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Δημόσια Διοίκηση
η νομενκλατούρα
που κατατρώγει τα θεμέλια της κοινωνίας
Κύρια αιτία όλων των δεινών, της οικονομικής καχεξίας, της έλλειψης πραγματικών ιδιωτικών επενδύσεων,
της διαφθοράς και κακοδιοίκησης, της απέχθειας προς το
επιχειρείν και η έντονη επιθυμία και προσπάθεια ένταξης
στην υπαλληλία και μισθοδοσία από το δημόσιο Ταμείο
του Κώστα
Βενετσάνου
είναι η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ του
ελληνικού Δημοσίου.
Η Γραφειοκρατία αποτελεί την πραγματική και λανθάνουσα εξουσία και δυνάστευση του πολίτη και ιδιαίτερα του
μικρού επιτηδευματία ή αυτοαπασχολούμενου.
Είναι η ατία του κακού

Τιμητική διάκριση

€

Σημαντικότατη απόφαση του ΣτΕ

Άκυρη η μεταβίβαση
ακτών του Σαρωνικού
στην ΕΤΑΔ Α.Ε.
3 Μια απόφαση που
θέτει τη βάση
διεκδίκησης
και για άλλες

Είναι η ίδια, ασχέτως μορφής πολιτικών καθεστώτων και υπεράνω των καθεστώτων.
Η νομενκλατούρα της Σοβιετικής Ενωσης έγινε
αιτία να καταγκρεμιστεί μια αυτοκρατορία, μια
υπερδύναμη· έγινε η κύρια οιτία να διαλυθεί ένα
όνειρο πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων!
Η ίδια νομενκλατούρα των αστικών καθεστώτων
υποσκάπτει τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενωσης
και εξατομικευμένα, κατατρώγει, όπως τα τρωκτικά, την ίδια μας την πατρίδα.
Συνέχεια στη σελ. 2

Περί
συνωμο
σιολογίας
Θεόδωρος Γεωργίου
σελίδα 14

παραλιακές
εκτάσεις, και του
Δήμου ΒΒΒ βεβαίως
σελίδα 3

Δήμος Κρωπίας

Δήμος ΒΒΒ

Πρώτος στην ανακύκλωση

Τέλος το Μπενάκειο

σελίδα 7

σελίδα 12

Χρεώσεις στους ΟΤΑ
για απορρίμματα ταφής

Αλλάζουν κολώνες φωτισμού στη Βουλιαγμένη

σελίδα 7

σελίδα 6

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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Δημόσια Διοίκηση
η νομενκλατούρα
Συνέχεια απο τη σελ. 1

Αν θέλουμε να επιτύχουμε οικονομική ανάκαμψη
και στη συνέχεια ανάπτυξη, κοινωνική γαλήνη και
συνεργασία με σαφή προσανατολισμό την εξυπηρέτηση, την ευημερία και το σεβασμό του πολίτη
και σε τελική ανάλυση, τον αυτοσεβασμό της δημόσιας διοίκησης προς όφελος του δημοσίου, δηλαδή του κοινωνικού συνόλου, οφείλουμε να
επανιδρύσουμε τη Δημόσια Διοίκηση· με νέους θεσμούς, με καινοτόμα οργάνωση, με ζηλευτές και δίκαιες αμοιβές για τους ικανούς, εργατικούς και
έντιμους υπαλλήλους και αποτρεπτικό για κείνους
που οραματίζονται μια ζωή λούφας, ανευθυνότητας, ισόβιας εξασφάλισης χωρίς αντίκρυσμα, και
αποθυμένων παρορμήσεων καταδυνάστευσης των
άλλων - που είναι αυτοί οι ίδιοι - με μοναδικό αντίκρισμα την υποτέλεια στον προϊστάμενο και στον
“πολιτικό”, την μετριότητα, το έλκος, την παχυσαρκία, τη μνησικακία.
Βέβαια στα ανώτατα κλιμάκια, για όσους τα καταφέρουν, τα πράγματα διαφοροποιούνται, αλλά δεν
είναι του παρόντος. Εκεί συνήθως, “έχουν πουλήσει την ψυχή τους στο διάβολο”.
Λέγεται πως ο αυτοκράτορας Ιουλιανός - ο λεγόμενος παραβάτης - υπόδειγμα δίκαιης διοίκησης,

Διαβάστε ακόμη
Αλλάζει φως η παραλιακή από
την Περιφέρεια Αττικής Σελ. 6
“Πολίτες Ρωμαίοι”, “Υπήκοοι”
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Σελ. 8
Μεσόγειος θάλασσα, λίκνο πολιτισμού
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Όψιμος αντισοβιετισμός Σελ. 16
Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ Ι. Δόγκα
Σελ. 17
Ευχαριστήριο προς δήμαρχο ΒΒΒ από
το Ασκληπιειό Νοσοκομείο Σελ. 17

προσωπικής λιτότητας, ισότητας των πολιτών και
φιλοσοφημένης και εφαρμοσμένης ανεξιθρησκείας, απέλυσε δια μιας όλους - τους 5.000 υπαλλήλους - του παλατιού. Κι όταν οι σύμβουλοί του
του επισήμαναν πως μερικοί απ’ αυτούς μπορεί να
είναι καλοί, αυτός απάντησε: «Σ’ αυτό το πανεπιστήμιο της διαφθοράς και της σήψης, και υγιής να
μπήκε κάποιος, σάπισε».

Λανθάνουσα και
πραγματική ή φαινομένη
ΕΞΟΥΣΙΑ
Τa υφιστάμεθα, αλλά δεν το έχουμε αντιληφθεί
πλήρως και όλοι...
ΕΞΟΥΣΙΑ δεν είναι μόνο αυτή που φαίνεται και αναγνωρίζεται ως τέτοια. Αυτή που συνήθως είναι νόμιμη ή νομιμοφανής και εκλέγεται εμμέσως από
τους πολίτες - το λαό (τον “κυρίαρχο”).
Υπάρχουν κι άλλες “εξουσίες” που δεν έχουν τη φιλοδοξία να φαίνονται, ή δεν μπορούν ή δεν θέλουν,
αν δεν είναι σκόπιμο.
Υπάρχει η λανθάνουσα εξουσία, που προαναφέρθηκε, και η αφανής ή διαφαινόμενη εξουσία για τον
οξυδερκή παρατηρητή.
Φαινομένη εξουσία είναι αυτή που γνωρίζουμε σαν
τέτοια και φαινομενική, εκείνη που φαίνεται σαν τέτοια, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα ή δεν
είναι πλήρως.
Εκεί διαφεντεύει η αφανής και η διαφαινόμενη
εξουσία που δεν θ’ αναλυθεί στο παρόν.
Τώρα, γιατί τα λέω αυτά;
Τα λέω (δεν είναι λάθος το ρήμα, γιατί πρώτα τα
λέω και μετά τα γράφω). Τα λέω λοιπόν γιατί πολλές φορές τσακωνόμαστε με το “γκισέ”, τον ταλαίπωρο υπάλληλο εργαζόμενο, αντί να τα βάλουμε
με τον διευθυντή του ή τον ...υπουργό του.
Τα λέω, γιατί μπορεί να τα βάζουμε με τον Μητσοτάκη ή τον Θεοδωρικάκο, ενώ έπρεπε να τα βάζουμε και με τον Τραμπ και τις Βρυξέλες· ή τους
συμβουλάτορές τους.
Ακόμα χειρότερα, αντί να τα βάζουμε με τον δήμαρχο, τους συμβούλους και τους αρμόδιους υπαλλήλους, που κάνουν του κεφαλιού τους, ή ότι τους
πει το “αφεντικό” κι όχι ό,τι τους λέει ο νόμος, που
υποχρεούνται να τα γνωρίζουν επί της ουσίας.
Αυτά για το “γκισέ”.
Υπάρχει όμως και το αντίστροφο:
Ο Δήμαρχος ή ο Υπουργός να μη γνωρίζει, όχι
επειδή είναι “σκράπας”, αλλά επειδή ο άνθρωπος
είναι γιατρός ή πλοίαρχος και γνωρίζει άλλα.
Οπότε, εμπιστεύεται τους υφισταμένους του που
συνηθέστατα είναι ...ο “μονόφθαλμος” που οδηγεί
τον “τυφλό” ή είναι πολύ ανοιχτομάτης και συμβου-
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λέυει αυτά που θέλει, που ξέρει, ή τον συμφέρουν!
Ξέρω ότι γίνομαι κακός ιδιαίτερα για τους έχοντες
μυΐαν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Επιδείωξή μου δεν είναι να είμαι αρεστός, αλλά ωφέλιμος. Και το πληρώνω, αλλά απολαμβάνω την
μικρότητα των ... ηγεμόνων!
Εχετε δει ή ακούσει στη Βουλή ή στα δημοτικά
Συμβούλια να τα βάζουν με τους υπαλλήλους;
Ποτέ! Είναι αυτοί που “κουράζονται και αγωνίζονται(;) να γίνεται σωστά και “νόμιμα” η δουλειά, για
το καλό του δήμου και της κοινωνίας”. (Ενίοτε βέβαια, και για το καλό των εργολάβων ή των διαπλεκόμενων επιχειρηματιών ή των πολιτικών
προϊσταμένων τους). Όχι όμως και για την πρόθυμη
και νόμιμη εξυπηρέτηση των πολιτών, είτε ως
απλών πολιτών, είτε ως επιχειρηματιών.
Αυτή ακριβώς είναι η λανθάνουσα εξουσία.
Εκείνη που δεν φαίνεται, αλλά είναι, εν τοις πράγμασι. Ακόμη κι ένα “ν” να προσθέσει η δακτυλογράφος ή να παραλείψει κάτι τις άθελά της(;) μπορεί ν’
αλλάξει την επιθυμία του νομοθέτη!
Και να τραβιούνται μετά οι πολίτες, στην εφαρμογή
των νόμων, που τους εφαρμόζει ο καθένας όπως
θέλει.
Θέλετε παραδείγματα; Έχω μερικές δεκάδες παραδειγμάτων από προσωπική εμπειρία, που μαζί με τις
δικές σας ταλαιπωρίες γίνονται χιλιάδες.
Αναδιαλογιστείτε!
Για το “ν” μόνο και για να το διασκεδάσουμε λίγο,
θυμίζω το ανέκδοτο: Ο συνήγορος του κατηγορουμένου για φόνο, δηλώνει στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του είναι αθώος.
Πρόεδρος: Μα, κύριε συνήγορε, ο ίδιος βγήκε στο
παράθυρο (μετά το φόνο της γυναίκας του) και φώναζε “την σκότωσα”, την “σκότωσα”. Τον άκουσε
όλη η γειτονιά!
Συνήγορος: Κύριε πρόεδρε, φώναζε “την σκότωσαν, την σκότωσαν”!
Αυτό το”ν” έκανε τη διαφορά. Δεν ακουγόταν σε απόσταση ολίγων μέτρων ή το εφηύρε ο συνήγορος.
Οι “νομικοί” γνωμοδοτούν ότι ο Αστικός Κώδικας
λέει πως η δημοσίευση αναγγελίας γάμου πρέπει
να γίνει σε ημερήσια εφημερίδα, αλλά παραλείπουν - προφανώς εκ παραδρομής - ν’ αναφέρουν
τις επόμενες τρεις λεξούλες, “του τόπου κατοικίας
του”, οπότε ανατρέχοντας σε, mutatis mutandis,
συγγενείς διατάξεις να δούνε το αυτονόητο· Πώς
όταν δεν υπάρχει “ημερήσια”, δημοσιεύεται σε μια
εβδομαδιαία! Ο Δήμος ΒΒΒ για παράδειγμα τους
στέλνει σε “εφημερίδα των Αθηνών!!!”. Αλλά
ακόμα, ποια είναι η έννοια της δημοσίευσης, εν
προκειμένω. Τα γνωρίζουν ασφαλώς αυτά οι νομικοί, αλλά “όταν η επιστήμη γίνεται θεραπαινίδα της
πολιτικής, μετατρέπεται σε παραδουλεύτρα”.
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Tο ΣτΕ ακύρωσε
τη μεταβίβαση
των ακτών
στην ΕΤΑΔ
μετά από προσφυγή του
Δήμου Σαρωνικού
Μια σημαντική απόφαση για το Δήμο Σαρωνικού, αλλά και γενικότερα για την διαχείριση των ακτών, που έχουν περιέλθει στην
ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου» Α.Ε.)
Μια απόφαση που θέτει τη βάση διεκδίκησης και για άλλες περιοχές, που πέρασαν
(τις ημέρες των μνημονίων) στην ΕΤΑΔ.
Ο επί σειρά τετραετιών δήμαρχος, Πέτρος Φιλίππου,
διαχρονικά είχε την πάγια
θέση ότι η διαχείριση των
παραλιών πρέπει να ανήκει
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Και τη θέση αυτή την έχει
στηρίξει με αγώνες και
μέσα σε δικαστικές αίθουσες, αφού έχει διωχθεί δικαστικά επανειλημμένα και
ποινικά και αστικά και έχει δικαιωθεί, ειδικά για την
παραλία της Αναβύσσου που ο Δήμος είχε τη διαχείρισή της μέχρι το 2014.

“Πώς ετέθη εκτός διαχείρισης
των παραλιών η ΕΤΑΔ”
Η Δημοτική Αρχή Σαρωνικού με δήμαρχο τον Πέτρο
Φιλίππου στη θητεία 2011-2014 οργάνωσε και αποφάσισε την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), προκειμένου να επιλυθεί το μείζον
ζήτημα της διαχείρισης των παράλιων.
Στις 29/4/2014 με την 155 Α απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι “ορίζει τον Κωνσταντίνο Κατερινόπουλο, δικηγόρο
Αθηνών, πληρεξούσιο δικηγόρο και την παράσταση
στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) σε οποιαδήποτε
δικάσιμο αυτά συζητηθούν, τον οποίο εξουσιοδοτεί να
εισπράττει και την τυχόν υπέρ του Δήμου και της
Εταιρείας δικαστική δαπάνη”.
Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 2298/2020
απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση του Δήμου και

ακύρωσε την μεταβίβαση στην «Εταιρεία Ακινήτων
Δημοσίου» Α.Ε. (ΕΤΑΔ) εκτάσεων από το Λαγονήσι
μέχρι τη Παλαιά Φώκαια, [Λαγονήσι, Αλυκές, Παλαιά
Φώκαια και Μαύρο Λιθάρι] (με χρέη προέδρου, η αντιπρόεδρος Μαρία Καραμανώφ και εισηγητής ο πάρεδρος Νικόλαος Μαρκόπουλος).
Οι εκτάσεις αυτές είχαν μεταβιβαστεί με υπουργική
απόφαση το 2014 στο "Παράκτιο Μέτωπο" Α.Ε. και μετέπειτα "Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου" Α.Ε. (ΕΤΑΔ).

Σημαντικότατη απόφαση του ΣτΕ
Το ΣτΕ, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Δήμου Σαρωνικού
Κωνσταντίνο Κατερινόπουλο, έκρινε ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε., διάδοχος της "Εταιρείας Συμμετοχών Περιουσίας" Α.Ε., δεν
μπορεί να διατηρεί την κυριότητα ακινήτων του Δημοσίου
ή του ΕΟΤ τα οποία εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της νομοθεσίας, ούτε να διοικεί και να διαχειρίζεται ακίνητα που περιλαμβάνουν εντός αυτών κοινόχρηστα, εκτός
συναλλαγής, τμήματα ζωνών αιγιαλών και παραλίας τα
οποία χαρακτηρίστηκαν ή χαρακτηρίζονται Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, ανεξάρτητα του χρόνου και του τρόπου που
περιήλθαν σε αυτήν.
Οι νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν εξαιρούν από τη
μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ Α.Ε., όσα ακίνητα εμπίπτουν στις
εξαιρέσεις του νόμου 4389/2016, αλλά και τους αιγιαλούς
και τις παραλίες που υπάγονται στον ίδιο νόμο. Κατά συνέπεια, η μεταβίβαση που είχε γίνει σε εφαρμογή του
νόμου 4146/2013, έχει χάσει το νόμιμο έρεισμα της και δεν
μπορεί να εξακολουθήσει να παράγει έννομες συνέπειες.
Ακόμη, οι αιγιαλοί που είχαν παραχωρηθεί από στην ΕΤΑΔ
Α.Ε. στις περιοχές Λαγονήσι, Αλυκές, Παλαιά Φώκαια και
Μαύρο Λιθάρι, ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, τα οποία
υπάγονται σύμφωνα με το νόμο 4484/2017 στη διοίκηση και
διαχείριση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας,
εξαιρούνται της παραχώρησης στην ΕΤΑΔ Α.Ε.
H απόφαση του ΣτΕ, τονίζει ο δήμαρχος Π. Φιλίππου, να
θέσει εκτός διαχείρισης την ΕΤΑΔ, αποτελεί τον καρπό
μιας στρατηγικής επιλογής του.
Σημειώνει συγκεκριμένα: Το ΣτΕ δεν δικαιώνει σε καμία περίπτωση την προηγούμενη δημοτική αρχή, κατά τη διάρκεια
της οποίας:
3 Οι περισσότερες παραλίες μας χάθηκαν λόγω κακής διαχείρισης.
3 Τεράστια ήταν τα ανείσπρακτα έσοδα από τις καντίνες
και τις παραλίες.

