασυναρτησία

και η πεζότητα.

Αναπόφευκτα λοιπόν, κάποια μοντέρνα έργα μάς αναγκάζουν

να θέσουμε κάποια εύλογα ερωτήματα: Τι προσφέρουν αυτά

τα έργα στο τομέα της αισθητικής πρόσληψης και της εμ-

πνευσμένης δημιουργίας; Δεν μπορούσαν να εκφράσουν με

κάποιο άλλο τρόπο τη συγκίνηση ή το νόημα που ήθελαν να

δώσουν οι δημιουργοί; Τέτοια έργα, δικαιολογημένα προκά-

λεσαν αισθητική δυσφορία, ενώ όταν έφθασαν να προσβά-

λουν τη δημόσια αιδώ, θρησκευτικές πεποιθήσεις και εθνικά

ιδεώδη, γέννησαν την αγανάκτηση και λογοκρίθηκαν ή απο-

σύρθηκαν. Όμως, αντί να τους λογοκρίνουν κάποιοι άλλοι, θα

έπρεπε πρώτα οι ίδιοι οι δημιουργοί να αυτολογοκριθούν, κά-

νοντας την απαραίτητη αυτοκριτική τους. Αλλά φαίνεται ότι

μάλλον συνειδητά επέλεξαν την πρόκληση, για να διαφημι-

στούν. 

Με αυτή τη βίαια αναζήτηση της αλήθειας μέσα στο κάθε τι

το ευτελές και ασήμαντο, την πλήρη αποδόμηση και απα-

ξίωση της παράδοσης, αλλά και την εισβολή πληθώρας από

ατάλαντους και «δήθεν» δημιουργούς, ο μοντερνισμός ανα-

πόφευκτα οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Αλλά και ο μεταμοντερ-

νισμός που τον ακολούθησε, δεν πέτυχε καλλίτερα

αποτελέσματα, παρά μόνο σε όποιες περιπτώσεις ενσωμά-

τωσε κάποια στοιχεία από προηγούμενα καλλιτεχνικά ρεύ-

ματα. Είναι επόμενο λοιπόν, μετά τα αλλεπάλληλα αδιέξοδα,

οι δημιουργοί να εξακολουθούν να αναζητούν με αγωνία,

τρόπους για να επιτύχουν την επαναμάγευση του κοινού της

τέχνης.

Όπως αναφέραμε, οι διάφορες πτυχές του μοντερνισμού μας

έδωσαν αριστουργήματα και άνοιξαν νέους δρόμους στην

τέχνη. Όμως οι πολλές υπερβολές, οι προκλήσεις και η ισο-

πεδωτική αποδόμηση των μοντερνιστών, δημιούργησαν

πολλά ερωτηματικά αλλά και μια τάση αποστροφής του κοι-

νού για τη μοντέρνα τέχνη. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι

οι πραγματικοί καλλιτέχνες πρέπει πάνω από όλα να παρα-

μερίζουν τις ακρότητες και να στοχεύουν στον εμπλουτισμό

της αισθητικής εμπειρίας, αλλά και τη διεύρυνση του πνευμα-

τικού ορίζοντα του κοινού. Και αντί να βιάζονται να αποδο-

μήσουν και να απαξιώσουν τις προηγούμενες καλλιτεχνικές

μορφές, πρέπει να χρησιμοποιούν μια ειλικρινή αυτοκριτική

προτού υιοθετήσουν οποιοδήποτε νεωτερισμό και πειραματι-

σμό, αλλά και να αποφεύγουν αντιαισθητικούς και προκλητι-

κούς τρόπους έκφρασης. Γιατί οι αντιαισθητισμοί και οι

προκλήσεις δεν μπορεί να εκφράζουν κάποιες μοντέρνες

καλλιτεχνικές απόψεις. Αντιθέτως, φανερώνουν την έλλειψη

πραγματικού ταλέντου και αυθεντικής έμπνευσης, δείχνουν

την επιθυμία για μια στείρα αντίδραση, αλλά και την προσπά-

θεια για εύκολο εντυπωσιασμό και αυτοπροβολή.

Μοντερνισμός και αισθητική 
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες,

σε "θρίλερ" εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Oικονομικής

Eπιτροπής (Ο.Ε.) ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της,

καθώς μόλις το μεσημέρι της προηγουμένης ο γενικός

γραμματέας ειδοποίησε ότι σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, θα

πρέπει να γίνει με τηλεδιάσκεψη και όχι δια περιφοράς

(αποστολή sms μηνύματος ή τηλεφώνου). Απορημένη

απάντησα ότι και η Ο.Ε. της περασμένης εβδομάδας και

τα τοπικά Συμβούλια, ακόμη και η Επ. Διαβούλευσης

είχαν διεξαχθεί δια περιφοράς... Επίσης, στην πρό-

σκληση της 47ης Ο.Ε. που είχε σταλεί στις 6-11 ανέφερε

το δια περιφοράς! Στείλαμε το πρωί της Τετάρτης 11-11

το mail με τις τοποθετήσεις για την συνεδρίαση που άρ-

χιζε στις 9 π.μ. και θα τελείωνε 12 και λάβαμε ειδοποί-

ηση στις 09:01' ηλεκτρονικά για τηλεδιάσκεψη...

Σε ό,τι αφορά τα θέματα της 47ης σας ενημερώνουμε:

1. "Ολοκληρωμένη υπηρεσία συστήματος αυτόματης μί-

σθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων" Προσωρινός ανάδο-

χος αναδεικνύεται η εταιρεία BRAINBOX με γενικό

σύνολο 115.692€.Τα 1.000€ μπήκαν στο 2020, το υπό-

λοιπο των 115.692€ στο 2021. Είμαστε αντίθετοι στην δα-

πάνη ευθύς εξαρχής γιατί α)την θεωρούμε υψηλού

κόστους 93.300 + 22.392 ΦΠΑ =115.692€ β) υποβλήθηκε

μία και μόνη προσφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) γ) η υπηρεσία αφορά κυρίως λογισμικό και

όπως έχουμε δηλώσει, με αυτή την τιμή θα μπορούσε να

γίνει αγορά τριών αυτοκινήτων και όχι η μίσθωσή τους,

οπότε αυτά θα έμεναν στην ιδιοκτησία του δήμου.

2. "Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας" ομάδα Β)

κράνη, γυαλιά, μάσκες προστασίας οφθαλμών, προστασία

αναπνοής 51.016,70 με ΦΠΑ.

Γ) προστατευτική ενδυμασία 60.734,89 με ΦΠΑ.

Η τοποθέτησή μας ήταν λευκό γιατί θεωρούμε την δαπάνη

αρκετά μεγάλη και δεν έχουμε εικόνα για τον αριθμό των

τεμαχίων.

3. Πρόταση χρηματοδότησης σε σχέση με ανανεώσιμες

πηγές, ενεργειακή αποδοτικότητα, ενεργειακή ασφάλεια.

Πρόκειται για πρόγραμμα με επιλέξιμη δαπάνη ανά φορέα

υλοποίησης από 500.000 έως και 1.300.000€ Ενημερωθή-

καμε από τον αρμόδιο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών

και Εξοικονόμησης, ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων

που έληγε στις 22-10, παρατάθηκε μέχρι 23-11 κ παρ' όλο

που είμαστε θετικοί, παρατηρούμε πως σύμφωνα με την

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, η κατανομή

είναι ανισομερής. Η πρόταση χρηματοδότησης περιλαμ-

βάνει πέντε δημοτικά κτίσματα στη Βάρη με πληθυσμό το

30% του δήμου, μόλις δύο στη Βούλα με πληθυσμό το

60% και κανένα στη Βουλιαγμένη με το 10%. Επομένως

την μερίδα του λέοντος την παίρνει η Βάρη.