3 Η Δημοτική Επιχείρηση που διαχειριζόταν τις ακτές σήμερα είναι σε καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης λόγω
των χρεών που παραλάβαμε.
3 Υψηλά πρόστιμα καταλογίστηκαν στον Δήμο από την
Κτηματική Υπηρεσία λόγω μη τήρησης της νομοθεσίας.
Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν η
προηγούμενη διοίκηση είχε ακολουθήσει νόμιμες διαδικασίες.

«Σταθερά και με συνέπεια θα διεκδικήσουμε από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονομικών, να μας αποδοθούν. Να αποδοθούν στους
δημότες και στο Δήμο Σαρωνικού» τονίζει ο δήμαρχος.

Λέμε εμείς: Μήπως στην σημαντικότατη αυτή απόφαση του ΣτΕ υπάγονται όλες οι παραλίες, και του
Δήμου ΒΒΒ και η συγκεκριμένη παραλία της Βούλας
που τη διεκδικεί η ιδιωτική εταιρεία ΜΕΕΚΒ;

«Aκολουθήσαμε μια συγκεκριμένη
στρατηγική, η οποία σήμερα
μας δικαιώνει απολύτως»
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης με τίτλο “Σαρωνικός Αύριο”, Γιώργος Σωφρόνης και πρώην δήμαρχος Σαρωνικού, προέβη σε σχετική δήλωση: «Εμείς ως
δημοτική αρχή από την πρώτη σχεδόν μέρα της θητείας
μας, ακολουθήσαμε μια συγκεκριμένη στρατηγική, η
οποία σήμερα μας δικαιώνει απολύτως.
Η προσφυγή στο ΣτΕ, συνοδευόμενη από ισχυρή νομική
τεκμηρίωση,
δημιουργεί
πλέον μια νέα εξαιρετική συνθήκη για το Δήμο Σαρωνικού
και τους δημότες μας: οι παραλίες μας αποδίδονται! Είναι
αυτός ο λόγος για τον οποίο
όλο το προηγούμενο χρονικό
διάστημα συστήναμε στην
παρούσα δημοτική αρχή να μην ξεκινήσει σχετικές διαδικασίες διαπραγμάτευσης με την ΕΤΑΔ, από δυσχερή μάλιστα θέση που θα απέφερε μικρής κλίμακας διαχείριση,
μικρής κλίμακας οφέλη για το Δήμο και τους δημότες.
Τώρα πια χρειάζεται ένα σοβαρό σχέδιο ώστε, αφενός οι
δημότες να απολαμβάνουν καθαρές και όμορφες παραλίες, αφετέρου ο Δήμος να προσέξει, να φροντίσει και να
αναδείξει το μεγάλο συγκριτικό του πλεονέκτημα, που δεν
είναι άλλο από τις παραλίες μας»
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14ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Το 14ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ- docfest,
πιστό στο ραντεβού του με τους δημιουργούς και
το κοινό, δίνει τη δυνατότητα, να συμμετάσχουμε
στον σχηματισμό ενός νέου αναδυόμενου ονείρου ενός καλύτερου κόσμου, μέσα από το ελεύθερο βλέμμα των δημιουργών ντοκιμαντέρ.
Oi ταινίες που θα προβληθούν στην ιστοσελίδα.
https://www.docfest.gr/home
Οι χρήστες, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους,
και δημιουργώντας το προσωπικό τους προφίλ, θα
μπορούν να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν
τις ταινίες που θα επιλέξουν καθώς και να ψηφίσουν την ταινία που θα ξεχωρίσουν για το Βραβείο Κοινού, που θα ανακοινωθεί την Κυριακή 29
Νοεμβρίου. Κάθε ταινία θα συνοδεύεται από βιντεοσκοπημένη συνέντευξη του σκηνοθέτη της
ταινίας.
Το 4ο φεστιβάλ περιλαμβάνει 5 μεγάλου μήκους
ταινίες και 14 μικρού μήκους, ελληνικές και διεθνείς, μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης, ποικίλου
ύφους, που προσφέρουν διαφορετικές προσεγγίσεις της γυναικείας ματιάς και εμπειρίας, με προεξέχουσα θεματική την έμφυλη βία. Πέντε από τις
ταινίες μικρού μήκους, προτείνονται από οργανισμούς στο πλαίσιο των συνεργασιών του WIFT GR.

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ιδρυμα
Tο ένδυμα ως αντικείμενο μελέτης
και έκθεσης
Εως 11 Δεκεμβρίου 2020, κάθε Παρασκευή
στις 18:00, διαδικτυακά
Μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας
συνομιλούν με μελετητές, επιμελητές ενδυματολογικών
εκθέσεων, σχεδιαστές μόδας και καλλιτέχνες που έχουν
συμμετάσχει σε καινοτόμα πρότζεκτ τα οποία απετέλεσαν
τμήμα των εκθέσεων αυτών. Οι καλεσμένοι, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μιλούν για το σκεπτικό και την προετοιμασία των εκθέσεων ή/και των project που
επιμελήθηκαν την περίοδο της πανδημίας και μοιράζονται
μαζί μας την εμπειρία τους.
Οι «συναντήσεις» In Conversation θα πραγματοποιηθούν
διαδικτυακά στα αγγλικά. Κόστος παρακολούθησης κάθε
συνάντησης: 5€.
Για να έχετε πρόσβαση, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό
στο λογαριασμό του Πελοποννησιακού Λαογραφικού
Ιδρύματος: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΙΒΑΝ GR93 0110 4270
0000 4274 8015 718 και να στείλετε την απόδειξη στην
Ρόζα Πατσέα στην διεύθυνση: kanari4pli@gmail.com, τηλ.
210 3647577, Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-13.00.

ΕΒΔΟΜΗ

Η απολαυστικη ερμηνεια ζωης του
Χιου Λορι στο “Roadkill” του BBC
Το "Roadkill" αποτελεί εξαιρετική επιλογή τόσο για τους λάτρεις του πολιτικού θρίλερ όσο και για όσους
απολαμβάνουν ένα έντονα φορτισμένο οικογενειακό δράμα και έναν
πρωταγωνιστή στην πιο ώριμη περίοδο της καριέρας του
Ο Χιου Λόρι έγινε γνωστός στο ευρύ
κοινό από την παγκοσμίως επιτυχημένη αμερικανική τηλεοπτική σειρά
House, στην οποία υποδυόταν έναν
ιδιοφυή αλλά μισάνθρωπο γιατρό. Για
τους Βρετανούς βεβαίως αποτελούσε
ήδη κεφάλαιο στην κωμική παράδοση
της χώρας, έχοντας συμμετάσχει σε
κλασικές τηλεοπτικές παραγωγές,
όπως η συνεργασία του με τον φίλο
του Στίβεν Φράι στο “A Bit of Fry and
Laurie”, η τηλεοπτική μεταφορά των
μυθιστορημάτων του Π. Τζ. Γούντχαους, και βεβαίως το θρυλικό αριστούρστο
οποίο
γημα
“Blackadder”,

υποδυόταν τον αφελή παλιάτσο
Τζορτζ. Η αμιγώς δραματική του
πλευρά όμως παρέμενε ένα ανεξερεύνητο τοπίο. Αυτό άρχισε να αλλάζει με
το “Night Manager” (2016), την εξαιρετική μεταφορά του μυθιστορήματος
του Τζον Λε Καρέ από το BBC στην
οποία ενσάρκωσε έναν διεθνή λαθρέμπορο όπλων. Είναι όμως η νέα
μίνι σειρά του BBC που προσφέρει
στον Χιου Λόρι την πλατφόρμα για μια
ερμηνεία καριέρας, το πολιτικό θρίλερ
Roadkill (2020).
Στο Roadkill ο Λόρι υποδύεται τον

Πίτερ Λόρενς, έναν συντηρητικό λαϊκιστή πολιτικό με καλά κρυμμένα μυστικά. Το πρώτο επεισόδιο ανοίγει έξω
από τα δικαστήρια, όπου ο Λόρενς
έχει μόλις κερδίσει τη δίκη συκοφαντικής δυσφήμισης από μια εφημερίδα,
αν και, όπως αμέσως γίνεται αντιληπτό, το ότι κέρδισε τη δίκη δεν σημαίνει ότι οι κατηγορίες δεν ευσταθούν.
Όμως ο Λόρενς δεν είναι το είδος του
πολιτικού που τρομάζει. Η ταπεινή του
καταγωγή καθώς και η επιχειρηματική
του καριέρα του δίνει το δικαίωμα να
ισχυρίζεται ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός αλλά άνθρωπος του
λαού, και πράγματι διαθέτει μία αμεσότητα και μια χαρισματική ενεργητικότητα που τον καθιστούν δημοφιλή
σε μια μερίδα του κοινού. Όμως η οικογενειακή του ζωή βρίσκεται στα
πρόθυρα της κατάρρευσης, ενώ μυστικά του παρελθόντος και σκάνδαλα
τον στοιχειώνουν.

Το 33ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού
Κινηματογράφου στο ...σαλόνι σας
To 33ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, θα διεξαχθεί διαδικτυακά λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία και πραγματοποιείται και με
τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής.
Από την εποχή της έναρξής του, το
Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, αποτελεί ένα από τα
πρώτα και λιγοστά στην Ευρώπη,
Φεστιβάλ αφιερωμένο στον Ευρωπαϊκό κινηματογράφο, με το βασικό
σκέλος του να αποτελείται από ένα
πρόγραμμα με ταινίες και θέματα
που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό
κινηματογράφο, στον οποίο, βέβαια, ξεχωριστή θέση έχει και ο Ελληνικός Κινηματογράφος.
Ιδιαίτερα φέτος, το 33ο Πανόραμα,
εκτός από τις άλλες τακτικές του
εκδηλώσεις περιλαμβάνει αρκετά
προγράμματα αφιερωμένα στον
ελληνικό κινηματογράφο. Όπως,

κάθε χρόνο, τρεις διαφορετικές
κριτικές επιτροπές θα απονείμουν
το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής
ταινίας σε μια από τις ταινίες του
διαγωνιστικού τμήματος.

Το φετινό 33ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου θα διεξαχθεί από τις 25 Νοεμβρίου μέχρι
και τις 4 Δεκεμβρίου.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα
του Φεστιβάλ και την πρόσβαση

στις διαδικτυακές προβολές θα
βρείτε στο www.panoramafest.org.
Με αφορμή την έναρξή του ο Γ.
Πατούλης επισημαίνει σχετικά:
«Αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο
για τη χώρα, ο πολιτισμός αποτελεί μία δημιουργική διέξοδο, ένα
ισχυρό «πνευματικό αποκούμπι»
για όλους μας. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να ενισχύει την
καλλιτεχνική δημιουργία που δοκιμάζεται και να στηρίζει τους ανθρώπους της, με όσα μέσα
διαθέτει».
Η απόφαση ελήφθη από το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής με
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη
Γ. Πατούλη και κατόπιν σχετικών
εισηγήσεων της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Ε. Δουνδουλάκη
και του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, αρμόδιου για θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις
Χ. Ρώμα.

ΕΒΔΟΜΗ
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«Η κυρία του Μαξίμ»
από το Εθνικό Θέατρο, στον καναπέ σας
«Η κυρια του Μαξιμ»: Το αριστουργημα του Ζωρζ
Φεντω σε ζωντανη μεταδοση απο το Εθνικο Θεατρο.
Το Εθνικό Θέατρο δίνει ραντεβού με το κοινό το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 19:30, ζωντανά από την Κεντρική Σκηνή, παρουσιάζοντας το αριστούργημα του
Ζωρζ Φεντώ, «Η κυρία του Μαξίμ», σε σκηνοθεσία
Θωμά Μοσχόπουλου.
Η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα:
livestream.n-t.gr με αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου
(κωδικού πρόσβασης).
Στη μετάδοση θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής αγγλικών υποτίτλων. Σημειώνεται ότι η παράσταση δεν
θα είναι διαθέσιμη για προβολή μετά το πέρας της.

κάτω μέσα σε ένα λεπτό. Οι άπειροι χαρακτήρες του
έργου μπλέκονται σε ατελείωτες συγχύσεις, παρεξηγήσεις και αναποδιές. Λίγο πριν από την… έκρηξη, ο
δαιμόνιος συγγραφέας ξεμπλέκει τις μαριονέτες του,
αλλά όχι προτού ο Πετιπόν έχει υποφέρει ένα πραγματικό μαρτύριο, δυσανάλογα βαρύ για το αθώο
λάθος του.

Χριστουγεννιάτικος Κόσμος
στο ΚΠΙΣΝ
Την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ. τα χριστουγεννιάτικα φώτα του ΚΠΙΣΝ ανάβουν και έρχονται
στις οθόνες σας σηματοδοτώντας την επίσημη
έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου. Στη φετινή
εκδήλωση, οικοδεσπότης θα είναι ο Φοίβος Δεληβοριάς σε μια online παράσταση εμπνευσμένη από
την πολυαγαπημένη «Ταράτσα του Φοίβου» και ειδικά σχεδιασμένη για το ΚΠΙΣΝ.
Mία live διαδικτυακή γιορτή με μικρές γεύσεις βαριετέ δίνοντας το έναυσμα για να ανάψουν τα γιορτινά φώτα.
Παρακολουθήστε την εκδήλωση live στη σελίδα
snfcc.org/Xmas, και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο
Facebook και στο YouTube @SNFCC.

“Μήδεια”

Λίγα λόγια για το έργο
Πολλοί είναι οι αθώοι που περνάνε διά πυρός και σιδήρου στα εξωφρενικά πεπρωμένα που επινόησε ο
Φεντώ. Το αρχέτυπο, ωστόσο, είναι ο δύσμοιρος ο κύριος Πετιπόν, ο οποίος ξυπνά στο σπίτι του έπειτα
από ένα ξενύχτι στο καμπαρέ «Μαξίμ». Ο ίδιος δεν
θυμάται τίποτα από τη χθεσινή βραδιά, στο κρεβάτι
του όμως βρίσκεται μια νεαρή χορεύτρια από τα μπαλέτα του «Μαξίμ».
Η φάρσα τίθεται σε κίνηση και η ζωή του γίνεται άνω-

Το έργο έκανε την πρώτη πρεμιέρα του στις 17 Ιανουαρίου 1899 στο Théâtre des Nouveautés, και σημείωσε θρίαμβο. Επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης
του 1900 ήρθαν στο Παρίσι τόσο για την ίδια την έκθεση όσο και για να μη χάσουν την «Κυρία του
Μαξίμ».

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 20.30 το ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τους μουσικούς της Καμεράτα - Ορχήστρας των Φίλων της
Μουσικής σε όργανα εποχής στο μονόπρακτο μελόδραμα “Μήδεια” του Τσέχου συνθέτη Georg
Benda. Την Καμεράτα διευθύνει ο τσεμπαλίστας και
μαέστρος Μάρκελλος Χρυσικόπουλος. Στο ρόλο
της Μήδειας η ηθοποιός Κόρα Καρβούνη.
Θα μεταδοθεί μέσω live streaming στην ιστοσελίδα
του ΚΠΙΣΝ, στο Facebook και στο YouTube.