4. Το θέμα με τίτλο στην πρόσκληση: "Λήψη απόφασης

για την άσκηση ενδίκου μέσου" ήταν άνευ εισηγήσεως,

ως και άλλα δύο από το σύνολο των 9 συνολικά. Γι'αυτό,

εμείς στείλαμε mail την Τρίτη 10-10 ζητώντας εισηγήσεις.

Για το συγκεκριμένο θέμα απεστάλει ηλεκτρονική ειδοποί-

ηση στις 13:02', την Τρίτη, όπου διαβάσαμε το ασαφές:

"Εγκριση άσκησης ένδικων μέσων, υποβολής υπομνημά-

των, σχετικών εγγράφων και κάθε άλλης σχετικής ενέρ-

γειας..." με αναφορά στην σύμβαση του δήμου και

δικηγορικής εταιρείας (από 27-7-2019). Καταψηφίσαμε,

καθώς δεν ανεγράφετο, τί ακριβώς αφορά! Επιπλέον,

αφού υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση, για ποιόν λόγο

χρειαζόταν η "ειδική" απόφαση της Ο.Ε. αλλά χωρίς να

υπάρχει οικονομικό αντικείμενο;

5.Το τελευταίο θέμα στο οποίο θ' αναφερθούμε, του

οποίου δε η εισήγηση ήρθε επίσης μόλις την προηγου-

μένη, είναι η "Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για

συντήρηση κτιρίων,δημοτικού φωτισμού κ εγκαταστάσεων

κοινόχρηστων χώρων". Το σύνολο της δαπάνης είναι

264.120€ και καλύπτεται από ίδιους πόρους. Καταψηφί-

σαμε γιατί α) ποσό της δαπάνης ύψους 46.089€ που

αφορά το σύνολο του εξοπλισμού και των τριών ηλαδή

ΔΕ, είναι πενιχρό σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες

όλου του δήμου. β) περιγράφονται στην μελέτη είδη με

εξειδικευμένες προδιαγραφές που διανέμονται από συγ-

κεκριμένη εταιρεία, επομένως οδηγούμαστε σε περιορι-

σμό επιλογής. γ) για την πλατεία Νυμφών• η δαπάνη των

φωτιστικών που αναφέρεται είναι 148.100 χωρίς ΦΠΑ. 

Μας δημιουργούνται συνεπακόλουθα οι εξής απορίες: Στο

παρελθόν είχε παρουσιαστεί ολοκληρωμένη μελέτη για

την ανάπλαση της πλατείας Νυμφών. Για ποιόν λόγο σή-

μερα προχωρούμε στην προμήθεια φωτιστικών και μόνο,

χωρίς ολοκληρωμένο έργο; Γιατί στη μελέτη δεν αναγρά-

φεται ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός; δ) Βρίσκεται

σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός για το ΠΕΠ Αττικής,

όπου περιλαμβάνονται δαπάνες φωτιστικών. Οπότε, ο

συγκεκριμένος διαγωνισμός του δήμου θα έπρεπε ν' ακο-

λουθεί την μορφή του διεθνούς διαγωνισμού και όχι να

βρίσκεται στο όριο των 213.000€, όριο που καταδεικνύει

πρόχειρο διαγωνισμό. 

Και ύστερα από όλα αυτά το θέμα απεσύρθη, ως και το

τελευταίο,του οποίου η εισήγηση δεν ήρθε ποτέ.

Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την λυπηρή εξέλιξη στην ενη-

μέρωση των δημοτικών πεπραγμένων, σε μια θλιβερή πε-

ρίοδο κατά την οποία, το μόνο παρήγορο είναι η

εναπομείνασα ομορφιά του τόπου μας....

Προσοχή, Υπομονή, Εγκράτεια, Κουράγιο

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ζωγράφου  12/11/2020
Αρ. Πρωτ.:  21634

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
C P V : 45262640-9     N U T S: E L 303
Ο  Δήμος  Ζωγράφου  προκηρύσσει
ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για
την  ανάθεση του έργου: 
«ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗΣ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗ-
ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ»
(αρ. μελέτης 34/2020), με προϋπολογι-
σμό 200.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονι-
κοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.zografou.gov.gr/prokiriksis. .
Πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινω-
νίας 213.20.24.160 & FAX, αρμόδια
υπάλληλο για την επικοινωνία  Σοφία
Αρναούτη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το εγκεκριμένο πρότυπο Διακήρυ-
ξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύ-
ναψη Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του
άρθρου 5 του Ν.4412/2016 – Α147) για
τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
Έργου, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
10/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

του ΕΣΗΔΗΣ την  7/12/2020 ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 23:00) στο Δημαρχείο Ζω-
γράφου, και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με επιμέρους ποσο-
στά έκπτωσης σύμφωνα με την περιπτ.
(α) της παρ.2 του άρθρου 95 του
Ν.4412/2016.  
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών, που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, και που είναι εγκατεστη-
μένα : 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-

γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα-
τος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανά-
θεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαι-
τείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 4.000,00 € και ισχύ τουλάχιστον
έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 9 μήνες.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ.

Ο  Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών
Δημήτριος Θ. Δήμας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο     29-10-2020
Αρ. Πρωτ.  16943 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-

ΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 22μ3»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

223200,00€ (με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσ-
σει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοι-
κτό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρω-
σης τη συμφερότερη προσφορά, η
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 22μ3» συνολικού εν-
δεικτικού προϋπολογισμού 223200,00€
με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπι-
στεί από τον προϋπολογισμό του
Δήμου Μαρκοπούλου με χρηματοδό-
τηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ και με ίδιους πόρους.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
10/2020 μελέτη προμήθειας η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανα-
λυτικής διακήρυξης και αναφέρεται
στην προμήθεια ενός απορριμματοφό-
ρου 22κμ τύπου πρέσας με κριτήριο κα-
τακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρο-
νικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  Καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής προσφορών: Δευ-
τέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα
08:00πμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών θα γίνει με την πάροδο τουλά-
χιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων

ημερών μετά την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των προσφορών.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή των
προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και
ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποι-
ημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλε-
κτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr )
ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία
εγγραφής. 
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγ-
γύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου
Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολο-
γισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ,
δαπάνης των προσφερόμενων ειδών
και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στα
άρθρα του Ν. 4412/2016 και της σχετι-
κής διακήρυξης.
Η χρονική διάρκεια για την παραλαβή
των ειδών είναι έξι (6) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η
κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει
προ της υπογραφής της σύμβασης, εγ-
γύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του
Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό 5% επί της συμβατικής αξίας
προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνι-
σμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού
μητρώου, όπου παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και
στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η
επικοινωνία για περαιτέρω διευκρινή-
σεις πραγματοποιείται μόνο μέσα από
την ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το
διαγωνισμό με α/α 101692 με τη χρήση
της ψηφιακής υπογραφής.

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Τροφή για σκέψη

Διαβάζω στο παραπάνω ενημερωτικό σημείωμα

της δημοτικής συμβούλους Ι. Δόγκα, για τις απο-

φάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπου γίνον-

ται διαγωνισμοί, προμήθειες, δημοπρασίες. Και

αναρωτιέμαι: Όλα αυτά πού δημοσιεύονται; γιατί

βάσει του νόμου δημοσιεύονται υποχρεωτικά,

πρωτίστως,  στον τοπικό Τύπο, του Δήμου αν

υπάρχει και είναι διαπιστευμένος.