Διεθνες Φεστιβαλ Τεχνης και Ψυχικης Υγειας ART4MORE
με ενα διαδικτυακο τριημερο γεματο δημιουργικες δρασεις
Το 13o Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης και
Ψυχικής Υγείας ART4MORE έρχεται
στις 27, 28 & 29 Νοεμβρίου 2020, εξολοκλήρου διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας και των καναλιών κοινωνικής
δικτύωσης του φορέα Facebook,
Youtube και της πλατφόρμας Zoom.
Συμμετοχή δωρεάν.
To Φεστιβάλ ART4MORE παρουσιάζει
για το 2020 ένα πιλοτικό μοντέλο σύνδεσης της Τέχνης με τον Εργασιακό
Χώρο και το ανθρώπινο δυναμικό του.
Το ART4MORE 2020 επικεντρώνεται
στην Ψυχική Υγεία μέσα σε εργασιακά περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας καινοτόμα καλλιτεχνικά μέσα και
φόρμες. Η Τέχνη, εδώ, αποτελεί μέθοδο εξερεύνησης και διαχείρισης των
ψυχικών προκλήσεων.
Στο ART4MORE 2020, μορφές θεάτρου, εργαστήρια, εκθέσεις και καλλιτεχνικές μορφές εισχωρούν σε έναν
χώρο που διακρίνεται για την έλλειψη
δημιουργικών διεξόδων και έμπνευσης. Διαδικτυακές συναυλίες, ομιλίες
και προβολές ολοκληρώνουν το πρόγραμμά του.
Α. ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (Περιορι-

σμένος αριθμός θέσεων μέσω Zoom.
Δηλώσεις συμμετοχής στο info@edracoop.gr) - Restorative Art σε Χώρους
Εργασίας: Emotional Healing
H παρούσα ενότητα προσφέρει τεχνικές αντιμετώπισης ψυχολογικών προκλήσεων στο χώρο εργασίας, μέσω
μορφών τέχνης και καλλιτεχνικών
μέσων. Παράλληλα, η δράση έχει ως
επίκεντρο τις διαπροσωπικές σχέσεις
στους χώρους εργασίας.
A. ENOTHTA
1. «IMPROV THEATER στον εργασιακό χώρο»
2. «Μια αφήγηση, πολλές εικαστικές
ιστορίες»
3. «Πρόγραμμα επίλυσης διομαδικών
συγκρούσεων και βελτίωσης της επικοινωνίας σε εργασιακά περιβάλλοντα»
4. «Η ομάδα φροντίζει τον εαυτό της
– Εικαστική Ψυχοθεραπεία για την
πρόληψη/αντιμετώπιση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης»
Β. ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Ενότητα ”Hospital Design”
2. Φωτογραφική Έκθεση Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

3. ”Office Art for Mental Health’‘
Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ – ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. ”Personas”
2. Interview
Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΜΙΛΙΕΣ (Κυριακή
29/11, 15.00-18.30 στο Zoom)
«Διαπροσωπικές σχέσεις στους χώρους εργασίας»
15.15-15.30: «Οι σύγχρονες εξελίξεις
στην επαγγελματική αποκατάσταση
των ψυχικά πασχόντων στην Ελλάδα:
Η εφαρμογή του Ν.488/2017» – Δρ.
Μενέλαος Θεοδωρουλάκης
15.30-15.45: «Η εργασία ως θεραπευτικό εργαλείο στην ψυχική υγεία» –
Πόλα Νικολάου
15.45-16.00: Α. «Myrtillo: Σύντομη
ιστορία του «καφέ των εκλεκτών
ψυχών» – Σοφία Παππά
16.00-16.15: «Κοι.Σ.Π.Ε. Διάπλους:
Προοπτικές χρήσης της τέχνης στην
εργασιακή επανένταξη ευάλωτων
ομάδων» – Βάλια Τσιριγώτη,
16.15-16.30: «Η Θεατρική Ομάδα
Αστέγων της EQUAL SOCIETY και ο
αντίκτυπός της» – Σπύρος Φρεμεντίτης και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες
ομιλίες.-

HerMa HUB LiNK:
Οι Κοινότητες στο Προσκήνιο II
Σημαντικοί ομιλητές από όλο τον κόσμο
σε μια διαδικτυακή συνάντηση
Πως η παγκόσμια πανδημία έχει επηρεάσει ριζικά τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούμε, διαχειριζόμαστε και
βιώνουμε την πολιτιστική κληρονομιά; Μουσεία, βιβλιοθήκες και άλλοι χώροι πολιτισμού κλείνουν, θέσεις εργασίας
καταργούνται και περιοχές και κοινότητες, που βασίζονται
στον πολιτιστικό τουρισμό για την επιβίωσή τους, βιώνουν
τεράστιες οικονομικές απώλειες.
Εν όψει των συνεχιζόμενων προκλήσεων που έχουν
δημιουργηθεί από το βαθύ αποτύπωμα της πανδημίας,
o οργανισμός The Heritage Management Organization
αναδεικνύει τη σημασία της ενεργοποίησης του κοινού
για τους οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς με το
δεύτερο κύκλο του “HerMa HUB LiNK: Οι Κοινότητες
στο Προσκήνιο II” στις 5 Δεκεμβρίου 2020.
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά και θα μεταδοθεί
μέσω Facebook Live από τη σελίδα του The Heritage
Management Organization και μέσω Zoom με ταυτόχρονη
διερμηνεία στα ελληνικά. Για να το παρακολουθήσετε με
μετάφραση, συμπληρώστε την φόρμα:
https://heritagemanagement.org/synedrio/epikoinonia/eggrafi/

H παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ΔΩΡΕΑΝ.
https://heritagemanagement.org/synedrio/
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Για ένα φίλο που έφυγε
Λίγες μέρες πριν έφυγε ξαφνικά από κοντά μας ο καθηγητής της ΑΣΟΕ Γεώργιος Δημόπουλος. Ο μεστός
λόγος του, ο σιγανός και μετρημένος, που διστακτικά
έβγαινε και χαμηλά ακουγότανε, συγκλόνιζε και έδινε
αγάπη σε όλους εμάς που βρισκόμαστε δίπλα του.
Ήταν από πολλά χρόνια ενεργό και επίλεκτο μέλος
του Αττικού Πνευματικού συλλόγου της Γλυφάδας.
Καμαρώναμε με την παρουσία του και αυτός με ταπεινοφροσύνη δεχότανε το σεβασμό μας Τώρα η στέρηση ταράζει, τις ψυχές μας.
΄Εφυγε και δεν τον πενθήσαμε. Απλά τον κλάψαμε
και θα τον κλαίμε όσες φορές η μνήμη τον φέρνει
κοντά μας.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

myKEPlive επέκταση
σε 41 ακόμη Δήμους
η ψηφιακή εποχή
Η ψηφιακή εποχή, μέσα στα ΚΕΠ επεκτείνεται συνεχώς. Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο ότι εφαρμόζεται ήδη σε 96 Δήμους της χώρας η ειδική σύγχρονη
πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης από υπαλλήλους των ΚΕΠ.
Σήμερα μπήκαν στο πρόγραμμα άλλοι 41 Δήμοι.
Ετσι στην Ανατολική Αττική εκτός από το Δήμο Λαυρεωτικής
και Σπάτων - Αρτέμιδος, μπήκαν στο πρόγραμμα ο Δήμος
Μαρκοπούλου και Ραφήνας - Πικερμίου.
Στόχος του myKEPlive είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων μέσω βιντεοκλήσης από το κινητό ή τον υπολογιστή.
Οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών.

Ανοιχτά ως 5μ.μ. oι Εφορίες
Έως τις 5 το απόγευμα θα είναι ανοικτές οι ΔΟΥ για
το κοινό από τις 23 Νοεμβρίου. Ειδικότερα για το
κοινό, για τις προγραμματισμένες συναντήσεις και
μόνο και για τηλεφωνική εξυπηρέτηση, θα είναι
ανοικτές από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.
Και για ταμειακές συναλλαγές από τις 8 το πρωί ως
και τις 3 το μεσημέρι. Οι ΔΟΥ θα λειτουργούν από
τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Μεταξύ 5 και
7 το απόγευμα θα εξυπηρετούνται μόνο κλήσεις
προς τη γραμματεία των ΔΟΥ για τον προγραμματισμό των συναντήσεων. Υπενθυμίζεται ότι το συναλλασόμενο κοινό προσέρχεται στις ΔΟΥ μόνο με
ραντεβού και εφόσον το αίτημά του δεν μπορεί να
ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.

ΕΒΔΟΜΗ

Φωτεινή σηματοδότηση στο παραλιακό
μέτωπο από την Περιφέρεια Αττικής
Η Περιφέρεια Αττικής ξεκινά εργασίες εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης
κατά μήκος της Λ.Ποσειδώνος από
τη συμβολή της με τη Συγγρού στο
δήμο Π.Φαλήρου έως τη Λίμνη Βουλιαγμένης στο Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.
Συγκεκριμένα θα προβεί στην καθολική αντικατάσταση των υφιστάμενων ιστών Φ.Σ. με γαλβανισμένους
ιστούς και των υφιστάμενων σηματοδοτών με σηματοδότες LED, στην
αναβάθμιση του ρυθμιστή φωτεινής
σηματοδότησης και στη μετατροπή
της εγκατάστασης ώστε να λειτουργεί με χαμηλή τάση (42V).
Οι γαλβανισμένοι ιστοί που θα εγκατασταθούν φέρουν σήμανση CE,
πληρούν το σύνολο των Εθνικών και
Ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, δεν οξειδώνονται και η στατική
αντοχή τους δε μεταβάλλεται με το
χρόνο.
Οι νέοι σηματοδότες LED που θα αντικαταστήσουν τους ενεργοβόρους

φωτεινούς σηματοδότες με λαμπτήρες πυράκτωσης, έχουν πολύ μικρή
κατανάλωση ρεύματος και πληρούν
το σύνολο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων.
Τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα του
εκσυγχρονισμού αφορούν:

3 Μείωση των βλαβών στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις.
34Αύξηση του επιπέδου της οδικής
ασφάλειας.
3 Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
3 Υψηλότερη φωτεινότητα και επο-

μένως καλύτερη θέαση στους χρήστες του οδικού δικτύου.
3 Εξοικονόμηση δαπάνης από λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
3 Εξοικονόμηση δαπάνης από την
ανά 6μηνο καθολική αντικατάσταση
των λαμπτήρων πυράκτωσης.
3 Προστασία του περιβάλλοντος με
τη μείωση των εκπομπών.
3 Μείωση των απορριμμάτων που
προέρχονται απότην αντικατάσταση
των καμένων λαμπτήρων.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει τα
εξής: «Συνεπείς στη δέσμευσή μας,
εργαζόμαστε καθημερινά για την
αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας αλλά και τον εκσυγχρονισμό
του οδικού δικτύου της Αττικής,
καθώς η ασφάλεια των οδηγών είναι
ύψιστη προτεραιότητα. Θα συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς και με
νέες παρεμβάσεις σε όλη την Αττική, με στόχο να νιώθουν όλοι πολίτες που κινούνται στο οδικό
δίκτυο απόλυτα ασφαλείς».

Aλλαγή σιδηροϊστών φωτισμού στη Βουλιαγμένη
από την Περιφέρεια Αττικής
Με στόχο την αποτελεσματικότερη
θωράκιση της ασφάλειας των οδηγών, η Περιφέρεια Αττικής εκτελεί,
μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Μητροπολιτικών Υποδομών, εργασίες άρσης επικινδυνότητας σε 100
σιδηροϊστούς
ηλεκτροφωτισμού,
στην Παραλιακή Λεωφόρο στην περιοχή της Βουλιαγμένης (οδός Αθηνάς ρεύμα προς Αθήνα και οδός
Αλκυονιδών ρεύμα προς Βάρκιζα).
Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται στο
πλαίσιο του έργου «Επείγουσες Εργασίες Άρσης Επικινδυνότητας σε δίκτυα ΗΦ που συντηρεί η ΔΙΔΙΜΥ»
προϋπολογισμού 1.5 εκ €.
Ειδικότερα, λόγω συνεχών επιχώσεων με φυτική γη στις νησίδες που
παρεμβάλλονται μεταξύ των δύο παραπάνω ρευμάτων κυκλοφορίας οι
οποίες επί σειρά ετών λάμβαναν
χώμα, διαπιστώθηκε ότι τμήματα των
σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού βρίσκονταν θαμμένα στο έδαφος. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα να προκαλείται
συνεχής σώρευση υδάτων η οποία

προκάλεσε σημαντική διάβρωση των
ιστών στη βάση τους, η οποία επηρεάζει την ευστάθεια αυτών και προκαλεί ως εκ τούτου την πιθανότητα
κατάπτωσή τους σε περίπτωση πολύ
ισχυρών ανεμοπιέσεων.
Η Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου
να αποκαταστήσει την ασφάλεια στο
οδικό της δίκτυο, ξεκίνησε εργασίες
πλήρους ανακατασκευής των βάσεων των ιστών, ώστε να ανυψωθούν
έναντι της στάθμης του εδάφους.
Στην συνέχεια θα τοποθετηθούν νέοι
ιστοί ηλεκτροφωτισμού, μιας και οι
παλιοί παρουσιάζουν διαβρώσεις που
εν δυνάμει θα αποτελούσαν κίνδυνο
για την ευστάθεια αυτών.
Παράλληλα με έργο προϋπολογισμού 37 εκ € το οποίο πρόκειται να
συμβασιοποιηθεί σύντομα, θα τοποθετηθούν και φωτιστικά LED προκειμένου
να
ολοκληρωθούν
οι
απαιτούμενες παρεμβάσεις.
Με αφορμή τις εργασίες ο Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:

«Στόχος μας ο εκσυγχρονισμός και η
ελαχιστοποίηση των κινδύνων στο
οδικό δίκτυο της Αττικής. Η ασφάλεια
των πολιτών είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και σ΄αυτό
το πλαίσιο εργαζόμαστε καθημερινά,
χωρίς χρονοτριβές. Θέλω να ευχαριστήσω τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας για την άρτια δουλειά
που επιτελούν».

FAX τέλος
Το τηλεομιοτυπία, κοινώς FAX
τελειώνει για το δημόσιο. Από
την 1η του έτους καταργείται.
Είναι πλέον αναχρονιστικό, ρυπογόνο και περιβαλλοντικά αρνητικό, αφού χρησιμοποιεί
χαρτί και χημικά.
Ανακυκλώστε τα, μην τα πετάξετε στα απορρίμματα.

ΕΒΔΟΜΗ
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Πρώτος στην ανακύκλωση ο Δήμος Κρωπίας
Ακολουθεί ο Δήμος Κυθήρων
Εξοικονόμηση εισφορών, κατά 25% στον ΕΣΔΝΑ
Ο Δήμος Κρωπίας καταγράφει πρωτιές και εξαιρετικές
επιδόσεις στο σύνολο των 66 Δήμων της Αττικής
με πετυχημένο μοντέλο για τη μείωση των σύμμεικτων,
την χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων
και την προώθηση της Ανακύκλωσης
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του
ΕΣΔΝΑ (Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής) ο Δήμος Κρωπίας
έρχεται πρώτος ήδη από το 2019(!),
στη συνολική ποσοστιαία επίδοση
ενεργειών ανακύκλωσης που αποδεικνύουν ότι λιγότερα σύμμεικτα αποβλήτων κατευθύνονται στο ΧΥΤΑ
Φυλής, ενώ οι πρακτικές που εφαρμόζει για χωριστή συλλογή και διαχείριση πράσινων του επιτρέπουν να
πετυχαίνει μείωση στην συνολική εισφορά του προς τον ΕΔΣΝΑ της τά-

ξεως του 25% (δηλαδή 42 ευρώ ο
τόνος)
Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Κρωπίας
έχει τεράστιο ακόμα περιθώριο βελτίωσης αυτών των εξαιρετικών επιδόσεων
που τον κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις ανακύκλωσης αφού οι πολιτικές
και οι δομές στον τομέα ανακύκλωσης
εξελίσσονται και επεκτείνονται σταδιακά: περισσότερες Πράσινες Γωνίες
Ανακύκλωσης «μπαίνουν» στο σύστημα
διαχείρισης, το Προσωρινό Πράσινο Σημείο έχει αρχίσει να αποδίδει, νέα συ-

στήματα συλλογής ανακυκλώσιμων
υλικών στα ήδη υπάρχοντα αναπτύσσονται, περισσότερα καινούργια Μηχανήματα Έργου μπαίνουν στη μάχη,
δράσεις ενημέρωσης προώθησης της
ανακύκλωσης μέσω πλατφόρμας followgreen ιδιαίτερα στον χώρο της μαθητικής
νεολαίας αποδίδουν.
Τα αποτελέσματα αυτά περιέχονται
στο έγγραφο του ΕΔΣΝΑ (20.11.220/
Γ.Π 2026) και προκύπτουν σε σχέση με
τις παρακάτω ενέργειες:
α. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών σε σχέση με τα συνολικά
αστικά απόβλητα (που διαχειρίζεται ο
Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού
β. Χωριστή συλλογή και περαιτέρω
ανακύκλωση βιοαποβλήτων σε σχέση
με τα συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ)
που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού
γ. Προετοιμασία - επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση αστικών αποβλήτων.
Με βάση τη μεγαλύτερη τιμή που συγκεντρώνει από τα παραπάνω ο δήμος
εξοικονομεί χρήματα από τις εισφορές

στον ΕΔΣΝΑ της τάξεως 25% και έρχεται πρώτος (μαζί με το Δήμο Κυθήρων). Επίσης, έρχεται δεύτερος στη
μειωμένη τιμολόγηση και πρώτος-εξαιρετικός στα λεγόμενα «πράσινα» απόβλητα. Ειδικότερα, είναι πρώτος στη
κατηγορία (β) με 22.9% και ποσοστό
μείωσης στο 25% και τρίτος στην κατηγορία (γ) με 27% και ποσοστό μείωσης στο 15%. (πρώτος ο Δήμος
Βριλησσίων με 30%, δεύτερος ο Δήμος
Κυθήρων με 28%)
Σημείωση: Μετά από αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχει φέρει ο
Δήμος, με τη βοήθεια των δημοτών κατοίκων βέβαια, ελπίζουμε να δούμε
και μειώσεις στα δημοτικά τέλη, αν και
είναι από τους πολύ λίγους Δήμους,
που δεν έχουν αυξήσει τα τέλη καθαριότητας για χρόνια.
Και όσοι Δήμοι δεν έχουν προχωρήσει
στην ανακύκλωση, από την 1η του
έτους θα πέφτουν μεγάλα πρόστιμα και
υψηλές χρειώσεις, για κάθε τόνο ταφής
(15 ευρώ/τόνο).