Είδατε, εσείς αγαπητοί αναγνώστες και φίλοι

επαγγελματίες, καμμία τέτοια δημοσίευση στην

ΕΒΔΟΜΗ, που είναι πιστοποιημένη και έχει έδρα

το Δήμο ΒΒΒ;

Αναρωτηθήκατε κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμ-

βουλοι, πώς γίνεται να βλέπετε δημοσιεύσεις

άλλων δήμων και ποτέ του δήμου ΒΒΒ;
Αννα Μπουζιάνη
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

στα πεταχτά ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥ-

ΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

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 ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες

σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σο-

βαρές προτάσεις. Πληροφορίες κ. Γιώργο

6949095440, 6934555559

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι. Δια-

θέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ

μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυ-

φάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

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

αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημε-

ρινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οι-

κιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

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

Κλείνουν 

καταστήματα 

της εθνικής σε 

Καλύβια, 

Μαραθώνα, 

Πικέρμι

41 καταστήματα, κλείνει σε
όλη την Αττική και όχι μόνο, η
Εθνική  Τράπεζα, με αιφνιδια-
στική απόφαση την περα-
σμένη εβδομάδα.
Ειδικότερα, την Παρασκευή
(6.11.20) ανακοινώθηκε ξαφ-
νικά στους διευθυντές 41 κα-
ταστημάτων από τη διοίκηση
ότι αυτά θα κλείσουν το αμέ-
σως επόμενο διάστημα. Πα-
ράλληλα ανακοίνωσε την
εθελούσια έξοδο προς το
προσωπικό της με την παροχή
κινήτρων αποχώρησης.
Τα καταστήματα που κλεί-
νουν, σύμφωνα με όσα ανα-
κοίνωσε η διοίκηση στους
διευθυντές τους, βρίσκονται
στο κέντρο της Αθήνας (Μη-
τρόπολη, Σόλωνος), αλλά και
στην περιφέρεια (Καλύβια,
Μαραθώνας, Πικέρμι), μέχρι
περιοχές της επαρχίας, όπως
Κόνιτσα, Βόνιτσα, Αμύνταιο
και Παλαμάς Καρδίτσας.  

O Δήμαρχος Μαραθώνα με
επιστολή του προς τη διοί-
κηση της Τράπεζας, κάνει έκ-
κληση να μην κλείσει το
κατάστημα του Μαραθώνα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κλεισθένους 403, 15344 Γέρακας
Πληροφορίες: X. Kύρκου
Τηλ. 2106135010, Fax: 210 6137920
Γέρακας 2-11-2020
Αρ. Πρωτ. οικ. 4103/93054

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι προς επίσπευση
της ενδικοφανούς διαδικασίας αρθ. 14
Ν. 998/79, δύνασθε να δημοσιεύσετε
την συνημμένη ταυτάριθμη ανακοί-
νωση που αποτελεί την περίληψη της
αρ. 4073/92436/02-11-2020 Πράξης
Χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας,
που έλαβε ΑΔΑ: 9ΕΙΤΟΡ1Κ-ΟΕ5 και
ΚΑΔΑ: 78195, σε δύο τουλάχιστον το-
πικές εφημερίδες ή σε μία τοπική και
μία εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσ-
σαλονίκης με πανελλήνια κυκλοφορία,
και στη συνέχεια να μας προσκομίσετε
δύο (2) φύλλα των δημοσιεύσεων.

Ο Δασάρχης Πεντέλης α/α/
Αθανάσιος Ρέππας

Δασολόγος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μαρκόπουλο      13-11-2020
Αρ. Πρωτ.  18008
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΜΑ)»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
52000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνι-
σμό, με ενσφράγιστες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη προσφορά για την παροχή υπηρε-
σίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΣΜΑ)», προϋπολογισμού δαπάνης
52000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα
με την υπ. αριθμ. 11/2020 θεωρημένη
μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο

Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία Ν4412/2016
καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές
προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την  25η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 09:30πμ – 10:00πμ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα παρέχουν υπηρεσίες
συντήρησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
το τεύχος της μελέτης και των όρων
της διακήρυξης από το κεντρικό ηλε-
κτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων
ή από το γραφείο προμηθειών του
Δήμου και να ζητήσουν περισσότερες
πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. 

Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΡΟΣΙΑ, 29 /10/2020
Αρ. Πρωτ.: 27077
ΜΕΛΕΤΗ: «Τοπογραφικές αποτυπώ-
σεις για την υποστήριξη της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών»
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.668,92€ (πλ.
Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΑ Συστήματος 93127 ΕΣΗΔΗΣ
Ο Δήμαρχος ΔΙΟΝΥΣΟΥ

διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ.) με σφραγισμένες προσφορές
με κριτήριο για την ανάθεση της Σύμ-
βασης μελέτης κάτω των ορίων την
«πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α’) και τους όρους της εγκεκριμένης
με την υπ’ αριθμ. 460/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου
διακήρυξης, για την ανάδειξη αναδό-
χου για την εκπόνηση της μελέτης:
«Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την
υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών» προϋπολογισμού Δαπά-
νης 39.668,92 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24
%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμε-
νες αμοιβές της κατηγορίας 16 ΜΕ-
ΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ:
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 25-11-2020, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 10.00
2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρο-
νικής αποσφράγισης των προσφο-
ρών ορίζεται η 3-12-2020 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τε-
χνικούς 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 ημε-
ρομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση
αυτή κοινοποιείται στους προσφέρον-
τες, μέσω της λειτουργικότητας “Επι-
κοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερο-
μηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και
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 ημερο-
μηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφρά-
γιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να
ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμο-
ζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων
των δύο προηγούμενων εδαφίων.
3. Η συνολική προθεσμία για την πε-
ραίωση του συνόλου του αντικειμέ-
νου της σύμβασης ορίζεται σε
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την υπο-
γραφή του συμφωνητικού λαμβανο-
μένων υπόψη κατ΄εκτίμηση των
χρονικών διαστημάτων για τις απαι-
τούμενες εγκρίσεις. Για το κάθε επι-
μέρους αντικείμενο της σύμβασης θα
δίνεται Εντολή, όπου και θα προσδιο-
ρίζεται ο χρόνος παράδοσης. Ο καθα-
ρός χρόνος ολοκλήρωσης του
μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε
ΕΝΝΕΑ (9) μήνες.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών με πτυχίο Μελετητή σε όλες
τις τάξεις κατηγορίας 16 “Μελέτες
Τοπογραφίας”, αναλυτικά αναφέρον-
ται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης.
Θα είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος -μέλος της Ένωσης,
β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση του Προσαρτήματος Ι της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του αρθ. 19 και των σημείων
γ) και δ) της παρ. 1 του αρθ. 77 του
Ν4412/2016. Δεν απαιτείται από τις
εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η ένωση των
φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί
να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές
κατηγορίες μελετών.
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14
της Διακήρυξης του έργου, σε ηλε-
κτρονικό φάκελο του υποσυστήμα-

τος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα
διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονο-
μικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλε-
κτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας τη διαδικασία εγγρα-
φής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με
αρ. 117384/ 26-10-2017 (3821 Β')
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων έργων, μελετών, και πα-
ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση
των επιμέρους εργαλείων και διαδι-
κασιών  του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρ-
θρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής που ανέρχε-
ται στο ποσό των 793,38 Ευρώ. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περι-
λαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση.
7. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για έξι (6) μήνες
και τριάντα (30) ημέρες από την ημε-
ρομηνία υποβολής των προσφορών,
ήτοι μέχρι 3-7-2021.
8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
97 παρ. 3 του ν. 4412/2016, για διά-
στημα 6 μηνών από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.dionysos.gr
10. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 20-11-2020 και ώρα 14:00
η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχε-
τικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το
αργότερο στις 23-11-2020.

Ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού 
Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών

Ιωάννης Φωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΕΤΕ

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ θα κάνει παράσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού

τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020,  στις 13.00 διεκδικώντας:
Οικονομική στήριξη 534 ευρώ το μήνα (για όσο κρατάει η υγειονομική κρίση) με

βάση το μητρώο του ΕΕΤΕ, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, σε όλα τα μέλη του

ΕΕΤΕ που πλήττονται.

Αναστολή των χρεών σε τράπεζες, διαγραφή δόσεων και χρεών σε ρεύμα, τηλέ-

φωνο, φυσ. αέριο, Δήμους, Τράπεζες και Ταμεία για το διάστημα από Μάρτιο

2020, έως όσο κρατάνε τα μέτρα για τον  covid 19.

Κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών από τη διαδικτυακή

παρουσίαση των εκθέσεων και των εικαστικών έργων (σε όλες τις κατηγορίες των

εικαστικών τεχνών). 
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

meil: nsg@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

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

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

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή

διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο
φύλλο τους παράγοντες που προκα
λούν την ξηροφθαλμία. Συνεχίζουμε
σήμερα με την αντιμετώπισή της

Αντιμετώπιση
Απλές καθημερινές συνήθειες, που
μπορείτε να εντάξετε στη ζωή σας, θα
σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τα
συμπτώματα της ξηροφθαλμίας. 

Χρησιμοποιείτε τεχνητά δάκρυα: Τα
τεχνητά δάκρυα ανακουφίζουν από
την ξηρότητα των οφθαλμών. Εάν τα
μάτια σας αρχίσουν να σας ενοχλούν,
χρησιμοποιείστε οφθαλμικές σταγό
νες μιας χρήσης με Υαλουρονικό Νά
τριο και Χαμομήλι όπως π.χ. τις
Newsept eyes, οι οποίες βοηθούν στη
συμπλήρωση της λίπανσης του μα
τιού, εάν το σώμα σας δεν παράγει με
φυσικό τρόπο αρκετή ποσότητα δα
κρύων.
Η παρουσία του χαμομηλιού με τις
ευεργετικές του ιδιότητές το κάνει να
δρα ως καταπραϋντικό, ενώ το υα
λουρονικό νάτριο θεωρείται  ο καλύ
τερος ενυδατικός παράγοντας 

«Ανοιγοκλείνετε» συχνά τα μάτια
σας: Είναι σημαντικό να «ανοιγοκλεί
νετε» τα μάτια σας τουλάχιστον πέντε
έως έξι φορές το λεπτό, έτσι ώστε η

επιφάνεια των ματιών να διατηρείται
καθαρή και υγρή. Ενώ το «ανοιγοκλεί
σιμο» συμβαίνει κυρίως ακούσια,
ίσως χρειαστεί να το κάνετε πιο συχνά
όταν έχετε ξηροφθαλμία.

Ξεκουράζετε τα μάτια σας: Τα μάτια
σας χρειάζονται ξεκούραση, ειδικά
όταν διατρέχουν τον κίνδυνο να στε
γνώσουν. Κάνετε ένα διάλειμμα σε
τακτά χρονικά διαστήματα όταν δια
βάζετε ή εργάζεστε σε υπολογιστή και
κλείνετε τα μάτια σας για κάποιο χρο
νικό διάστημα.

Προστατέψτε τα μάτια σας: Το δυ
νατό φως ή τα σωματίδια του αέρα
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό
στα μάτια. Φοράτε γυαλιά ηλίου για
να ελαχιστοποιήσετε την ένταση του
φωτός που πέφτει στο μάτι και επίσης
για να μειώσετε το «στέγνωμα» των
δακρύων, από τον αέρα. Εάν βρίσκε
στε σε ξηρό περιβάλλον για μεγάλο
χρονικό διάστημα, τοποθετήστε ένα

υγρό πανί πάνω από τα μάτια σας για
να τα προστατέψετε. Μην χρησιμο
ποιείτε συχνά φακούς επαφής.

Πλένετε συχνά τα βλέφαρα και τις
βλεφαρίδες σας: Η καθημερινή υγι
εινή και περιποίηση των βλεφάρων
και των βλεφαρίδων αποτελεί μια
καλή πρακτική πρόληψης. Καλό θα
ήταν να πλένετε προσεκτικά τα βλέ
φαρά σας με μια καθαρή πετσέτα, σα
πούνι και χλιαρό νερό. Ξεβγάζετε στη
συνέχεια με προσεκτικές κι απαλές κι
νήσεις. Οι μαλάξεις των βλεφάρων,
επίσης, δρουν ευεργετικά.

Να είστε προσεκτικοί κατά την εφαρ
μογή του μακιγιάζ:
Μην εφαρμόζετε μάσκαρα, eyeliners
ή σκιά ματιών κάτω από τις βλεφαρί
δες κοντά στο μάτι. Εάν χρησιμοποι
είτε μάσκαρα, απλώστε την κοντά στις
άκρες των βλεφαρίδων.
Ακολουθήστε υγιεινή διατροφή: Οι
καλές διατροφικές συνήθειες μπο
ρούν να αποτρέψουν την εμφάνιση
ξηροφθαλμίας. Δίαιτα πλούσια σε
ωμέγα3 λιπαρά, καθώς επίσης οι βι
ταμίνες και τα ιχνοστοιχεία, βοηθούν
στη διατήρηση υγιούς οφθαλμικής
επιφάνειας. 

Δημήτριος Ξενόπουλος
Χειρούργος Οφθαλμίατρος

Ξηροφθαλμία και αντιμετώπισή της
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. . . γ ια την υγειά μας

γράφει ο  Δρ. Άλεν Σαλέριαν*

3 Κάποια βακτηρίδια του εντέρου (της οικογένειας

Christensenellaceae) κληρονομούνται.

3 Τρεις διαταραχές που σχετίζονται με την Μαλαζέ-

σια κληρονομούνται, ενώ ο τύπος μαγιάς Μαλαζέσια

δεν μπορεί να καλλιεργηθεί από το περιβάλλον, κάτι

που σημαίνει πως μπορεί να είναι ενδογενής. 

3. Βακτηρίδια στο μητρικό γάλα και στον ιστό μαστού

δεν είναι ρυπαντές, ενώ δεν υπάρχουν επιστημονικά

στοιχεία που να δείχνουν πως αποκτώνται από το πε-

ριβάλλον.

3 Τα βλαστοκύτταρα είναι πολυδύναμα, διαφοροποι-

ούνται σε επιθηλιακά και καρκινικά κύτταρα, και δια-

θέτουν τα βασικά στοιχεία για την παραγωγή

μικροβίων.

Ίσως εξαιτίας της τωρινής πανδημίας του Covid-19,

έχει αυξηθεί το δημόσιο ενδιαφέρον πρόσφατα, για

τα μικρόβια, για την προέλευση τους και την αλληλε-

πίδραση τους με τον άνθρωπο.