Υψηλές χρεώσεις στους ΟΤΑ
για απορρίμματα
που οδηγούνται στην ταφή

«Πράσινες Αποστολές - Green Missions»

Μαθαίνουμε να ανακυκλώνουμε σωστά &
Κερδίζουμε δώρα!
Μπες στον διασκεδαστικό κόσμο της ανακύκλωσης!
Ο Δήμος Κρωπίας προσφέρει στους δημότες την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο
ανακύκλωσης, μέσα από ολιγόλεπτες εκπαιδευτικές «Πράσινες Αποστολές - Green Missions». Ολοκληρώνοντας ο δημότης τους απαιτούμενους στόχους, κερδίζει επιπλέον πόντους επιβράβευσης από το ενημερωτικό υλικό και παράλληλα αποκτά συμμετοχή σε
κληρώσεις Followgreen για υπέροχα δώρα.
Κάθε 10 ημέρες, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» θα είναι στη διάθεση των δημοτών!
Λάβε μέρος και μπες στην κλήρωση για ένα Xiaomi Redmi 9A 32GB: www.followgreen.gr/koropi/Mission/Single/2509

Νέο νομικό πλαίσιο ετοιμάζει η Κυβέρνηση, με το άρθρο 32 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, το οποίο έχει τεθεί σε επίσημη δημόσια διαβούλευση έως την 4η
Δεκεμβρίου.
Από την 1η Ιανουαρίου 2021 το σύνολο των αποβλήτων που διατίθενται
σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ)
επιβαρύνεται με τέλος ταφής. Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής
είναι οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και οι ΟΤΑ Α΄
βαθμού ή τα Νομικά Πρόσωπα που
ανήκουν στους ΟΤΑ.
Το τέλος ταφής ορίζεται σε 15 ευρώ
ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται
ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο και έως
την τιμή των 35 ευρώ ανά τόνο, η

οποία και παραμένει σταθερή για τα
επόμενα έτη.
Για τα απόβλητα που προκύπτουν από
την επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων, από τα “Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών” (ΚΔΑΥ), το
τέλος ταφής ορίζεται 5 ευρώ ανά τόνο
αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά
5 ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των 35
ευρώ ανά τόνο, η οποία και παραμένει
σταθερή για τα επόμενα έτη.
Για την καταβολή του τέλους ταφής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τα
εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων και, στις περιπτώσεις ΟΤΑ Α΄ βαθμού που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ (αρ. 227 ν.4555/2018), η
Οικονομική Επιτροπή και ο Δήμαρχος.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

“Πολίτες Ρωμαίοι”,
“Υπήκοοι” και “Ποίμνιο”
Στη Ρώμη ο χαρακτηρισμός του πολίτη ως “Ρωμαίου’’ δεν
δήλωνε κάποια ιδιότητα φυλετική ή Εθνική, αλλά απλά
το δικαίωμα να απολαμβάνει τα πολιτικά προνόμια που
του παρείχε το ρωμαϊκό κράτος.
Μα τόσο σημαντικό ήταν το να θεωρείται κανείς ’’Ρωμαίος
πολίτης’’; Μα βέβαια, αρκεί να θυμηθούμε ότι όταν συνελήφθη ο απόστολος Παύλος, μέσα από τη φυλακή του
είχε δηλώσει υπεροπτικά ότι είναι “Ρωμαίος πολίτης” και
απαιτεί τον ειδικό σεβασμό και μεταχείριση που του δίνει
προνομιακά αυτός ο τίτλος. Και όλοι ασυζητητί το δέχτηκαν. (Πράξεις 22, 25-29 )
Γιατί, πώς να γίνει. Ισχυρό πλεονέκτημα εκείνη την εποχή
ήταν το να προβάλλεις πως είσαι “Ρωμαίος πολίτης”. Ήταν
κάτι σαν σήμερα να λές “αμέρικαν σίτιζεν” και να απαιτείς ετεροδικία. (αλήθεια αυτή σήμερα έχει καταργηθεί ή
όχι; Δεν ξέρω).
Από την άλλη μεριά εκείνη την εποχή για να θεωρείται
κάποιος “Ρωμαίος πολίτης”, έπρεπε να έχει κάποια προσωπικά γνωρίσματα.
Πρωτίστως να έχει τρία ονόματα (tria nomina), δηλαδή
το όνομα που αναφερόταν στο γένος του (praenomen),
το προσωπικό του όνομα (nomen), και το οικογενειακό
του επώνυμο (cognomen).
Ακόμη να δηλώνει τα νομικά κριτήρια εκείνα με τα
οποία η αναγνώριση ότι κατέχει αυτά τα προνόμια θα
σφραγιζόταν με την επιβεβαίωση.
Τελικά να αποδεικνύει ότι έχει στην κατοχή του και μια
συγκεκριμένη σε μέγεθος περιουσία, δηλαδή να επιδεικνύει ένα οικονομικό και φορολογικό κριτήριο.
Έτσι με αυτά όλα, η έννοια του “ενεργού” πολίτη γινόταν
πλέον διακριτή από εκείνη του “παθητικού”, του μη και
σε τίποτα συμμετέχοντα και προσφέροντα στο κοινωνικό σύνολο. Και μάλιστα σε στρατιωτικές υποχρεώσεις
και φορολογικές οφειλές.
Αλλά τα πολιτικά δικαιώματα του πολίτη ως “Ρωμαίου”
παρείχοντο περισσότερο σε μέλη των ανώτερων κοινωνικών τάξεων της εκλατινισμένης Δύσης και λιγότερο σε
εκείνα της εξελληνισμένης Ανατολής.
Αυτή όμως η κατάσταση με το περιοριστικό των προνομίων είχε επιφέρει όχι μόνο δυσαρέσκεια, αλλά και χωλότητα στην καθόλου συνοχή του κράτους.
Διότι η Ρώμη με τον τρόπο αυτό που κρατούσε μια ιδιαίτερη μεταχείριση και προνόμια για του πολίτες της,
συγκροτούσε συνάμα και την έκφραση μιας ταξικής διάρθρωσης όχι μόνο στον κοινωνικό της ιστό, αλλά και στον
οργανωτικό τομέα της διοίκησης, και έτσι καλλιεργούσε
την ετερότητα μέσα στους κόλπους της.
Αυτό είχε από πολλού γίνει αντιληπτό και ήδη από το 212
μ.Χ. ο αυτοκράτορας Καρακάλας επέφερε μια κατά κάποιο τρόπο τυπική εξίσωση με το να επιτρέπει την απόκτηση δικαιωμάτων σε όλους τους “ελευθερους” πολίτες
της ρωμαϊκής επικράτειάς του. Αλλά και από την άλλη
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μεριά, η Ρώμη δεν έπαυε να επιζητεί τη διεύρυνση στο
σώμα της και την αναγκαία ανανέωση με κάποιο καινούργιο αίμα.
Γι΄ αυτό με τα χρόνια χαλάρωνε στις αποφάσεις της και
άφηνε και τους γύρω της “Βαρβάρους” να έρχονται στα
εδάφη της και να εγκαθίστανται σ’ αυτά, με την προοπτική
μιας μελλοντικής μονιμότητας.
Για τη δική της ασφάλεια, βέβαια η Ρώμη καθ’ όλο αυτό
το διάστημα δεν έπαυε να κρατεί το δικαίωμα τής απόστασης, χωρίς όμως να φείδεται της τακτικής μιας προσέλκυσης
όπου με διατυμπανιζόμενο το “καρότο”
έτρεφε και την ελπίδα κάποιας ευκαιρίας για αφομοίωση
και εξέλιξη στο στρατό ή βράβευση ακόμα με αυτοκρατορικό θρόνο.
Σταδιακά και με φειδώ όμως έρχονταν αυτές οι ευκαιριακές παροχές. Στην αρχή σε προνόμια μειωμένης εμβέλειας και πιο συγκεκριμένα με τους χαρακτηρισμούς
ως “Dediticious” (= αποδεκτός, deditio- onis: έκδοση παράδοση, in deditionem: αποδέχομαι κάποιον ή κάτι).
Ενώ κατά βάση απέκλειε όλους “τους εν γένει μη πολίτες”
από τα πλήρη προνόμια που οπωσδήποτε παρείχε η Antoniana Constitutio (= διάταξη του αυτοκράτορα Αντωνίου
“Περί Ρωμαίου πολίτου”).
Αλλά όπως ήδη ελέχθη και με το “in deditionem” παρείχε
τη δυνατότητα, ώστε οι “βάρβαροι” να έχουν μελλοντικά
μια ανέλιξη σε ανώτερα κρατικά αξιώματα και εν ολίγοις
να ονειρεύονται σταδιακά να ενταχθούν στο διοικητικό
σύστημα της Ρώμης.
Βασική όμως πάντοτε προϋπόθεση γι’ αυτή την εξέλιξή
των “Βαρβάρων” σε συνδυασμό με τη στράτευση ήταν η
αφοσίωση που έπρεπε να δείχνουν στο πρόσωπο τού αυτοκράτορα, και πάντοτε μαζί με ικανότητές που θα
έπρεπε να εκτιμηθούν αναλόγως.
Ετσι με τον καιρό, αυτοί οι “Βάρβαροι” οι οποίοι στην καταγωγή τους μπορεί να ήταν Γότθοι, Βάνδαλοι, Βουργούνδιοι ή κάποιοι άλλοι, εντάσσονταν οικειοθελώς ή όχι
στον αυτοκρατορικό στρατό, που προοδευτικά μεταλλασσόταν σε χρώμα πολυεθνικό. Αυτό δε το τελευταίο είχε
πολλές φορές και τις δυσκολίες του, ιδιαίτερα όταν όμοροι λαοί ή και μόνο συγγενικοί σε έθιμα και θρησκευτικές
λατρείες, αναγκάζονταν σαν εχθροί να μάχονται μεταξύ
τους και μάλιστα κάτω από άλλο εργοδότη- αφέντη.
Με τα χρόνια η εθνογενετική ιδιαιτερότητα των “Βαρβάρων”, που γινότανε όλο και πιο συγκεκριμένη, οργανώθηκε σε “gentes et nationes” τα οποία μάλιστα
ξεχώριζαν πιο έντονα εθνικά ή φυλετικά, οσάκις εντάσσονταν στον αυτοκρατορικό στρατό.
Με το πολύχρωμο οργανωτικό της σύστημα, τελικά η
Ρώμη της “Ύστερης αρχαιότητας” έφτασε και γενεσιούργησε στην ιστορική αφήγηση τής φυλετικής ή και εθνικής καταγωγής των πολιτών της (origo gentis).
“Ύστερη αρχαιότητα” δε για τη Ρώμη και την αυτοκρατορική της πορεία, χαρακτηρίζομε τη χρονική εκείνη περίοδο που αρχίζει συμβατικά από τον τέταρτο μετά
Χριστόν αιώνα, όταν μετά το θάνατο του Θεοδοσίου Α΄,
η όλη επικράτειά της μοιράστηκε στους δυό του γιούς,
Ονώριο στη Δύση και Αρκάδιο στην Ανατολή και καταλήγει τον έβδομο αιώνα με τις εισβολές των Αράβων.
Η παραπάνω πάλι χρονική περίοδος, αποτελεί ορόσημο
σταθμό για εμάς τους “Ελληνες”, γιατί από τότε και
μετά με επίσημο διάταγμα, οργανωτικά πλέον εξοστρακίζεται από το όνομά του ο “Ελληνας” σε “Εθνικός”, και
θεωρητικά καταλήγει να γίνει ο θρησκευτικά αποδιοπομπαίος μη -πολίτης της Ρώμης, σε προσπάθεια μάλιστα να
τείνει να αποκοπεί και από τις πατρογονικές του ρίζες.
Ξαναγυρίζομε όμως στο ότι η Ρώμη είναι εκείνη που
διεκδικεί το “εθνωνύμιο των λαών”.
«Με αυτό λοιπόν το “εθνωνύμιο”, με τον καιρό καινούρ-

για συγκροτήματα λαών πλημμύρισαν την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, διέρρηξαν οριστικά το δυτικό της κομμάτι,
και έγιναν ιστορικά γνωστά σαν διάδοχα μεταρωμαϊκά
κράτη με τα ονόματα, Φράγκικο, Βησγοτθικό, Λομβαρδικό.»
(Ευαγγ. Χρυσός, καθηγ. Ιστορίας Παν. Κύπρου)
Δηλαδή όταν αυτή η ρήξη και η “ρωγμή” βάθυνε, επέτρεψε ονομαστικά σε μικρότερα πολιτικά μεγέθη με κοινά
χαρακτηριστικά έθνους και φυλής να πάρουν μερίδιο από
τα εδάφη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Αλλά περνώντας στα χρόνια του Ιουστινιανού βρίσκομε
ριζικές μεταβολές στον εννοιολογικό χαρακτηρισμό του
“Ρωμαίου πολίτη” και στις νομικές σχέσεις του με το κράτος.
Νομικά ο όρος “πολίτης” (civis) σταδιακά υπαναχωρεί και
αφήνει θέση για τον όρο “υπήκοος” (subjectus). Μαζί δε
με το ”πολίτης” καταργείται και το “dediticious’’ και η κοινωνική διαστρωμάτωση εκσυγχρονίζεται και ρεαλιστικά
μεταλλάσσεται στο πιο βολικό “ελευθερος” και “δούλος”.
Στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αλλοιώνεται και ο αυτοκρατορικός θεσμός σε μορφολογική και ουσιαστική
αναβάθμιση.
Η πολιτική ιδέα που περιβάλλει τον αυτοκράτορα σταδιακά υπαναχωρεί σε μια περίπλοκη και απόκοσμη αυλή
που τον περιβάλλει με κόλακες και επίδοξους “οσφυοκάμπτες”.
Μια περίτεχνη τελετουργική εθιμοτυπία σκηνοθετείται
στην Αυλή για λόγους εντυπωσιασμού ώστε να τονισθεί
το “ισόθεο” στο πρόσωπο του αυτοκράτορα ή και κοσμικού εντολοδόχου της θείας μεσιτείας, στο νέο μότο “βασιλεύς - αρχιερεύς”. Ακόμα η γενικότερη πολιτική
ιδεολογία για τον πολίτη, γίνεται δυσπρόσιτη, και έργο
των ολίγων και εκλεκτών της Αυλής. Το διπλό “βασιλεύς
και αρχιερεύς” αρχίζει να ευνοείται από την χριστιανική
Εκκλησία, η οποία και το προπαγανδίζει. Διαβάζω τον Ευσέβιο της Καισαρίας στην “Εκκλησιαστική Ιστορία” του
που χαρακτηρίζει τον αυτοκράτορα ως κοσμοκράτορα και
αντιπρόσωπο του Θεού επί της γης και τονίζει την συναλληλία του αυτοκρατορικού συστήματος με την Εκκλησία.
Τον 7ο αιώνα με την επέλαση του Ισλάμ ενισχύεται η ιερότητα του προσώπου του αυτοκράτορα και στα επίσημα
νομίσματα του κράτους από τη μια πλευρά αποτυπώνεται
ο αυτοκράτορας και απο την ανάποδη η παράσταση του
Χριστού. Οι εικονομάχοι αυτοκράτορες που επιχειρούν
την κάθαρση της χριστιανικής λατρείας από τις υπερβολές της, δεν παύουν να τονίζουν την ιεροσύνη του βασιλέως και ο Λέων ο τρίτος, αρχίζει να μετονομάζει τους
πολίτες του κράτους του, εκκλησιαστικά σε “ποίμνιο”, δηλαδή σε “κοπάδι”.
Ετσι παρακολουθούμε τον πολίτη από “τον Ρωμαίο με
δικαιώματα” να μεταπίπτει σε “υπήκοο - δούλο” και ακολούθως σε “ποίμνιο- κοπάδι”.
Και στα σημερινά εξελικτικώς τεκταινόμενα, όλοι πάλι
να είμαστε ένα κοπάδι - στο κομματικό μαντρί του, που
να χειροκροτεί τους κομματικούς του ισόθεους.
Με τις υγείες μας.
Αυτά για σήμερα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου:
σε τριπλό καταγεγραμμένο όνομα

Βοηθήματα
1) Averil Cameron: “The Later Roman Empire”, 1993
2) Indro Fontanelli : ‘’Storia di Roma”1969
3) Ζώσιμος “Νεα Ιστορία”, Εκδ. Θυραθεν 2007
4) “Ύστερη Αρχαιότητα”, Καθημερινή Επτά ημερες, Φεβρ. 2001
(γράφει ο καθηγ., Παν Κύπρου Ευαγγ. Χρυσός και άλλοι)

ΕΒΔΟΜΗ

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΣΕΛΙΔΑ 9

Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Απορίες...
Χοντρό πακέτο υποστήριξης εδόθη στην εταιρεία πτήσεων
Aegean, για να ισοσκελίσει τη ζημία από την μείωση των
πελατών στα ταξίδια, και τη μείωση των πτήσεων.
Επιτάσσουν (και ορθως) γιατί έχουμε “πόλεμο”, ιδιωτικές
κλινικές προκειμένου να εξυπηρετηθούν ασθενείς με κορωναϊό και τους πληρώνουν ενοίκια.
Απ’ την άλλη, σου κλείνουν υποχρεωτικά την επιχείρηση και

βρίσκεσαι στον αέρα να πληρώνεις υποχρεώσεις (ενοίκια,
ασφαλιστικές εισφορές και, και...) με κατεβασμένα τα ρολά.
Αν πρέπει να πληρωθούν τέτοιου είδους ζημίες, όπως της
Αegean, γιατί δεν πρέπει να πληρωθεί και το τελευταίο μαγαζάκι - κομμωτήριο - της νεαρής επαγγελματία που αυτοκτόνησε μπροστά στα χρέη που είδε να έρχονται, και να
μην μπορεί να ανταπεξέλθει, από το κλείσιμο του κομμωτηρίου;
Θα μου πείτε, θα δώσει “επιστρεπτέα προκαταβολή” (δηλαδή χρήμα που μας έχει πάρει χωρίς να το χρωστάμε!) σε
όσες επιχειρήσεις ... το δικαιούνται βάσει χαρτιών. Δεν δίνει
ένα κεφάλαιο να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του ο ελεύθερος επαγγελματίας που βρίσκεται στην πιο δεινή θέση
από όλους.
Ας μη μιλήσουμε βέβαια για τα χαρτιά που πρέπει να συγκεντρώσει για να τα καταθέσει, να περάσει από επιτροπή
για να κριθεί αν πρέπει να πάρει αυτό το ισχνότατο βοήθημα.