Σε γενικές γραμμές, μικροσκοπικά όντα όπως βακτη-

ρίδια, μαγιές και ιοί, συχνά σχετίζονται με αμέτρητές

λοιμώξεις, όπως το απλό κρυολόγημα, την απλή

γρίπη, την πνευμονία, και την ιλαρά. Ωστόσο, το αν-

θρώπινο σώμα φιλοξενεί 38 τρισεκατομμύρια «φι-

λικά» μικρόβια, ενώ η σωστή λειτουργία του

ανθρώπινου οργανισμού έχει μία ευαίσθητη εξάρτηση

στα εν λόγω μικρόβια. Χωρίς αυτά τα μικρόβια, θα

ήταν αδύνατη η χώνευση και ο μεταβολισμός των

θρεπτικών ουσιών και η παραγωγή βιταμινών.

Από πού προέρχονται αυτά τα 38 τρισεκατομμύρια

μικρόβια; Η παραδοσιακή θεωρία μικροβίων μάς λέει

πως όλα τα μικρόβια αποκτούνται από το περιβάλλον

και όλες οι λοιμώξεις προκαλούνται από την εισβολή

ξένων μικροβίων στον ανθρώπινο οργανισμό. Όμως,

εκπλήσσουν τα αποτελέσματα πρόσφατων μοριακών

μελετών, που δείχνουν πως κάποια μικρόβια μπορεί

να είναι ενδογενή. Για παράδειγμα, μία πρόσφατη

πρωτοποριακή μελέτη απέδειξε πως κάποια βακτηρί-

δια του εντέρου (Christensenellaceae, οικογένεια που

ανήκει στο φυλλίο Firmicutes) κληρονομούνται: γενε-

τικό υλικό μεταδίδεται από έναν άνθρωπο στα τέκνα

του.  Αυτό σημαίνει πως τα βακτηρίδια ανήκουν στον

ανθρώπινο οργανισμό, παράγονται από ανθρώπινα

κύτταρα, και συνεπώς, κάποιες λοιμώξεις είναι αν-

θρωπογενείς. Αυτά τα επιστημονικά αποτελέσματα

επίσης δείχνουν πως τα ανθρώπινα κύτταρα, ανάμεσά

τους τα βλαστικά κύτταρα του εντέρου και τα μικρό-

βια του εντέρου, σχετίζονται γενετικά.

Ωστόσο, παρόλο που η υπόθεσή πως κάποιοι μικρο-

οργανισμοί και κάποιες λοιμώξεις είναι ενδογενείς

είναι θεμελιωδώς υγιείς, δεν έχει υιοθετηθεί αυτή η

άποψη από την παραδοσιακή ιατρική εξαιτίας της

απουσίας πειραματικών στοιχείων. Μπορεί η πειραμα-

τική επικύρωση να είναι ο «χρυσός κανόνας» της σύγ-

χρονης ιατρικής, αλλά παρόλα αυτά, υπάρχουν άλλα

αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν την ενδογενή

προέλευση κάποιων μικροβίων;

Για παράδειγμα, μέχρι πρόσφατα επικρατούσε ένα ια-

τρικό «δόγμα» που πίστευε πως το έμβρυο είναι

στείρο. Ωστόσο, γνωρίζουμε σήμερα πως αυτό δεν

ισχύει,  τα βακτηρίδια στο μητρικό γάλα και στον ιστό

μαστού δεν είναι ρυπαντές, ενώ η μοναδική σύνθεσή

τους διαφέρει από αυτήν των βακτηριδίων από άλλα

σημεία του σώματος, στοιχείο που μας δείχνει πως

δεν είναι ενδογενή. Με άλλα λόγια, το έμβρυο παρά-

γει βακτηρίδια αντί να τα εισάγει.

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν στοιχεία που δεί-

χνουν πως τρεις διαταραχές που σχετίζονται με την

Μαλαζέσια κληρονομούνται αντί να μεταδίδονται,

ενώ επίσης δεν έχουν καλλιεργηθεί από το περιβάλ-

λον, στοιχείο που μας δείχνει πως ενδέχεται να είναι

ενδογενείς.

Εφόσον λοιπόν το έμβρυο και το ανθρώπινο σώμα πα-

ράγουν μικρόβια, ποια κύτταρα είναι πιο πιθανό να πα-

ράγουν; Το έμβρυο, το ανθρώπινο έντερο και το

ανθρώπινο δέρμα περιέχουν βλαστοκύτταρα που δια-

φοροποιούνται σε ποικίλα επιθηλιακά και καρκινικά

κύτταρα, και διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηρι-

στικά για την παραγωγή μικροοργανισμών. Οπότε θα

ήταν λογικό να θεωρήσουμε πως τα βλαστοκύτταρα

είναι η κοινή προέλευση ενδογενών μικροβίων σε πε-

ρίπλοκους, πολυκύτταρους οργανισμούς, όπως ο άν-

θρωπος και τα ζώα.

Συνοψίζοντας, υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που

μας επιτρέπουν να έρθουμε στο συμπέρασμα πως κά-

ποια βακτηρίδια του εντέρου μπορεί να κληρονομούν-

ται, οι μαγιές Μαλαζέσιας και τα βακτηρίδια του

μητρικού γάλατος μπορεί να είναι ενδογενείς, και τα

ανθρώπινα βλαστοκύτταρα είναι η πιο πιθανή προ-

έλευση των ανθρωπογενών μικροοργανισμών.

Σίγουρα, αυτά τα αποτελέσματα δικαιολογούν περαι-

τέρω έρευνα για την ενδεχόμενη πειραματική επικύ-

ρωση της υπόθεσής για το πώς τα βλαστοκύτταρα

παράγουν, και έχουν την δυνατότητα παραγωγής, μι-

κροβίων.

Κάποιοι, βέβαια, μπορεί να απορήσουν γιατί έχει ση-

μασία εάν τα μικρόβια εισάγονται ή είναι ανθρωπο-

γενή. Έχει σημασία επειδή αυτά τα αποτελέσματα

προκαλούν νέα ερωτήματα σχετικά με το τεκμήριο ότι

όλες οι λοιμώξεις προκαλούνται από ξένα μικρόβια.

Αυτά τα αποτελέσματα επίσης ενδέχεται να δείχνουν

πως κάποιες ευκαιριακές λοιμώξεις και λοιμώξεις

τραύματος μπορεί να είναι ενδογενείς. Μας επισημά-

νει πως δεν είναι όλα τα μικρόβια εισαγόμενα και με

αρνητικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, και

ότι κάποια μικρόβια είναι απαραίτητα για την υγιή λει-

τουργιά του ανθρώπινου οργανισμού και παράγονται

από ανθρώπινα κύτταρα. 

* Ο Δρ. Άλεν Τζ. Σαλέριαν, M.D., είναι Αμερικανός ιατρός, ποιητής

και ζωγραφιστής, ο οποίος είναι πρώην αναπληρωτής καθηγητής

ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου George Wash-

ington των Η.Π.Α., πρώην επικεφαλής ψυχιατρικός σύμβουλος του

FBI, και συγγραφέας πολλών άρθρων που έχουν δημοσιευθεί σε

επιστημονικά περιοδικά (CNS Spectrum, The Lancet, Medical Hy-

pothesis κ.α.), και σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (USA Today,

Washington Post, Los Angeles Times κ.α.).

Μικρόβια και ανθρώπινος οργανισμός
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Βολές Διαθεσόπουλου 

για το κλείσιμο των πισινών

Με γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της Κολυμβητικής

Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ), Δημήτρης Διαθεσόπουλος,

αναφέρεται στα νέα μέτρα απαγόρευσης στον αθλητισμό,

στο κλείσιμο των πισινών, αλλά και στη ζοφερή κατάσταση

που έχει δημιουργηθεί στον ερασιτεχνικό αθλητισμό τονί-

ζοντας:

«Κανείς λογικός άνθρωπος, εξάλλου, δεν μπορεί να απο-
δεχθεί ότι είναι άλλης κατηγορίας άνθρωποι και έχουν
άλλα δικαιώματα αυτοί με τα επαγγελματικά συμβόλαια,
σε σχέση με αυτούς που κάνουν ερασιτεχνικό αθλητισμό.
Αυτή η διάκριση είναι απαράδεκτη, αντιδημοκρατική, αντι-
κοινωνική και απάνθρωπη. Είναι ένας διαχωρισμός ανεπί-
τρεπτος, είναι σε εισαγωγικά "αθλητική διάκριση". Κάθε
άνθρωπος δημοκράτης και πολιτισμένος είναι αντίθετος με
αυτό», 

Ο γγ Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, με επιστολή του

απάντησε αρνητικά στο αίτημα της ΚΟΕ για κοινή προετοι-

μασία της Εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών με την αντί-

στοιχη των ΗΠΑ επικαλούμενος την κατάσταση με την

πανδημία.

Nίκος Γεωργόπουλος

BASKET LEAGUE

Το απόλυτο για ΑΕΚ και Μεσολόγγι

Η συνέχιση του αήττητου σερί του νεοφώτιστου Μεσο-

λογγίου και το σπουδαίο «διπλό» της ΑΕΚ στο Περιστέρι

ήταν τα κύρια συμβάντα στην 3η αγωνιστική της Basket

League, άλλης μίας με ελλείψεις στο πρόγραμμα εξαι-

τίας των κρουσμάτων κορονοϊού. Αυτή τη φορά αναβλή-

θηκαν οι αγώνες Λάρισα - Προμηθέας Πάτρας, Ηρακλής

- Κολοσσός Ρόδου και Λαύριο - Αρης.

Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε προβλήματα

απέναντι στον ΠΑΟΚ και τον νίκησε 96-67, με κορυφαί-

ους τους Σαντ Ρος (15 π.) και Μήτογλου (13 π.).

Νέες αναβολές αγώνων
Οι συνεχόμενες υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού στην

Euroleague οδήγησαν τελικά σε αναβολή του επερχόμε-

νου αγώνα με τον Αρη στο Αλεξάνδρειο για την 4η αγω-

νιστική της Basket League μετά από σχετική απόφαση

του ΕΣΑΚΕ. Οι «πράσινοι» κατέθεσαν αίτημα αναβολής

του προς την διοργανώτρια, το οποίο έγινε αποδεκτό,

λόγω του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος στις ευ-

ρωπαϊκές υποχρεώσεις. Σημειώνεται πως ο Παναθηναϊ-

κός αγωνίζεται στην Ισπανία κόντρα σε Βαλένθια (17/11)

και Μπασκόνια (19/11).

Παράλληλα από πλευράς ΕΣΑΚΕ ανακοινώθηκε η εκ

νέου αναβολή του αγώνα Αρη - Λαυρίου για τη 2η αγω-

νιστική που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 28/11. Αιτία

αυτήν τη φορά αποτελούν οι κλήσεις του Δημήτρη

Φλιώνη και του Μίλαν Μιλίσοβιτς στις Εθνικές ομάδες

της Ελλάδας και της Βοσνίας αντίστοιχα. Σημειώνεται

πως ο αγώνας έχει αναβληθεί ήδη δύο φορές μέχρι σή-

μερα λόγω των πολλών κρουσμάτων κορονοϊού στην

ομάδα του Λαυρίου το προηγούμενο διάστημα.

Για τον ΕΣΑΚΕ οι αναβολές αγώνων του πρωταθλήματος

κυρίως λόγω κρουσμάτων κορονοϊού έχουν αρχίσει να

αποτελούν ήδη πρόβλημα.            Nίκος Γεωργόπουλος

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού–Πολιτισμού–Περι-

βάλλοντος του Δήμου Παλλήνης  λαμβάνοντας υπόψη τις

νεότερες οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτρο-

πής και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και  σύμφωνα

με την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-

06.11.2020-τεύχος-Β’, σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα

που ισχύουν στον αθλητισμό από 07.11.2020 έως

30.11.2020, ενημερώνει ότι από Τετάρτη 11 Νοεμβρίου θα

επιτραπεί η άθληση και του κοινού στο ανοιχτό γηπέδο στί-

βου Παλλήνης, χωρίς χρήση αποδυτηρίων και χωρίς την

παρουσία θεατών, με  σκοπό άθλησης στο  ατομικό άθλημα

στίβου,  με το προβλεπόμενο, κάθε φορά, μέγιστοαριθμό

αθλουμένων.

Οι αθλούμενοι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Παλλήνης

κάτοχοι ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ θα μπορούν να ξα-

νακάνουν χρήση της παραπάνω εγκατάστασης, με απαραί-

τητη προϋπόθεση τη συμπλήρωση και επίδειξη του

"Δελτίου καταγραφής αθλούμενου για την ασφαλή επι-

στροφή στην αθλητική δραστηριότητα" και μόνο κατόπιν

ραντεβού και έως 3 φορές το ανώτερο εβδομαδιαίως, ανά

άτομο.

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Πληροφορίες και ραντεβού  στο  2106032245. 

Aνοιχτά το γήπεδο στίβου στην Παλλήνη

Ο Γερμανός άσος της Ρεάλ Μαδρί-

της, Τόνι Κρόος, μίλησε έξω από

τα δόντια κατά των UEFA και FIFA:

«Είμαστε μαριονέτες της FIFA και
της UEFA».
Το ενδεχόμενο ίδρυσης του Euro-

pean Premier League, έχει κάνει

αρκετούς ποδοσφαιριστές των με-

γάλων ομάδων να εκνευριστούν.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν

εκφράσει την αντίθεσή τους με

αυτή την ιδεά και ο Τόνι Κρόος

έκανε ένα έντονο ξέσπασμα.

Ο έμπειρος μέσος της Ρεάλ Μα-

δρίτης ανέφερε πως οι UEFA και

FIFA δεν νοιάζονται για τις ομά-

δες και τα μέλη τους, με αποτέλε-

σμα να γινόνται… μαριονέτες

τους. Τόνισε δε πως τα πιο μικρά

κλαμπ θα μείνουν αρκετά πίσω και

ότι το οικονομικό όφελος είναι

πάνω από όλα πλέον.

«Στο τέλος της ημέρας όλοι οι πο-
δοσφαιριστές είμαστε μαριονέτες
της FIFA και της UEFA. Διοργανώ-
σεις όπως το Nations League ή η
ίδρυση του European Premier
League, σχεδιάζονται για να απορ-
ροφήσουν τα πάντα οικονομικά,
και φυσικά να απορροφήσουν τα
πάντα από κάθε παίκτη.

Τέτοιες διοργανώσεις είναι σί-
γουρα συναρπαστικοί όσον αφορά
τον αθλητισμό. Ωστόσο, εάν οι κο-
ρυφαίοι σύλλογοι ανταγωνίζονται
ο ένας τον άλλον μόνο στο Euro-
pean Premier League, οι μικρότε-

ρες ομάδες θα εξαφανιστούν. Κα-
λύτερα ας μείνουμε σε αυτά που
έχουμε τώρα. Εχουν ήδη «κορυ-
φαία» προϊόντα», είπε ο Τ. Κρόος

μιλώντας ξεκάθαρα.

Σεμέδο, Ρονάλντο και

7-0 η Πορτογαλία!