αι στην πρώτη και στη δεύτερη καραντίνα, όταν χρειάστηκε να πάρω κάποιο χαρτί από ΔΟΥ ή από ΕΦΚΑ,
μαρτύρησα στην κυριολεξία. Η επίσκεψη απαγορεύεται, το
ραντεβού δεν το κλείνεις ούτε με τάμα σε άγιο και το meil
ίσως το δουν στις 32 του μηνός.

Κ

Δύο μήνες προσπαθώ να πάρω μία βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα για να μπορέσω να εισπράξω ένα ποσό που
μου χρωστάνε τρία και πλέον χρόνια, αλλά είναι αδύνατον.
Κύριοι, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής χωλαίνει. Και
χωλαίνει γιατί πάρα πολλοί εργαζόμενοι στο δημόσιο “βολεύονται” με την καραντίνα (μια που βρέξει - χιονίσει θα
πληρωθούν), και πολλοί άλλοι δεν ξέρουν ούτε τι θα πει
meil, όχι να το χειριστούν κiόλας.
Kι αυτό γιατί, οι υπάλληλοι του δημοσίου, διορίζονται καθ’
υποδείξεων ημετέρων και υμετέρων, με πλήρη αναξιοκρατία. Και μη μου πείτε ΑΣΕΠ. Τα παραθυράκια του κάθε
νόμου είναι ανοιχτά διάπλατα...

Μεσόγειος Θάλασσα: το λίκνο του ελληνισμού!
Πριν πολλές χιλιάδες χρόνια, υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι
ξηράς μεταξύ Κρήτης και Αφρικής σαν νησί, που λεγόταν
«Μέση Γη», τότε που η Μεσόγειος ήταν μια αβαθής λίμνη, πριν
εισέλθουν από το Γιβραλτάρ τα νερά από το λιώσιμο των
πάγων της Βόρειας Ευρώπης και σχηματίσουν μια κλειστή θάλασσα, που ονομάστηκε «Μεσόγειος Θάλασσα». Οι διασωθέντες αυτόχθονες κάτοικοι των γύρω περιοχών, ονομάζονταν
Πελασγοί, ήταν πρόγονοι των Ελλήνων και είχαν αναπτύξει
τον πρώτο ανθρώπινο πολιτισμό, συνεχιστές του Πελασγικού
πολιτισμού!
Με κέντρο την Ελλάδα (Ελ+λάς = πεφωτισμένος λίθος) των
Ολύμπιων Θεών, οι Πελασγοί είχαν αναπτύξει τις αποικίες
τους σε όλα τα παράλια της Μεσογείου και την περιοχή της
Βόρειας Αφρικής που την διέσχιζε ο Νείλος ποταμός, την
είχαν ονομάσει Αίγυπτο, που σημαίνει «υπτίως του Αιγαίου»
και είχαν ιδρύσει πολλές σπουδαίες πόλεις, οι κάτοικοι των
οποίων διατηρούσαν στενές σχέσεις με την μητροπολιτική Ελλάδα, μέχρι την μετατροπή της Μέσης Γης σε θάλασσα, οπότε
τα ταξίδια έγιναν σχεδόν αδύνατα και οι Έλληνες της Αιγύπτου άρχισαν να ιδρύουν αποικίες σε άλλα μέρη, για να έχουν
πρόσβαση με την μητέρα Ελλάδα, ενώ όσοι έμειναν στην Αίγυπτο νυμφεύτηκαν μαύρες γυναίκες της Αφρικής και έτσι δημιουργήθηκε το Αιγυπτιακό γένος με πολιτισμό επηρεασμένο
από τον ελληνικό, αλλά με δικά του στοιχεία!!
Στην Αίγυπτο είχε καταφύγει, καταδιωκόμενη από την Θεά
Ήρα, στο Ναό της οποίας ήταν ιέρεια, η Ιώ η αδελφή του βασιλιά Φορωνέα, του πρώτου νομοθέτη και ιδρυτή του Άργους,
της αρχαιότερης πόλης της Ευρώπης και γέννησε ένα αγόρι
που το ονόμασε Έπαφο, γιατί συνελήφθη μόνο δια της απλής
επαφής (ακούμπησμα) με τον Δία!
Ο Έπαφος διαδέχθηκε τον βασιλιά Τηλέγονο, ο οποίος τον
είχε υιοθετήσει, ίδρυσε πολλές πόλεις στην Αίγυπτο, νυμφεύτηκε την κόρη του βασιλιά Νείλου την Μέμφιδα και απέκτησαν
την Λιβύη. Σήμερα, Λιβύη ονομάζεται το Βορειοαφρικανικό μεσογειακό κράτος, ενώ στην Αρχαιότητα όλη σχεδόν η Αφρική!!
Η Λιβύη απέκτησε με τον Ποσειδώνα δύο δίδυμα αγόρια τον
Αγήνορα και τον Βήλο και ο μεν Αγήνορας ίδρυσε ελληνική
αποικία μεταξύ Τύρου και Σιδώνας, στην κατεστραμμένη σήμερα Συρία, που την ονόμασε Φοινίκη (=ερυθρά, κόκκινη), ίσως
από το όνομα του γιου και διαδόχου του Φοίνικα, ενώ τα άλλα
παιδιά του ήταν ο Κίλικας, ιδρυτής και βασιλιάς της Κιλικίας,
ελληνικής αποικίας στην Ιωνική Γη της Μικράς Ασίας, που σήμερα βρίσκεται σε ξένα χέρια, ο Θάσος που ήταν ιδρυτής και
βασιλιάς της Θάσου, ο Κάδμος που είχε νυμφευτεί την αδελφή
του Δάρδανου την Αρμονία και ήταν ιδρυτής και βασιλιάς της
Θήβας και παππούς του θεού Διονύσου από την κόρη του Σεμέλη και η Ευρώπη, που απήχθηκε από το μεταμορφωμένο σε
λευκό ταύρο Δία και μεταφέρθηκε στη Κρήτη, όπου γέννησε

τρείς γιους, με μεγαλύτερο τον Μίνωα, ιδρυτής του μοναδικού
και πρωτοπόρου σε όλο το τότε κόσμο Μινωικού πολιτισμού!
Η Ευρώπη θεοποιήθηκε μετά τον θάνατό της, με το όνομα Ελλωτίς και λατρεύτηκε από όλους τους Έλληνες με μεγάλες
γιορτές που είχαν ονομαστεί Ελλώτεια και έδωσε το όνομά
της στην ομώνυμη ήπειρο, η οποία δέχτηκε τον ελληνικό πολιτισμό!
Ο Βήλος έγινε βασιλιάς της Αιγύπτου και απέκτησε δύο δίδυμα αγόρια τον Δαναό και τον Αίγυπτο και ο μεν Δαναός παλινόστησε στη χώρα της προγιαγιάς του της Ιούς, όπου έγινε
βασιλιάς και ονόμασε όλους τους Έλληνες του βασιλείου του
Δαναούς, ο δε Αίγυπτος διαδέχτηκε στο θρόνο τον πατέρα
του Βήλο, τον οποίο θεοποίησαν οι Αιγύπτιοι μετά πολλά χρόνια από τον θάνατο του με το όνομα Βάαλ, ως ισάξιο του Δια,
ίσως γιατί ο Βήλος ήταν Έλληνας βασιλιάς και ο Δίας ήταν Έλληνας Θεός!
Η λατρεία του Βάαλ έφτασε μέχρι τη Μεσοποταμία και χτίστηκαν πολυάριθμοι ναοί στις χώρες που λατρεύτηκε, όπως
στην Παλμύρα, που πρόσφατα οι Τσιχαντιστές ανατίναζαν
τους αρχαίους ναούς, δήθεν από θρησκευτικό φανατισμό,
αλλά στην πραγματικότητα για να αρπάξουν το χρυσό που
ήταν κρυμμένος στα θεμέλια των ναών και μόνο το ναό του
Έλληνα θεού Βάαλ δεν μπόρεσαν να ανατινάξουν!!!
Με εντολή του Απόλλωνα και με την συμβουλή του Κένταυρου Χείρωνα, μεταφέρθηκε στη Λιβύη, πάνω σε χρυσό
άρμα που το έσερναν λευκοί κύκνοι, η νύμφη Κυρήνη, που
ζούσε στο Πήλιο και φύλαγε τα πρόβατα του πατέρα της, του
βασιλιά Λαπίθη.
Ο Απόλλωνας την ερωτεύτηκε για την ομορφιά και την ανδρεία της, όταν την είδε να πνίγει ένα λιοντάρι που πήγε να
φάει τα πρόβατα του πατέρα της. Η Κυρήνη έγινε κυρίαρχος
της Λιβύης και εκεί γέννησε τον γιο του Απόλλωνα τον θεό
Αρισταίο.
Στην πραγματικότητα η πόλη της Κυρήνης είχε κτιστεί από
Δωριείς της Θήρας (Σαντορίνης) το 631π.Χ., με αρχηγό τον
Βάττο Αριστοτέλη και γρήγορα αναπτύχθηκε σε μεγάλο κέντρο εμπορίου και ελληνικού πολιτισμού.
Στην πόλη βρισκόταν η ιερή πηγή Κύρη, η αφιερωμένη στον
Απόλλωνα, ενώ υπάρχουν τα ερείπια των ναών του Απόλλωνα (7ος αιώνας), της Δήμητρας, ο Δωρικός ναός του Δία, ο
ναός της Εκάτης και των Διοσκούρων. Κοντά στην πόλη βρέθηκε ένα άγαλμα αντίγραφο της αναδυομένης Αφροδίτης, το
οποίο βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρώμης!!
Υπάρχουν ακόμα απομεινάρια πολλών στοών και βωμών Θεών,
ενώ στα ΝΑ της πόλης βρίσκονται δημόσια κτίρια, επιβλητικές
οικίες με μεγάλες περίστυλες αυλές, με ψηφιδωτά και μαρμαροθετήματα και στα ΒΔ της αγοράς υπάρχει η Ιερά οδός, που
οδηγεί στην Ιερή Πηγή και στο Τέμενος του Απόλλωνα, που
κοντά του είναι κτισμένο το Νυμφαίο.

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Στην ιερή κρήνη (βρύση), υπάρχει απεικόνιση της Κυρήνης που
πνίγει το λιοντάρι, ενώ την στεφανώνει η Αφρική, η οποία αργότερα έδωσε το όνομά της στην μαύρη ήπειρο και ανατολικότερα βρίσκεται ένα από τα τέσσερα θέατρα της Κυρήνης·
πιο μακριά δε το μεγαλύτερο νεκροταφείο του αρχαίου κόσμου με μήκος 5 χλμ.
Στην πόλη Κυρήνη, τον 3ο αιώνα π.Χ., ιδρύθηκε η φιλοσοφική
Σχολή της Κυρήνης από τον Αρίστιππο τον μαθητή του Σωκράτη.
Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου η πόλη έγινε
τμήμα της αυτοκρατορίας των Πτολεμαίων με βάση την Αλεξάνδρεια και είχε στενές σχέσεις με πολλούς φιλοσόφους
όπως τον Καλλίμαχο, ενώ ήταν γενέτειρα του Ερατοσθένη!!
Αλλά και η Ιβηρική χερσόνησος αποικήθηκε από Έλληνες, με
αρχηγό τον Ηρακλή, που έδωσε στη χερσόνησο το όνομα του
γιου Ίβηρα και στα Πυρηναία το όνομα της συζύγου του νύμφης Πυρήνης και αφιέρωσε τη χώρα στον θεό Πάνα, ονομάζοντάς την Πανία (ες Πανία = Εσπάνια ή Ισπανία). Επίσης
κατασκεύασε τις Ηράκλειες Στήλες στο Γιβραλτάρ για την
ασφαλέστερη διέλευση των πλοίων, ενώ έκτισε πολλές πόλεις
στην Ισπανία, στη Γαλλία και στη κεντρική Ευρώπη, οι οποίες
ακόμα τον τιμούν! Επίσης και η χερσόνησος της Εσπερίας, η
σημερινή Ιταλία αποικήθηκε και εκπολιτίστηκε από τους Έλληνες!
Το ελληνικό μεγαλείο το μετέφεραν ο Αργοναύτες μέχρι την
Κολχίδα, την σημερινή Γεωργία, ενώ οι Έλληνες είχαν αποικήσει όλα τα παράλια του Εύξεινου Πόντου, ολόκληρη τη
Μικρά Ασία και τη ανατολική Μεσόγειο, με τις σπουδαίες ιωνικές, δωρικές και αιολικές αποικίες τους, που συναγωνίζονταν μεταξύ τους σε αίγλη, γνώση και πολιτισμό!
Όλοι οι κατακτητές των Ελλήνων έλεγαν ότι η Μεσόγειος Θάλασσα ήταν δικιά τους και οι Ρωμαίοι την αποκαλούσαν «nostrum mare» δηλαδή η θάλασσά μας και το ίδιο κάνουν και πιο
σύγχρονοι κατακτητές, που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να καταλάβουν τα διδάγματα της ιστορίας, η οποία συνέχεια επαναλαμβάνεται και διδάσκει ότι ποτέ κανένας κατακτητής δεν
εδραιώθηκε για πάντα σε ξένα εδάφη και σε ξένες θάλασσες,
με όσες γενοκτονίες και καταστροφές και αν προκάλεσε για
να σβήσει τις αλήθειες της ιστορίας, γιατί ο τεράστιος πλούτος των ελληνικών ευρημάτων, τόσο στην ξηρά όσο και στο
βυθό της Θάλασσας, αποτελούν τις αδιάψευστες μαρτυρίες
ότι «η Μεσόγειος θάλασσα είναι το λίκνο του ελληνισμού»!!!

10 ΣΕΛΙΔΑ - 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΒΔΟΜΗ

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Το έτος 2018 περίπου
198 εκατομμύρια άνθρωποι
έπεσαν θύματα καταιγίδων,
πλημμυρών, ξηρασιών και
πυρκαγιών
Τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την
κλιματική αλλαγή κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας επισημαίνοντας: «Μην αναρωτιέσαι πλέον
πώς θα είναι ο καιρός, αλλά τι θα προκαλέσει».
Πρέπει να περάσουμε στην πρόβλεψη των επιπτώσεων
- η οποία δεν έχει ως αντικείμενο πλέον πώς θα είναι ο
καιρός, αλλά τι θα προκαλέσει - κατά τρόπον ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να έχουν την δυνατότητα να
ενεργήσουν με ταχύτητα ανάλογα με τις προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε έκθεση που συντάχθηκε υπό την
αιγίδα Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας (ΠΟΜ).
Η έκθεση, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικεντρώνεται στα πρακτικά μέσα τα οποία κα-

Αποστάγματα facebook...
3 Mπαμπά γιατί η γλώσσα που μιλάμε λέγεται
μητρική;
Γιατί γίνεται πάντα ότι λέει η μάνα σου!
3 Ξαπλώνεις στο κρεβάτι να κοιμηθείς, το
μάτι γαρίδα...
Ξαπλώνεις στον καναπέ να δεις ταινία και ξεραίνεσαι στο λεπτό!
3 Θα μας αφήσουν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, λέει και θα μας ξαναμαντρώσουν των
Φώτων. Τί είμαστε ρε, Καλικάντζαροι;
3 Ωραίες μέρες ζήσαμε, σύντροφε, με τον Αντρέα. Εμείς ρίχναμε 150 € πρόστιμο σε όποιους δεν έβγαιναν Σαββατόβραδο!

Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας:
«Μην αναρωτιέσαι πλέον πώς θα είναι
ο καιρός, αλλά τι θα προκαλέσει»
θιστούν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πιο
αποτελεσματικά, ώστε να σώζουν ζωές και χρήματα.
«Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική πρόληψη των καταστροφών και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η
ετοιμότητα και η ικανότητα αντίδρασης την κατάλληλη
στιγμή, στον σωστό τόπο, μπορεί να σώσει ζωές και να
προστατεύσει μέσα επιβίωσης πληθυσμών παντού στον
κόσμο», επιμένει ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου
Οργανισμού Μετεωρολογίας Πέτερι Τάαλας στο εισαγωγικό κείμενο της έκθεσης.
Και μένουν πολλά να γίνουν. «Μόνο το 40% από τα 138
μέλη του ΠΟΜ δηλώνουν ότι διαθέτουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλών κινδύνων. Αυτό σημαίνει ότι σε πλανητική κλίμακα, ένα άτομο στα τρία
εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση σε έγκαιρες προειδοποιήσεις. Σήμερα, μόνο 75 μέλη του ΠΟΜ (το 39%)
έχουν δηλώσει ότι παρέχουν υπηρεσίες προειδοποίησης
εντοπισμένες στις επιπτώσεις.

Λιγότεροι νεκροί,
περισσότερες ζημίες
Αν κατά την διάρκεια των 50 τελευταίων ετών, ο μέσος
αριθμός των καταγεγραμμένων θανάτων για κάθε καταστροφή έχει μειωθεί κατά το ένα τρίτο, ο αριθμός των
καταστροφών έχει πολλαπλασιασθεί κατά πέντε και οι
οικονομικές ζημίες κατά επτά.

«Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η συχνότητα των
ακραίων μετεωρολογικών και κλιματικών φαινομένων
έχει αυξηθεί σε ένταση και σοβαρότητα και οι ευάλωτες
κοινότητες είναι αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο.
Ωστόσο, ένας άνθρωπος στους τρεις δεν έχει την κατάλληλη κάλυψη από συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης», σημειώνεται στην έκθεση στην πραγματοποίηση
της οποίας συνέβαλαν 16 οικονομικοί θεσμοί και διεθνείς
οργανισμοί.
Το 2018, περί τα 198 εκατομμύρια άνθρωποι υπήρξαν θύματα καταιγίδων, πλημμυρών, ξηρασιών και πυρκαγιών
και αναγκάσθηκαν να προσφύγουν στη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια.
Το 2030, ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά 50%
με κόστος 20 δισεκατομμύρια δολάρια κατά έτος.
Το προφανές είναι ότι οι φτωχές χώρες, και η αφρικα-

νική ήπειρος ειδικότερα, είναι οι λιγότερο εφοδιασμένες, ακόμη και αν γνωρίζουν ότι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης θα πρέπει να είναι η απόλυτη
προτεραιότητα.
Παρά την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της επικοινωνίας, η μετάδοση των προειδοποιήσεων παραμένει
αναποτελεσματική σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες.

Στην Αφρική, «αν και οι γνώσεις για τους κινδύνους και
την πρόληψή τους βρίσκονται σε καλό επίπεδο, μόνο 44
στους 100 άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις έγκαιρες
προειδοποιήσεις στις χώρες όπου τα δεδομένα είναι διαθέσιμα», αναφέρεται στην έκθεση.
Στην έκθεση παρατίθεται σειρά παραδειγμάτων όπου τα
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης επιτρέπουν ταχύτερη κινητοποίηση, όπως το Μπαγκλαντές. Το σύστημα
προειδοποίησης για τους κυκλώνες έχει επιτρέψει την
σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και των οικονομικών συνεπειών, σε συνδυασμό με την κατάρτιση
προγράμματος οικονομικής και ανθρωπιστικής βοήθειας
στους πληγέντες πληθυσμούς.
Στην Ευρώπη, η εγκατάσταση του συστήματος πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές, το οποίο έχει επεκταθεί στην Μέση Ανατολή και την βόρεια Αφρική επιτρέπει την αποφυγή οικονομικών απωλειών ύψους
255 έως 375 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, με λειτουργικό κόστος μικρότερο των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Στην Αυστραλία, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για
τα κύματα του καύσωνα, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί ότι είναι
μία από τις μεγαλύτερες απειλές στον κόσμο τις επόμενες δεκαετίες, επέτρεψε την δραστική μείωση του ποσοστού θνητότητας.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Μέσα από το όνειρο η αλήθεια
της Αγγελικής Τσεβά*
Αγαπητοί μου φίλοι,
Όταν ο ήλιος χάνεται στα νερά του Σαρωνικού, εκεί βαθειά στο πέλαγος που αντικρίζω από το σπίτι μου δεν
είναι δυνατόν να μη βγεις έξω και να προσπαθήσεις να
αγκαλιάσεις αυτό το υπόλευκο φως, που μέσα του κρύβει χρυσές ανταύγειες. Καμιά φορά κάποια γρήγορα
σύννεφα το λογχεύουν για να το εξαφανίσουν. Πολλά
απογεύματα ταξιδεύω μέσα σε τέτοιες εικόνες. Αυτό
το ταξίδι όμως, αυτό τον τελευταίο καιρό έχει πάρει
ανθρώπινη υπόσταση και σε προβληματίζει τι μπορεί να
γίνει κάτι για να λάμψει το φως της ηρεμίας και πάλι
γύρω μας. Δεν προλαβαίνεις να ανοίξεις τα μάτια σου
από τα εφιαλτικά όνειρα της νύχτας κι ακούς τις πρώτες ειδήσεις από το ραδιόφωνο με μια αγωνία για το

σήμερα. Ακούς τόσοι θάνατοι, τόσοι άρρωστοι, χιλιάδες, εκατομμύρια…και περιμένεις με μια ελπίδα ότι εσύ
είσαι ακόμα ζωντανός κι εσένα δε θα σε αγγίξει. Και
μετά ακούς τους γιατρούς, επιστήμονες μεγάλοι απ’
όλο τον πλανήτη που ομιλούν με ήξεις-αφίξεις για τη
θεραπεία αυτής της ανέλπιστης κατάρας.
Κι όμως, εμείς οι ίδιοι, ο καθένας ξεχωριστά από μόνος
του πρέπει να βρει έναν τρόπο να ανακαλυφθεί, να
μάθει ποιος είναι και τι μπορεί να γίνει.
Λοιπόν, έκανα μια σκέψη και θέλω να την μοιραστώ
μαζί σας. Οι θεραπείες της ψυχής και του σώματος, για
τον καθένα από μας πρέπει να υπάρχουν σαν δώρο στο
υποσυνείδητό μας από τον δημιουργό μας. Εκείνος
ρυθμίζει πότε θα παρουσιάσει ανεξερεύνητα γεγονότα
όταν εμείς του το ζητήσουμε. Η τέχνη με έχει κάνει να
ερευνώ το παρελθόν για να μπορώ να συνεχίσω στο
μέλλον. Μ’ αυτό τον τρόπο, παίρνω ανέλπιστες απαντήσεις που ο νους ο ανθρώπινος δε τις χωράει.

A

υτός ο τόπος δεν γνωρίζει βροχή,
ούτε χιόνι, ούτε αντάρα και χαλάζι.
Δεν άκουσε ποτέ μουγκριτό της
βροντής και δεν είδε ποτέ τη λάμψη της
αστραπής - Αίγυπτος - Το αμόνι του
ήλιου!
Εχω ακούσει να λένε μερικοί, ότι αλοίμονο σ’ αυτούς τους ανθρώπους που δεν
δημιουργούν αναμνήσεις γιατί, λένε,
αυτές μόνο μας κρατούν συντροφιά, όταν
η απόλυτη μοναξιά μάς τυλίγει.
Κι ότι αυτές μας τη διώχνουν γεμίζοντας
την ψυχή μας αχνές δικαιωμένες από το

χρόνο φιγούρες που είναι δικές μας, μόνο
δικές μας, κατάδικές μας.

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ...
Η δεκαετία του 2010 και μετά, μετά τις νίκες των παρατάξεων που ήταν υποψήφιοι δήμαρχοι της πρώτης μεταπολιτευτικής γενιάς, αλλά και με το «πρώτη φορά
αριστερά» που κυβέρνησε αυτή τη χώρα μέσα στον κυκαιώνα της κρίσης, που την οδήγησε η καταστροφική πολιτική των κυβερνίσεων από το ’74 έως την εποχή της
«Τρόικας» και των θεσμών ήταν μια πραγματική δικαίωση της γενιάς μας, της γενιάς της «χαμένης» και
«παρεξηγημένης» όπως αναφέρει στο βιβλίο της η δημοσιογράφος, Βίκυ Χαρισοπούλου, όταν υπέστη την
πίεση της επαναστατημένης γενιάς του Πολυτεχνίου
εντός ή εκτός εισαγωγικών των μετέπειτα βολεμμένων
και της γενιάς της αμφισβήτησης, αφού ιδιώτευσε για
κάμποσο καιρό ή κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν στο Άγιο
Όρος ή στα ψυχιατρεία, γιατί αυτή η γενιά κατάλαβε το
παιχνίδι που παιζόταν και ήταν το θύμα των συγκεκριμένων πολιτικών και γενεών.
Η σχέση μας με τη πολιτική αυτής της γενιάς, η οποία
ήταν η γενιά των πολιτικών, των πρώτων κοινωνικών, πολιτικών και φοιτητικών αγώνων των πρώτων καταλήψεων του 1979 κατά του νόμου 815 Κ. Καραμανλή, που

Είναι πολλά τα χρόνια που συνεργάζομαι με τον τύπο
γενικά κλπ, παρουσιάζοντας συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες. Τώρα που 60 χρόνια στην τέχνη έχουν φτάσει, αποφάσισα πάντα με την βοήθεια Του Θεού και των
καλών συνεργατών μου να δημιουργήσουμε το αρχείο
των όσο εγώ έχω γράψει, παράλληλα με τα εικαστικά
μου.
Έτσι, έπεσε στο χέρι μου, ένα κείμενο με τίτλο «Μέσα
από το όνειρο η αλήθεια». Αυτός ήταν ο τίτλος της σελίδας μου σε συνεργασία με την εφημερίδα “Σούνιο” το
2001. Το κείμενό μου αναφερόταν σε ένα σημείο της
συγγραφέως και ζωγράφου Λιλής Πρίφτη με τίτλο: «Η
Νεφερτίτη στο αμόνι του Ήλιου». Θα ήθελα να ταξιδέψετε μέσα από αυτό το κείμενο διότι πιστεύω ότι αν γυρίσουμε πίσω σε παραμυθένιες, παραδοσιακές εποχές
ίσως γεμίσουμε την ψυχή μας με όνειρα που αυτή την
περίοδο τα έχουμε πάρα πολύ ανάγκη.
* H Αγγελική Τσεβά είναι Ζωγράφος, γλύπτρια και κεραμίστρια.

Για τον καθένα από μας, ο μόνο τόπος
που μας ανήκει είναι ο τόπος των αναμνήσεών μας. Έτσι κι η Χάρμι, το κύριο
πρόσωπο της ιστορίας του βιβλίου, “Η
Νεφερτίτη στο αμόνι του Ήλιου”, της
συγγραφέως και ζωγράφου Λιλής Πρίφτη, ταξίδεψε στο δικό της παραμυθένιο
τόπο της σκέψης.
Έβγαλε τις επτασφράγιστες μνήμες της κι
άρχισε να τις διηγείται με τέτοιο τρόπο
που ο ακροατής ένοιωθε ότι μπορούσε ν’
αγγίξει το κάθε τι απ’ αυτά που έλεγε. Κι
ακόμα να περάσει ο ίδιος μέσα στην ιστορία και να κάνει δικά του τα γεγονότα.

πάλευε για ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στην κοινωνία και
τις αντιφάσεις της, συνδεδεμένο με την παραγωγική
διαδικασία και τις ανάγκες της, που να παράγει και να
αναπαράγεται και να δημιουργεί τα στελέχη για το νέο
κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Διαμόρφωση και δουλειά για όλους, για καλύτερες συνθήκες ζωής, για ένα
καθαρό και καλύτερο περιβάλλον, για μια κοινωνία χωρίς
«περιθωριακούς», για την ισοτιμία των δύο φύλων, την
χειραφέτηση των γυναικών χωρίς πολιτικού που να δημιουργούν πελλατιακές σχέσεις και να τα «παίρνουν»
από τους κρατικοδίετους επιχειρηματίες.
Άνθρωποι της γενιάς μας, διαχειρίστηκαν όλη τη γκάμα
των εξουσιών, η αξιοκρατία και η διαφάνεια ήταν η σημαία τους. Τα θεσμικά ζητήματα που δεν έχουν οικονο
μικό κόστος ήταν η προτεραιότητά τους. Τα έργα υποδομής έγιναν με διαφάνεια στην ώρα τους, χωρίς να
υπολογίζεται το πολιτικό κόστος. Πρόσκαιρα μπορεί να
δημιούργησαν δυσαρέσκειες, αλλά στην τελική ανάλυση
δικαίωσαν τους δημιουργούς τους.
Οι πελατιακές σχέσεις εκεί που ήταν εξουσία, εξέλειπαν
και ίσχυε τότε η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η αριστεία και
οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση, χωρίς
κατ’ ανάγκη να είναι μάνατζερ, γιάπις ή golden boys. Η
κοινωνική πολιτική των Δήμων, αλλά και της πολιτείας
περιελάμβανε την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια

Είναι τόσο ολοκληρωμένες οι επριγραφές
για το τί συνέβαινε στην εποχή του
Φαραώ - στην Αίγυπτο - στην εκατοντάπολη Θήβα και στην ιερό πόλη Αχετατόν,
τη χρυσή πολιτεία του ήλιου, που λες ότι
η συγγραφέας ξεδίπλωσε ένα μέρος από
τις αναμνήσεις μια άλλης ζωής της, που
όπως λένε οι ερευνητές μπορεί εμείς οι
άνθρωποι να ζούμε. Και η Λιλή Πρίφτη
να ’ναι η Χάρμι και η Νεφερτίτη μαζί...

“Η Νεφερτίτη στο αμόνι του Ήλιου”
είναι εκδόσεις Μπιλιέτο, Παιανία.

περίθαλψη με προτεραιότητα στην πρόληψη.
Η κοινωνική επανένταξη των «περιθωριακών» όπως οι
εξαρτημένοι από ουσίες, ψυχικά ασθενείς εκτός ιδρυμάτων, αποφυλακισμένοι έτυχαν ιδιαίτερης φροντίδας των
ειδικών. Η προστασία του περιβάλλοντος ήταν σύμφωνη
με την επιστημονική οικολογία και όχι κατά το δοκούν
των εκάστοτε-πάρα πολλές φορές- ασχέτων κυβερνητικών στελεχών.
Η δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση έλυσε κατά πολύ το
πρόβλημα της ανεργίας. Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός δεν
ήταν το δεύτερο μέρος του Ρωμαϊκού «άρτος και θεάματα»
και δημιούργησε πνευματική καλλιέργεια και ανέπτυξε την
άμυλα ως κοινωνική διαπαιδαγώγιση και όχι τον θεμιτό ή
πολλές φορές τον αθέμιτο ανταγωνισμό που συνθλίβει το
πνεύμα και την ψυχή των ευαίσθητων ανθρώπων όταν βάζουν τον πήχη ψηλά και πέρα από τις δυνατότητες τους, με
στόχο την κοινωνική καταξίωση για να είναι winners και όχι
losers. Στον αθλητικό τομέα έκαναν υποδομές, αφήνοντας
τον επαγγελματικό πρωταθλητισμό να είναι έργο οικονομικών παραγόντων και όχι των πολιτικών. Αυτή η πρακτική
έκανε εμάς που χαραμίσαμε τη νιότη μας την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο, αλλά τώρα που ασπρίσαν τα μαλλιά
μας, γίναμε πραγματικά σοφοί.
Χρήστος Θ. Αναγώστου
Μέλος της Ο.Μ. κοινωνικών δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ
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Πουλήθηκαν από το Μ. Μπενάκη
8 Oικοδομικά τετράγωνα στη Βούλα
Οι νέοι ιδιοκτήτες θα δημιουργήσουν
κλειστή πόλη με 400 κατοικίες;
Το θέμα, που έχει προκύψει με τα οκτώ Οικοδομικά
Τετράγωνα (71 στρ.) , που πούλησε τελικά το Μουσείο Μπενάκη στη Βούλας, το έχουμε αναλύσει σε
προηγούμενα φύλλα μας (αρ. φ. 1142, 1147, 1148,
1149, 1154).
Το Μουσείο Μπενάκη απέκτησε την έκταση αυτή, με
κληροδότημα. Μία τεράστια περιουσία στη Βούλα σε
γη, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
Σήμερα λοιπόν το Μουσείο Μπενάκη πούλησε τη γη,
που της κληροδότησε ο Γ. Κόνιαρης στην περιοχή
“Καλύμνικα” Βούλας, σε εταιρεία που προτίθεται να
δημιουργήσει μία κλειστή πόλη -400 κατοικιών- μέσα
στην πόλη, με μπάρες και φύλακες.
Αγοραστές, η “Vhph Properties Mονοπρόσωπη Α.Ε,”
Η εταιρεία με το όνομα “Vhph Properties
Mονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία” συστάθηκε
31.7.2020 με σκοπό την αγορά και πώληση ακινήτων
και οικοπέδων. Έίκοσι ημέρες μετά, η ίδια εταιρεία,
αγόρασε από το Μουσείο Μπενάκη, (17.08.2020) με
το υπ. αρ. 16276 συμβολαιογραφικό έγγραφο, οκτώ
αυτοτελή οικόπεδα συνολικής έκτασης 71 στρέμματα
στη Βούλα, τα γνωστά Καλύμνικα ή “Εφοπλιστικά”
που θέλουν να λένε οι νεοκάτοικοι.
Το ποσό αγοράς είναι 51 εκατομ.ευρώ(!), ενώ το 2008
που προσπάθησε πάλι να πουλήσει το Μπενάκειο ανεπιτυχώς, (γράφουμε σε προηγούμενο φύλλο) η τιμή
για τα ίδια οικόπεδα ήταν 100 εκατομμύρια ευρώ!
Το συμβόλαιο καταχωρίστηκε στο Κτηματολόγιο Βούλας στις 10.9.20 με αρ. καταχ. 1483.
Προσέξτε τις ημερομηνίες:
13.7 συνεδριάζει ο Δήμος ΒΒΒ και αποφασίζει την
τροποποίηση του ρυμοτομικού των συγκεκριμένων
ακινήτων για δημιουργία πρασίνου.
31.7 συστήνεται η μονοπρόσωπη εταιρεία
13.8. συνεδριάζει εκ νέου ο Δήμος ΒΒΒ, ενώ προηγήθηκε σύσκεψη με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
όπου
ενημερώθηκαν
για
την
αγοραπωλησία, αλλά παρ’ όλα αυτά το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφιαν «τη διαδικασία τροποποίησης
του εγκεκριμενου ρυμοτομικού σχεδίου της Βούλας
για δημιουργία πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων»(!!!).
17.8 γίνονται συμβόλαια και η γη περιέρχεται στην
εταιρεία.
23.8 ο δήμαρχος δηλώνει στην εφημερίδα «Καθημερινή» (23.8.2020 – Οικονομική) ότι δεν αποσκοπεί

στην ακύρωση της επένδυσης: «Δεν είμαστε ενάντια
στις επενδύσεις, αλλά επιθυμούμε να προκύψουν και
κάποια οφέλη για την τοπική κοινωνία, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης».