Με τον Ρούμπεν Σεμέδο στη βασική

της 11άδα η Πορτογαλία διέλυσε με

7-0 την Ανδόρα, στο φιλικό στο Ντα

Λουζ της Λισαβόνας.

Ο σέντερ μπακ του Ολυμπιακού

πήρε φανέλα βασικού από τον Φερ-

νάντο Σάντος και έμεινε στον αγω-

νιστικό χώρο μέχρι το τελευταίο

σφύριγμα του διαιτητή. Μάλιστα, αρ-

κετές φορές προωθήθηκε στην πε-

ριοχή της Ανδόρας και προσπάθησε

να σκοράρει με κεφαλιά.

Νίκος Γεωργόπουλος

«Είμαστε μαριονέτες της FIFA και της UEFA»
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...στο κύλισμα της μπάλας

«Χάθηκε η μπάλα» 

για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις του αθλητικού κόσμου στα

νέα κυβερνητικά μέτρα κατά της εξάπλωσης της νόσου

Covid-19, με τα οποία μεταξύ άλλων ουσιαστικά μπαίνει σε

lockdown ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, σε αντίθεση με τον

επαγγελματικό και ιδιαίτερα τα ομαδικά αθλήματα (Super

League 1, Basket League, διοργανώσεις της UEFA, Ευρω-

λίγκα, FIBA Champions League), που βάσει της κυβερνητι-

κής απόφασης συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων τίθεται η μεροληπτική

στάση της κυβέρνησης σχετικά με τα αθλήματα, τις προπο-

νήσεις και τη χρήση των εγκαταστάσεων. Επίσης το γεγο-

νός ότι μια δεύτερη καραντίνα στον ερασιτεχνικό

αθλητισμό σε διάστημα λίγων μηνών θα αποτελέσει ουσια-

στικά τη χαριστική βολή.  

Χωρίς οργανωμένο σχέδιο στήριξης

Το δεύτερο κύμα στην Ελλάδα ανέδειξε ότι παρά τις κυβερ-

νητικές μεγαλοστομίες, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, με την

εφαρμογή της απόφασης για επανέναρξη των αθλητικών

εκδηλώσεων, βρέθηκε στο έλεος της πανδημίας. Χωρίς ου-

σιαστικά μέτρα και σχέδιο στήριξης, παρά μόνο με κάποια

γενικά προστασίας και ιατρικά πρωτόκολλα, ενώ η κυβέρ-

νηση μετέθετε τις ευθύνες για ασφαλή επανεκκίνηση στις

ομοσπονδίες ή στις διοργανώτριες αρχές. 

Επίσης η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη τους προβληματι-

σμούς και τις προτάσεις αθλητικών φορέων για την επανεκ-

κίνηση του αθλητισμού το καλοκαίρι, ούτε για τη συνέχεια

και την προστασία του ενόψει του δεύτερου κύματος.  

Οι υποσχέσεις ...ξέμειναν στο Μητρώο
Ακόμα και οι υποσχέσεις του υφυπουργού Αθλητισμού, τον

περασμένο Μάη, για οικονομική στήριξη των σωματείων

απέναντι στις συνέπειες της πανδημίας, έχουν παραπεμ-

φθεί στις ελληνικές καλένδες. Λίγο πριν από το τέλος του

2020, τα 12 εκατομμύρια ευρώ που είχε τάξει στα μέσα της

χρονιάς έμειναν στο επίπεδο της υπόσχεσης.

Για τη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού, ο υφυπουρ-

γός επικαλέστηκε τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των

εγγραφών στο Αθλητικό Μητρώο, απαντώντας - και μάλιστα

με προκλητικό ύφος - σε σχετική Ερώτηση που κατέθεσε ο

βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης. Μετά τις αντι-

δράσεις, σε μήνυμά του διευκρίνισε ότι η οικονομική ενί-

σχυση θα καταβληθεί σε όσα σωματεία έχουν

πραγματοποιήσει προεγγραφή στο Μητρώο, ακόμα κι αν

δεν έχουν πάρει την τελική έγκριση.

Ας σημειωθεί πάντως ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΑ,

μέχρι σήμερα 5.390 σωματεία άνοιξαν καρτέλα στο Μη-

τρώο, τα 4.987 προχώρησαν σε αίτηση και μόλις τα 206

ολοκλήρωσαν την διαδικασία. Τα τελευταία είναι αυτά που

θεωρούνται από την κυβέρνηση «νόμιμα».

SUPER LEAGUE 1
Aνακατατάξεις στα ψηλά, 

στη σκιά των κρουσμάτων
Περισσότερα κρούσματα κορονοϊού από κάθε άλλη φορά,

με αποτέλεσμα να αναβληθούν τρεις αγώνες, και ανακατα-

τάξεις στη βαθμολογία από τα αποτελέσματα στους αγώνες

που έγιναν, ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της 8ης αγωνι-

στικής της Super League 1. Ξεχώρισαν το σημαντικότατο

«διπλό» του Ολυμπιακού στην Κρήτη, που τον έφερε στην

κορυφή, και εκείνο του Ατρόμητου στο ΟΑΚΑ.

Νέες αναβολές
Από την 8η αγωνιστική το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγο-

ρίας βγήκε χτυπημένο από τον ιό πιο βαριά από κάθε προ-

ηγούμενη αγωνιστική, με τα κρούσματα σε παίκτες και μέλη

ομάδων να αυξάνονται διαρκώς. Ετσι, μετά τους αγώνες

Αρης - ΑΕΚ και Αστέρας Τρίπολης - Βόλος, οι οποίοι ανα-

βλήθηκαν λόγω κρουσμάτων που ανιχνεύτηκαν σε ΑΕΚ και

Βόλο, ακολούθησε η Λαμία, που τα θετικά δείγματα στις τά-

ξεις της οδήγησαν την τελευταία στιγμή σε αναβολή του

αγώνα της με την ΑΕΛ.

Πάτησαν κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»
Στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν κανονικά, ο Ολυμ-

πιακός νίκησε 2-0 τον ΟΦΗ στην Κρήτη και ανέβηκε στην

1η θέση μαζί με τον Αρη. Οι «ερυθρόλευκοι» για άλλη μια

φορά φέτος «χτύπησαν» στο δεύτερο ημίχρονο, με σκόρερ

τους Χασάν (53') και Μασούρα (80'). Οι δύο ομάδες είχαν

από ένα δοκάρι στο πρώτο μέρος, ο ΟΦΗ με τον Γιάννου

και ο Ολυμπιακός με τον Μπρούμα.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη, που τον ανεβάζει βαθμολογικά

και ψυχολογικά, πήρε ο Ατρόμητος στο ΟΑΚΑ, με 1-0 επί

του Παναθηναϊκού. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε

ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, που σκόραρε για πρώτη

φορά με τη φανέλα του Ατρόμητου. Στη Ριζούπολη ο ΠΑΟΚ

νίκησε δύσκολα τον Απόλλωνα Σμύρνης με 3-1 (Σβιντέρσκι

15', 75' πέναλτι, Σβαμπ 78 πέν. - Τσιλούλης 63'), σε ένα ματς

όπου οι γηπεδούχοι φωνάζουν για τη διαιτησία. Χωρίς νι-

κητή έληξε το ντέρμπι της Δυτικής Ελλάδας ανάμεσα σε

ΠΑΣ Γιάννινα και Παναιτωλικό (0-0).

Πρόστιμο σε τρεις στον Ολυμπιακό

Υψηλό χρηματικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε τρεις παίκτες του

Ολυμπιακού, και συγκεκριμένα στους Σεμέδο, Ραντζέλοβιτς

και Μπρούνο, οι οποίοι εν μέσω lockdown συμμετείχαν σε

πάρτι σε ξενοδοχείο της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.

Ο σύλλογος χαρακτηρίζει απαράδεκτη την ενέργεια των

τριών παικτών, τους οποίους κάλεσε σε απολογία, ενώ δι-

ευκρινίζει ότι τα χρήματα από το πρόστιμο θα δοθούν

δωρεά στο ΕΣΥ.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι αθλητές
Σήμα κινδύνου για το μέλλον του ερασιτεχνικού αθλητι-

σμού στην Ελλάδα εκπέμπουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι

σύνδεσμοι αθλητών του βόλεϊ (ΠΑΣΑΠ), της υδατοσφαίρι-

σης (ΣΕΑΥ) και του χάντμπολ (ΠΣΑΧ). Η απόφαση διακοπής

των πρωταθλημάτων των κορυφαίων κατηγοριών στα εν

λόγω αθλήματα οδηγεί σε «στραγγαλισμό» τους αθλητές,

επισημαίνουν οι σύνδεσμοι και ζητούν άμεση λύση προκει-

μένου να ξαναρχίσουν οι διοργανώσεις.

Νίκη με ανατροπή ο Αρης

Με ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Αρης νίκησε 81-75

τον Ηρακλή στο Αλεξάνδρειο, στο εξ αναβολής θεσσαλο-

νικιώτικο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Basket League.

Οι δύο ομάδες πλέον ισοβαθμούν στην 5η θέση μαζί με τον

Ιωνικό, έχοντας από 3 βαθμούς.

Ηττα για το Περιστέρι
Για τον 5ο όμιλο το Περιστέρι γνώρισε εντός έδρας ήττα,

την πρώτη φετινή του στη διοργάνωση, με 84-81 από τη λε-

τονική Ρίγα. Tο Περιστέρι κατάφερε να ισοφαρίσει στο 38'

(77-77), χάρη στην κυριαρχία της στα ριμπάουντ πήρε τη

νίκη, με κορυφαίους τους Ολνταμ (16 πόντοι) και Ζόρικς (20

π.). Από το Περιστέρι ξεχώρισε ο ΜακΛιν με 15 πόντους.

ΜΠΑΣΚΕΤ - Α2

Επανέναρξη ζητούν οι αρχηγοί των ομάδων

Οι αντιδράσεις αθλητών και συλλόγων για τις νέες κυβερ-

νητικές απαγορεύσεις στον αθλητισμό, στο όνομα της παν-

δημίας, συνεχίζονται. Τελευταίο παράδειγμα η κοινή

ανακοίνωση των αρχηγών των ομάδων του πρωταθλήματος

μπάσκετ της Α2, μέσα από την οποία ζητούν την άμεση επα-

νέναρξη του πρωταθλήματος.

ΕΟΚ: Κυβερνητική εντολή η διακοπή των πρωταθλημάτων

Απαντώντας με σχετική ανακοίνωση, η ΕΟΚ ξεκαθάρισε ότι

θέση της είναι η διακοπή όλων των διοργανώσεων που τε-

λούν υπό την αιγίδα της.

Υποψήφια για την προεδρία του

ΣΕΓΑΣ η Σοφία Σακοράφα

Λοιπόν  έδεσε  το  γλυκό,  η κ. Σακοράφα  θα  διεκδικήσει

την  Προεδρεία  του  ΣΕΓΑΣ  με  την  παράταξη  του  κ. Σε-

βαστή.  Δύο  Μεγάλες  Αθλήτριες  θα  αναλάβουν  να  στή-

σουν  ΟΡΘΙΟ  το  ΣΤΙΒΟ,  ο οποίος  190 χρόνια  ανεβαίνει

παραπατώντας  τον  ανήφορο,  μαζί  του  δε,  και  όλα  τα

Ολυμπιακά  Αθλήματα  Να  μην  ξεχνάμε,  ότι  τα  προβλή-

ματα  είναι  ίδια  σε  όλο το  ΧΩΡΟ  κάτι  που  μέχρι  σήμερα

δεν  κατανοήθηκε  από  καμία  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  από  το  1930

μέχρι  σήμερα.   Όλες  οι  Διοικήσεις  του  ΣΕΓΑΣ  μέχρι

τώρα  δεν  αντιμετώπισαν  με θάρρος  τα  γνωστά  προβλή-

ματα  (παιδία – υγεία – υλικοτεχνική υποδομή κ.λπ.).  Ποτέ

τέτοια  σοβαρά  ζητήματα  δεν  έβαλαν  ΟΙ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

για  συζήτηση. Ποιο  πρέπει  να  είναι  το κύριο   μέλημά μας

Ομοσπονδίας;; Οι  Προϋποθέσεις καλυτέρευσης των  Σωμα-

τείων  των  Προπονητών  των νέων  αθλητών  και  βεβαια

των  Πρωταθλητών… Λίγες σκέψεις… πολύ  λίγες… για ένα

τεράστιο ΘΕΜΑ….

Δικαιολογημένες οι αντιδράσεις 

του αθλητικού κόσμου
Για τα νέα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης στον αθλη-

τισμό, το ΚΚΕ με σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου

της ΚΕ χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις αντιδράσεις του

αθλητικού κόσμου, εστιάζοντας στις πολλές και σημαντι-

κές συνέπειες που θα έχουν τα μέτρα σε αθλούμενους,

σωματεία και εργαζομένους στον αθλητισμό, όπως σημει-

ώνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση:

«Οι αποφάσεις της κυβέρνησης να κλείσει, χωρίς καμία
διάκριση, σχεδόν το σύνολο του ερασιτεχνικού αθλητι-
σμού, προκάλεσε δικαιολογημένα την αντίδραση του
αθλητικού κόσμου, ενώ την ίδια στιγμή προκλητικά απο-
φάσισε να επιτρέψει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα
Super League1 και Βasket League να συνεχίσουν, με την
αιτιολογία ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να κά-
νουν τεστ.
...
Ολο το προηγούμενο διάστημα οι άνθρωποι του αθλητι-
σμού σε κάθε ομοσπονδία, σε κάθε άθλημα, με ευθύνη τή-
ρησαν τα ιατρικά πρωτόκολλα και σε συνεργασία με τα
στελέχη της ΓΓΑ διαμόρφωσαν ένα εγγυημένο περιβάλ-
λον για τους αθλητές».

Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Αθήνας, ζητώντας να στηριχθούν από το κράτος τα ερα-

σιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Ο Ζαν Ζαν Ρουσώ είχε γράψει 

στο “Κοινωνικό Συμβόλαιο”: 

«Ο Ν. Μακιαβέλλι προσποιού-
μενος 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 ξέ-

ρουν να διαβάζουν ούτε οι “βασιλείς”

Οι Ηγεμόνες κάθε είδους και διαμε-

τρήματος, “τέτοια βιβλία δεν διαβά-
ζονται 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 προ-

ϊστάμενο 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 αλ-

λαγή, 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’ αλλά-

ξουν κυβερνήτη (...) αλλά συχνά την πα-
θαίνουν...» (κεφ. 3, σελ. 73).

― Για την επιβαλλόμενη, νομοθετική και φορολογική στα-
θερότητα (κεφ. 3, σελ. 79).

― Για τη μεταχείριση γενικά των ανθρώπων. «Τους αν-
θρώπους 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)

ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

σχολιασμένος σελίδα-σελίδα

από τον ΜΕΓΑ 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

O O ΗΓΕΜΟΝΑΣΗΓΕΜΟΝΑΣ