Ούτε καν το σχολείο δεν
εξασφαλίστηκε
Χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για το Δήμο ΒΒΒ να διεκδικήσει τα ακίνητα, όταν το δικαστήριο έκρινε ότι οι
δωρεές του Κόνιαρη προς το Μουσείο Μπενάκη, κατά
50% προέρχονταν εν κατακλείδι, εξ αισχράς αιτίας.
Ούτε καν το ένα οικόπεδο που είχε χαρακτηρίσει 3ο
γυμνάσιο δεν κατάφερε να αποκτήσει, ο Δήμος, ενώ
μπορούσε βάσιμα να το διεκδικήσει.
Το Μουσείο Μπενάκη, απέκτησε αυτή τη γη με διαθήκη από τον Κόνιαρη. Μια διαθήκη που αμφισβητήθηκε, μια περιουσία που επίσης αμφισβητήθηκε επί
σειρά ετών στα δικαστήρια και αναγκάστηκε το Μουσείο Μπενάκη να έλθει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό
με τους ενάγοντες, Μία πώληση (2007) που κρίθηκε
άκυρη από τα δικαστήρια και μία νέα πώληση τώρα,
σε μια μονοπρόσωπη εταιρία, που συστάθηκε γι’ αυτό
το σκοπό. Μία αγορά, 13 χρόνια μετά την επιχειρούμενη πρώτη που ναυάγησε, με αντίτιμο τότε 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σήμερα η ίδια περιοχή, που έχει
ανέβει εξαιρετικά η τιμή της, πουλήθηκε στη μισή
ακριβώς τιμή των 51 εκατομ. ευρώ!!!
Αν σκύψει κάποιος σχολαστικός στις διάφορες αποφάσεις των δικαστηρίων, που εξελίχθηκαν μεταξύ του
Μουσείου Μπενάκη και διαφόρων μεριδιούχων, θα αντιληφθε, όπως διαφαίνεται, ότι υπάρχει ακόμη διεκδίκηση μεριδιούχου:
«...η συμπεριφορά του εναγομένου (Μπενάκειου) να
εγγυηθεί ότι θα μεταβιβάσει την κυριότητα των αναφερόμενων στο προσύμφωνο ακινήτων ελεύθερων
κάθε διεκδίκησης πλην αυτής του Ιωάννη Αλεξάνδρου, συνιστά τουλάχιστον ελαφρά αμέλεια», αναφέρει το σκεπτικό του Α.Π. (απ. 825/1919). Προφανώς ο
νέος αγοραστής ανέλαβε και το βάρος της περαιτέρω
διεκδίκησης του μεριδιούχου, καθώς εξ’ όσων γνωρίζουμε ο μεριδιούχος Ι. Αλεξάνδρου έχει καταθέσει
αγωγή κατά του Μ. Μπενάκη πριν την πώληση.
Aννα Μπουζιάνη

Η θέση μας
Δεν έχουμε τίποτα με το Μπενάκειο Ιδρυμα. Απεναντίας το σεβόμαστε για το έργο που προσφέρει
το “Μουσείο Μπενάκη”. Πολλώ μάλλον, όταν έχουν
διατελέσει μέλη και πρόεδροι του Δ.Σ. πολλοί διακεκριμένοι και προκομένοι συμπολίτες μας, όπως ο
τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκ. Παυλόπουλος, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς κ.ά.
Ούτε κοπτόμεθα για τους κληρονόμους του Σταϊκόπουλου στο λεγόμενο “κτήμα Κόνιαρη”, που “τα
βρήκαν” με το Ιδρυμα Μπενάκη, με εξωδικαστικό
συμβιβασμό, εισπράττοντας προφανώς κάποιο σεβαστό ποσό! Το ίδιο πιθανόν να κάναμε κι εμείς στη
θέση τους.
Θαυμάζουμε και συνδράμουμε ανιοδοτελώς βεβαίως, τον μεριδιούχο Ι. Αλεξάνδρου για την αγωνιστικότητά του, αλλά πιθανότατα στο τέλος, κι
αυτός θα συμβιβαστεί.
Ούτε είμαστε κατά της ιδιωτικής περιουσίας. Αντίθετα, σεβόμαστε την τιμίως κτηθείσα περιουσία με
τον μόχθο της εργασίας και το τιμίως επιχειρείν.
Αλλά...
αλλά εκείνο που αναφέρει στο σκεπτικό της η απόφαση του Πολυμελούς Εφετείου Αθηνών
(774/2002) μας κεντρίζει το “περί δικαίου” αίσθημά
μας.
Λέει κατά λέξη η απόφαση:
«...επί πλέον, αν και ως αφανής εταίρος ο Γ.Κόνιαρης, δεν είχε δικαίωμα, προς τούτο, υπέκλεψε το
λογιστήριο της εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία,
από τα οποία τα μεν επίσημα(...) τηρούσε λογιστής(...) τα δε ανεπίσημα(!) στα οποία εμφανίζονταν το 90% των αγοραπωλησιών διαφόρων
ακινήτων τεραστίων εκτάσεων, οι οποίες γίνονταν
επ’ ονόματι υπαλλήλων της εταιρείας (...) Έκτοτε
τα ανεπίσημα βιβλία μεταφέρθηκαν στο γραφείο
του Κόνιαρη...»!!!
Μετά απ’ αυτά που διαπιστώνει το Πολυμελές Εφετείο Αθηνών, αλλά και κάποιες “ρυθμίσεις” του Γεν.
Λογιστηρίου του Κράτους (175128/Σ-318) για οφειλές από μη πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, μας οδηγούν στο ...αφελές συμπέρασμα
ότι η περιουσία του Κόνιαρη που κληροδότησε στο
“Ιδρυμα Μπενάκη” είχε προέλθει εξ αισχράς αιτίας,
αφού εκτός της απάτης και της αυθαιρεσίας που
διέπραξε κατά των κληρονόμων Σταϊκόπουλου άσχετα αν “τα βρήκαν” - είχε εξαπατήσει βαρύτατα
το Ελληνικό Δημόσιο, αφού στα επίσημα βιβλία
είχαν καταχωρισθεί και φορολογηθεί μόνο το 10%
της επιχειρηματικής δραστηριότητας των αγοραπωλησιών, το δε 90% στα ανεπίσημα. Και μόνο γι’
αυτό το λόγο, θα περιμέναμε τουλάχιστον το 50%
της περιουσίας Κόνιαρη, (που του ανήκε ως αφανούς εταίρου), να είχε περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο δια κατασχέσεως. Και όχι να μην έχουν
παραχωρηθεί καν 3,5 στρέμματα για σχολείο της
περιοχής.
Αλλά, δυστυχώς έτσι λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο από κτήσεως του νεοελληνικού κράτους.
Πολλοί επλούτισαν δια της αρπαγής και της καταπατήσεως και με το νόμο!
Κ. Βενετσάνος
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“Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης”

Κωνσταντίνος
Σπανός

Mαραθώνιος καινοτομίας SUP Free hackathon

Έφυγε ένας δικός μας άνθρωπος

Στην εναρκτήρια σύσκεψη του μαραθωνίου καινοτομίας SUP Free hackathon για το πρόγραμμα “Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης” συμμετείχε ο
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης
Αυγερινός, που διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη λόγω
των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας. Στόχος του μαραθωνίου καινοτομίας SUP
Free hackathon είναι η δημιουργία πρωτότυπων
εφαρμογών και λύσεων για μια ζωή χωρίς πλαστικά μίας χρήσης, μέσα από τεχνολογικά εργαλεία, καινοτόμες ιδέες και μεθοδολογίες που
μπορούν να έχουν εφαρμογή στην καμπάνια ενημέρωσης, στη λειτουργία των επιχειρήσεων και
στην καθημερινότητα όλων μας.
Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση από την Περιφέρεια Αττικής, του Antivirus Crowdhackathon που
είναι ο πρώτος απομακρυσμένος (remote) μαραθώνιος καινοτομίας που διοργανώθηκε στην Ελλάδα
για ψηφιακές εφαρμογές, ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, πρόκειται να στηρίξει ενεργά και
τη διοργάνωση του μαραθωνίου καινοτομίας SUP
Free hackathon για την εξάλειψη των πλαστικών
μιας χρήσης.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Περιβάλλοντος

και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, καθώς το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζοντας
ότι μετά την έκδοση από την Ε.Ε. της σχετικής κοινοτικής οδηγίας (2019/904/5-6-2019) η Ελλάδα

είναι από τις πρώτες χώρες που προχώρησε στην
ψήφιση νόμου ο οποίος θεσπίζει ένα πλέγμα κινήτρων και αντικινήτρων που ωθεί τους πολίτες να
συμβάλλουν και οι ίδιοι στον περιορισμό της χρήσης του πλαστικού αλλά και στην ανακύκλωση.

Ένας δικός μας άνθρωπος έκλεισε πρόωρα το βιολογικότου κύκλο· ο Κωνσταντίνος Σπανός, εκδότης με τη γνωστή επωνυμία “Σπανια βιβλία
Σπανός”, παραδίδοντας τη σκυτάλη της παράδοσης τριών γενεών στο παλιό και σπάνιο βιβλίο και
αντίστοιχων εκδόσεων, στον μεγάλο του γιό· τον
Γιώργο, εκδότη επίσης και πτυχιούχο της φιλοσοφικής σχολής του Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.
Κι όταν λέω “δικό μας” άνθρωπο το λέω με τη
διπλή έννοια: της επαγγελματικής ιδιότητας του
εκδότη βιβλίων και του περιοδικού “Βιβλιοφιλία”,
αλλά και το “Ενεργός Πολίτης” με τον Μανώλη
Γλέζο, και δεύτερον, αλλά πρωτεύον του στενού
συγγενή. Ο Κωνσταντίνος Σπανός ήταν πρώτος
μου και πολύ αγαπητός εξάδελφος· αδελφός!
Μαζί στα παιχνίδια και στις χαρές της ζωής. Μαζί
στους αγώνες τους φοιτητικους, τους συνδικαλιστικούς του κλάδου και τους πολιτικούς.
Ο Κώστας διαδέχθηκε πολύ νεαρός, τον πατέρα
του, γνωστό στους βιβλιόφιλους και στα πνευματικά ιδρύματα - ελληνικά και ξένα - παλαιοβιβλιοπώλη και εκδότης Χαράλαμπο Σπανό.
Ο Κώστας φιλοσόφησε τη ζωή, την έζησε έντονα
και δημιουργικά, πάλεψε 41 ημέρες σκληρά μ’
αυτόν τον εργαστηριακό ιό, τον covid-19 και τελικά
υπέκυψε αγέρωχα, περήφανα, καρτερικά.

Το SUP Free hackathon κινητοποιεί το δημιουργικό
ανθρώπινο κεφάλαιο της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, ενισχύει τη δημιουργία και τη νεανική επιχειρηματικότητα, επενδύει στις συνεργασίες,
αξιοποιεί την τεχνογνωσία στελεχών που συμμετέχουν και προωθεί την καινοτομία. Επιπλέον, δίνει
στους νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες κίνητρα για να παραμείνουν στη χώρα μας.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης
Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός : «Η χρηματοδότηση σε καλές πρακτικές και καινοτομία
είναι η απάντηση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, για το λόγο αυτό επενδύουμε στους νέους
και τις νεωτεριστικές ιδέες που αυτοί μπορούν να
φέρουν, στην εποχή που ακολουθεί μετά τα πλαστικά μιας χρήσης.
Αρκεί να σκεφτούμε ότι, σύμφωνα με επίσημες
πηγές, 8 εκατομμύρια τόνων πλαστικού διοχετεύεται κάθε μέρα στη θάλασσα ενώ μία καφετέρια έχει απορρίμματα 60 κιλά πλαστικό το μήνα.
Συνεπώς η ανάγκη για ενεργοποίηση όλων είναι
άμεση και σε αυτό μπορούν να συνεισφέρουν
ενεργά και αποφασιστικά οι μεγάλες εταιρείες,
που έχουν στρατηγική και πόρους, με το να χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους όλο και λιγότερο πλαστικό. Στόχος μας είναι να αποφέρουμε
περιβαλλοντικό και συνάμα κοινωνικό όφελος εν
τέλει».

Tο πρώτο ελληνικό βιβλίο που τυπώθηκε το 1476. “Αναστασιακή” πιστή έκδοση από τον εκδότη Κώστα Σπανό,
το 1976. Βραβεύθηκε από το Σύλλογο Εκδοτών. Τον συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία, υπογεγραμμένο
από τους παρισταμένους,εν μέσω πανδημίας...
Κοιμητήριο Ζωγράφου, ώρα 15:00, 26/11/2020.
Στα παιδιά του Γιώργο και Αντώνη και σ’ όλους
τους συγγενείς που τον αγάπησαν ευχόμαστε
να τον θυμούνται στις πιο ευχάριστες στιγμές.
Αυτή είναι η ζωή, αυτός είναι ο θάνατος, που η
ζωή στον δίνει.
Δεν είναι το τέλος· είναι η συνέχεια με άλλη
μορφή στην αέναη αφθαρσία της ύλης.
Σε όσους επαφίενται στη μεταφυσική, το ίδιο
κάνει συναισθηματικά.
Ξάδερφέ μου Κώστα, θα μου λείψεις! Ασφαλώς,
θα σε θυμάμαι όσο ζω, με τις καλύτερες στιγμές
μας.
Κώστας Βενετσάνος
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Περί συνωμοσιολογίας

Ζ

ύμε, χωρίς καμία αμφιβολία, σε μία δύσκολη
εποχή, της οποίας οι πραγματολογικές συνθή
κες, οπωσδήποτε ορίζονται από την πανδημία,
αλλά ταυτόχρονα, φαινόμενα όπως είναι η συνωμο
σιολογία δεν είναι περιθωριακά. Εάν ακολουθήσουμε
την επιστημολογική προτροπή του Hegel σχετικά με το
πνεύμα που κάθε εποχή δημιουργεί για τον εαυτό της,
τότε θα καταλήξουμε σε μία περιγραφική διαπίστωση,
η οποία λέει ότι οι θεωρητικοπολιτικές κατακτήσεις
των δύο τελευταίων αιώνων (19ος και 20ος αιώνας),
κατά την ιστορική εξέλιξη της ανθρωπότητας στην
εποχή μας (αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα), επα
ναπροσδιορίζονται. Δεν υφίστανται πραγματικά δεδο
μένα ή γεγονότα, αλλά ό,τι συμβαίνει στην
«ανθρώπινη κατάσταση» (Arendt) εντάσσεται σε κα
νονιστικό και δεοντολογικό πλαίσιο.
Το ερώτημα το οποίο καλούμαστε όλοι να απαντή
σουμε διατυπώνεται ως εξής: η έκρηξη της συνωμο
σιολογίας με αφορμή την εξάπλωση της πανδημίας
στον πλανήτη μας, είναι κάτι τυχαίο ή πρόκειται για
ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο, του οποίου οι ρίζες
μπορούν να εντοπισθούν στην ίδια την δομή τού ορ
θολογικού πνεύματος;
Στη σύντομη αυτή θεωρητικοπολιτική παρέμβασή
μου, τονίζω τρία σημεία του φαινομένου της συνωμο
σιολογίας: πρώτο σημείο, η συνωμοσιολογία δεν είναι
συγκυριακό φαινόμενο, δεν δημιουργήθηκε εξαιτίας
της πανδημίας. Δεύτερη παρατήρηση, η έκφραση
απόψεων και θέσεων, οι οποίες δεν εντάσσονται στον
κυρίαρχο Λόγο, σε κάθε εποχή, δεν μπορεί να χαρα
κτηρίζεται ως συνωμοσιολογία. Τρίτη και τελική πα
ρατήρηση, η διαμάχη ανάμεσα στο ορθολογικό
πνεύμα (επιστήμη, φιλοσοφία, πολιτική κ.α.) και στον
ανορθολογισμό (καθημερινές πρακτικές του κοινωνι
κού βιόκοσμου) στις μέρες μας αποκτά νέα περιεχό
μενα και κατά συνέπεια νέες ερμηνευτικές πρακτικές.
Ας εξετάσουμε λοιπόν ένα – ένα τα ζητήματα: Στην τω
ρινή ιστορική συγκυρία, η πανδημία ως πολιτική δια
δικασία, επέλαβε αυτό που συνηθίζουμε να
ονομάζουμε «μέτρα», είτε αυτά αναφέρονται στην
ατομική ευθύνη, είτε έχουν να κάνουν με την κοινω
νική συνύπαρξη. Τα «μέτρα» όμως αυτά αμφισβητούν
τις κατακτήσεις του διαφωτισμού, υπαγορεύουν ως
πρώτιστη θεσμική αρχή την «δημόσια υγεία» και δια
μορφώνουν συνθήκες υπονόμευσης των πολιτικών,
κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων. Οι νομομα
θείς πολιτικοί δρώντες, έχουν αναλύσει την σχετική
σύγκρουση ανάμεσα στην υπεράσπιση της «δημόσιας
υγείας» ως απολύτου αγαθού και την σχετικοποίηση
του νεωτερικού και διαφωτιστικού συστήματος των

δικαιωμάτων, αλλά αυτό έχει γίνει ανεπαρκώς.
Αυτή η εξέλιξη, όπως την περιγράφω, εάν συνιστά ένα
εμπειρικό δεδομένο (Factum) για την εποχή μας, τότε
σημαίνει ότι ριζικά αναδιοργανώνεται το πολιτικό σύ
στημα. Εδώ, σ’ αυτό το σημείο, τοποθετείται η ρωγμή
που μας οδηγεί στις θεωρίες περί συνωμοσίας. Ποιοί
άραγε είναι εκείνοι οι παράγοντες ή και οι μηχανισμοί,
οι οποίοι ακυρώνουν τον άνθρωπο ως πολίτη στις
σύγχρονες πολιτικές κοινωνίες και τον υποβιβάζουν
σε έναν «υπήκοο» του υπερορθολογικού συστήματος
του τεχνολογικού ελέγχου;
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα συνωμοσιολο
γίας, είναι το εξής: στις συνθήκες της πανδημίας, εδώ
και ένα χρόνο (κατά την διάρκεια του 2020), τα κέρδη
της ψηφιακής βιομηχανίας είναι ανυπολόγιστα σε

«Οι ιδέες και οι απόψεις που
δεν μπορούν να λειτουργήσουν
“κριτικά”, περιθωριοποιούνται
και χαρακτηρίζονται συνωμο
σιολογικές».
παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο και ταυτόχρονα η ψη
φιακή βιομηχανία βρίσκει την καπιταλιστική ευκαιρία
να γίνει πλουσιότερη σε συνθήκες πανδημίας. Μπρο
στά σε μία τέτοια πραγματολογική συνθήκη, ο δρόμος
για την συνωμοσιολογία είναι ανοικτός: περιφραστικά
αυτό διατυπώνεται ως εξής: οι ψηφιακοί κολοσσοί
κερδίζουν, άρα αυτοί μας «έστειλαν» την πανδημία!
Η συνωμοσιολογία γεννιέται από το πνεύμα του καπι
ταλισμού;
Τώρα σχετικά με το δεύτερο θεωρητικοπολιτικό σχό
λιό μου θέλω να τονίσω τα εξής: δεν θα πρέπει όλες
οι διαφορετικές, σε σχέση με τον κυρίαρχο Λόγο, από
ψεις να χαρακτηρίζονται ως συνωμοσίες. Αντιθέτως,
εάν οι επιστήμονεςγιατροί και οι πολιτικοί δρώντες,
οι οποίοι τους επικαλούνται για να επιβάλλουν τις
πρακτικές τους στην καθημερινή ζωή μας, δεν μπο
ρούν να αναπτύξουν την μεθοδολογία της πειθούς,
τότε το πρόβλημα αναφέρεται στην ίδια τη δημόσια
ορθολογικότητα του κυρίαρχου Λόγου. Με θεωρητικο
πολιτικούς όρους, οι θεωρίες και οι απόψεις που χα
ρακτηρίζονται «συνωμοσιολογία» γεννιούνται από τη
θεσμική ανεπάρκεια του ορθολογικού πνεύματος.
Με τα πραγματολογικά δεδομένα της εποχής μας, δια
πιστώνουμε ότι η έκρηξη της συνωμοσιολογίας είναι

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

το παρεπόμενο της εργαλειακής πολιτικής ορθολογι
κότητας, η οποία δεν μπορεί να διαχειρισθεί τα ζητή
ματα του ανθρώπου στο θεσμικό πλαίσιο της «αξίας
του ανθρώπου», αλλά υπακούει στη λογική του καπι
ταλισμού. Πράγμα που σημαίνει, ότι οι ιδέες και οι
απόψεις που δεν μπορούν να λειτουργήσουν «κρι
τικά», περιθωριοποιούνται και χαρακτηρίζονται συ
νωμοσιολογικές.
Σχετικά με το τρίτο θεωρητικοπολιτικό κεφάλαιο, ση
μειώνω τα εξής: το μείζον πολιτικό πρόβλημα της επο
χής μας είναι το εξής: η σύγχρονη δημοκρατική
πολιτική κοινωνία, μπορεί να επεξεργασθεί τα δικά
της κριτήρια στη διαμάχη ανάμεσα στον ορθολογισμό
και τον ανορθολογισμό; Η επιστημολογική απάντησή
μου είναι: δεν μπορεί, επειδή έχει εγκλωβισθεί στην
εργαλειακή λογική του καπιταλισμού. Στο βαθμό που
δεν δημιουργούμε πολιτικούς θεσμούς αλληλεγγύης
και συνύπαρξης, αλλά παραμένουμε προσκολλημένοι
σε «παλαιοευρωπαϊκά πρότυπα» (Luhmann) πολιτι
κής θέσμισης, τότε είναι βέβαιο, ότι ως παγκόσμια πο
λιτική κοινωνία θα καταλήξουμε να είμαστε μία
σκοτεινή τρύπα στην «ανθρώπινη κατάσταση».
Ας σημειωθεί, ότι όλα όσα γράφω, δεν είναι παρά σκέ
ψεις και προβληματισμοί ενός ορθολογιστή και ενός
διαφωτιστή.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η ανθρω
πότητα σήμερα, δεν είναι μόνον πολιτικό. Είναι πρω
τίστως υπαρξιακό και ανθρωπολογικό. Και αυτό
σημαίνει, ότι θα πρέπει ολόκληρο το κοινωνικόπολι
τικό σύστημα του Διαφωτισμού των δύο τελευταίων
αιώνων να «αλλάξει»!

――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και τακτικός συνεργάτης
στην εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ».
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Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας
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Η ΕΒΔΟΜΗ έχει καταξιωθεί στο χώρο, είναι
αγαπητή σε μεγάλη μερίδα αναγνωστών,
όπως αποδεικνύεται κάθε εβδομάδα και έχει
δείξει ειδική έρευνα για τον τοπικό Τύπο.
Η παρουσία σας, στις σελίδες μας θα δώσει
μεγαλύτερη ώθηση στην επιχείρησή σας.
Προβληθείτε ακόμη και με μία συνδρομή.
6937153052, 2106030655
press@ebdomi.com
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Τέλος η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας
στον e-ΕΦΚΑ και σε άλλους φορείς του Δημοσίου
Από ένα σημαντικό γραφειοκρατικό βάρος απαλλάσσονται πολίτες και
Δημόσια Διοίκηση, καθώς
από σήμερα ο e-ΕΦΚΑ
ξεκινά να αξιοποιεί την
διαλειτουργικότητα για
την αυτόματη λήψης φορολογικής ενημερότητας
για την εξόφληση πολιτών και επιχειρήσεων
που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σ’
αυτόν. Έτσι, φυσικά και
νομικά πρόσωπα σταματούν να προσκομίζουν
φορολογική
ενημερότητα για να πληρωθούν, καθώς η διαδικασία γίνεται αυτόματα.
Ο e-ΕΦΚΑ, μεγαλύτερος
ασφαλιστικός οργανισμός
της χώρας, αποκτά πρόσβαση στην διασύνδεση
των δημοσίων φορέων με
τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μόνο σε ό,τι αφορά στον
συγκεκριμένο φορέα, κατά
το τελευταίο έτος πάνω
από 10.000 φορολογικές
ενημερότητες εκδόθηκαν
και προσκομίστηκαν από
υπόχρεους, είτε με φυσικό
είτε
με
ηλεκτρονικό
τρόπο.

τητας και από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και το
Δήμο Βόλου. Η Βουλή
των Ελλήνων ήταν ο
πρώτος δημόσιος φορέας που αξιοποίησε την
εν λόγω υπηρεσία μέσω
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.
Ακολούθησε η ΚΕΔΕ, έτσι
ώστε να μη χρειάζεται
η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας
προς τους Δήμους της
χώρας.

Η διασύνδεση υλοποιείται μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της
Γενικής
Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα, ξεκινά
η αξιοποίηση της συγκεκριμένης διαλειτουργικό-

Μέχρι σήμερα έχουν
υποβληθεί αιτήματα ένταξης
περισσότερους
από 110 δημοσίους φορείς. Αυτήν τη στιγμή, η
συγκεκριμένη
διαλειτουργικότητα βρίσκεται
σε πιλοτική ή παραγωγική λειτουργία σε περισσότερο από το 50% των
φορέων.

Όψιμος Αντισοβιετισμός
Κικίλιας (Επαγγλεματίας Μπασκετμπωλίστας, γιατρός, υπουργός Υγείας)
«Δεν είμαστε Σοβιετία1 Οι επιτάξεις αποζημιώνονται...» (ΣΚΑΪ κ.λπ. ΜΜΕ, 21.11.20)
Γαλλία του Μακρόν, σήμερα: «... (Από τα) τέλη του
(περασμένου) Φλεβάρη, το Υπουργείο Υγείας (της
Γαλλίας) αντιλαμβάνεται, επιτέλους, ότι έρχεται ένα
τεράστιο υγειονομικό τσουνάμι.
»Αρχίζουμε να οργανωνόμαστε, να μετατρέπουμε τις
Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε ΜΕΘ (Εντατικής Θεραπείας), τα χειρουργεία σε ΜΕΘ, τις αίθουσες ανάνηψης σε ΜΕΘ, τις μη παθολογικές
εκλινικές, σε κλινικές covid, νε εκπαιδεύουμε και να
μετακινούμε προσωπικό.
Μια βδομάδα μετά, το σύστημα αρχίζει να υπερφορτώνεται, τα προγράμματα να μη βγαίνουν, στα επείγοντα οι ασθενεις να καταφθάνουν κατά
εκατονταδες, οι αξονικοι να δουλεύουν ασταμάτητα,
το προσωπικό να αρρωσταίνει, οι πρωτοι συνάδελφοι
(γιατροί, υγειονομικοί) νεκροί κτλ κτλ.
Το κράτος λοιπόν αποφασίζει να επιταξει τα ιδιωτικά
νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές, όλες όμως.
Σημείωση συντάκτη: Ώπα, η Γαλλία του τραπεζίτη Μακρόν, της Ε.Ε. του νεοφιλελεύθερου

Εποικοδομητική συνάντηση Δημάρχου
Παλλήνης με τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ
Εποικοδομητική ήταν η εφ'
όλης της ύλης συζήτηση
που είχαν την Δευτέρα 23
Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος
Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος με τον Πρόεδρο της

οποίος ενημέρωσε τον
Πρόεδρο της ΠΕΔΑ, για τα
έργα και τις δράσεις που
υλοποιεί και σχεδιάζει ο
Δήμος Παλλήνης.
Συζητήθηκαν ακόμη, τρόποι

Η συζήτηση κινήθηκε επίσης και περί των επερχόμενων νομοθετικών αλλαγών
και τον τρόπο με τον οποίο
θα πρέπει, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να διευκολυνθεί

Περιφερειακής
Ένωσης
Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ),
Γιώργο Μαρκόπουλο.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου
Παλλήνης,
ο

θεσμικής παρέμβασης της
ΠΕΔΑ προκειμένου να προωθηθούν από την Κεντρική
Διοίκηση,
προγράμματα
που μπορούν να απορροφηθούν από τους Δήμους.

στην προσπάθειά της ώστε
να δώσει, άμεσα λύσεις σε
θέματα που ταλανίζουν τις
τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, μετατράπησε σε ...Σοβιετία!). Αυτά από τον περασμένο
Μάρτη.

»Τι σημαίνει αυτό; Ότι η διαχείριση της κρίσης γίνεται
από ένα κεντρικό όργανο που εδράζει στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του Παρισιού (Pitie Salpetriere) και
από το αντίστοιχο ΕΚΑΒ της Ελλάδας.
Μέσα στο δίκτυο διανομής των κρεβατιών και κυρίως
των κρεβατιών ΜΕΘ εντάσσονται όλες οι κλίνες του
ιδιωτικού τομέα...»1 Αυτά στη Γαλλία!
Κι εμείς όμως, μέσα απ’ την αρθρογραφία αυτής της
εφημερίδας, από την αρχή της κρίσης στην Ελλάδα,
από τα μέσα του περασμένου Μάρτη, γράφαμε:
«Η Υγεία δεν είναι μόνο “Δημόσιο αγαθό”. Η Υγεία
είναι δημόσια (κοινωνική) ανάγκη!
Αναγκαία πρακτική σε έκτακτες περιστάσεις είναι η
επίταξη (εν προκειμένω) ιδιωτικών νοσηλευτικων μονάδων, και ένταξη υποδομών και υγειονομικού προσωπικού στο δημόσιο Σύστημα Υγείας»2.
Και δύο εβδομάδες μετά “φωνάζαμε” από τη θέση του
κυρίου θέματος με παραπομπή στο κύριο άρθρο:
«ΕΠΙΤΑΞΗ των ιδιωτικών δομών υγείας ΤΩΡΑ»3. Το
“ΤΩΡΑ” “κυοφορήθηκε” εννέα μήνες μέχρι να “σκάσει
μύτη”, μετά τα μέσα Νοέμβρη από το φόβο μη χαρακτηριστούμε “σοβιετία”. Αυτός ο φόβος του φαντάσματος των σοβιέτ, όταν ο εθνάρχης Κων/νος
Καραμανλής έλεγε έντρομος την ώρα που κλυδωνιζόταν η ΕΣΣΔ: «προς Θεού μη διαλυθεί η Σοβιετική

Ενωση». Δεν φαντάζομαι ο ιδρυτής της Ν.Δ. να ήταν
κρυφοκομμουνιστής! Το έλεγε γιατί ήξερε καλά τα
κοράκια του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού και τη
σημασία του αντίπαλου δέους
Κι αυτά -τα περί επιτάξεως- δεν τα γράφαμε παρακινούμενοι από... σοβιετικές τάσεις και αναφορά στη
“σοβιετία”. Τα γράφαμε υποκινούμενοι από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε πως έχουμε
...”πόλεμο”! Ενθυμούμενος, εγώ τουλάχιστον, ότι
στον πόλεμο του 1940 επιτάχθηκαν τα ...μουλάρια, οι
ημίονοι των χωρικών, για να τα οδηγήσουν οι ημιονηγοί φορτωμένα με πυρομαχικά και άλλα εφόδια στα
βουνά της Αλβανίας.
Μαζί και οι γυναίκες της Πίνδου, φορτωμένες εθελοντικά. Και το καθεστώς της Ελλάδος τότε δεν ήταν, βέβαια σοβιετικό, αλλά δικτατορικό! (Λίγη ιστορία δεν
βλάπτει).
Οι ιδεοληψίες, οι αβασάνιστες προκαταλήψεις, ο φανατισμός της εξέδρας και ο όψιμος αντισοβιετισμός αντιρωσισμός βλάπτουν σοβαρά το έθνος και την
αναγκαία εθνική ομοψυχία.
Κώστας Βενετσάνος

―――――――
1. Χ. Παπαγεωργίου, Ιατρός αναισθησιολόγος - εντατικολόγος στο
νοσοκομείο Tenon, των Παροσίων, αναρτημένο στο προφίλ της στο
Facebook.
2. EBΔOMH φ. 1126, 14/3/20.
3
»
φ. 1128, 28/3/20.

ΕΒΔΟΜΗ

Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,
η ενημέρωση για τα πεπραγμένα της Oικονομικής
Eπιτροπής 25-11-2020 έχει ως εξής:
Στις 24-11-20 η ηλεκτρονική ειδοποίηση που λάβαμε
είχε δύο θέματα εκτός ημερησίας και τον πίνακα αναμόρφωσης οικονομικού έτους '20 συμπληρωμένο. Το
πρωί όμως της 25ης, ημέρας συνεδρίασης, λάβαμε
και άλλο θέμα εκτός ημερησίας, επομένως όλα τα
"εκτός" ήταν:
― Παράταση προθεσμίας ανάθεσης εκπονούμενης
μελέτης γεωλογικής και υδροτεχνικής φύσεως για
τα κοιμητήρια Βούλας και Βουλιαγμένης. Εκπληκτοι
διαβάσαμε ότι αρχικώς η μελέτη είχε ανατεθεί στις
27-5-2015(!) Επίσης κατάπληκτοι διαπιστώσαμε ότι
ύστερα από ανάκληση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις 16-1-2019 σχετικώς με την έκταση του Κοιμητηρίου Βούλας και στις 3-6-2019 την διαπιστωτική
πράξη για επανυποβολή τοπογραφικού Κοιμητηρίου
Βουλιαγμένης καταλήξαμε στο να έχουμε κάνει έναν
ολόκληρο κύκλο γύρω από τον εαυτό μας... Εν τέλει,
αφού ούτως ή άλλως η μελέτη δεν έχει εγκριθεί εν
τω συνόλω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, καταψηφίσαμε στην αιτούμενη παράταση
του μελετητή (μέχρι 30-12-2020) για τους κάτωθι λόγους:
1) Καταρχάς πρέπει ν' αποφανθεί το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο περί της μελέτης.
2) Ο μελετητής βρίσκεται σε απραξία επί πέντε χρόνια και θα συνεχίσει, αν δεν υπάρξει έγκριση, οπότε
η αιτούμενη παράταση εκ μέρους του είναι άσκοπη.
3) Η εισήγηση είχε πρωτοκολληθεί από 13-10-20 για

O αν. διοικητής του Ασκληπιείου
ευχαριστεί τον Δήμαρχο ΒΒΒ
Ευχαριστήρια επιστολή, έλαβε ο δήμαρχος του Δήμου
ΒΒΒ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος από τον αν. Διοικητή
του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, Αιμ. Βουγιουκλάκη, γιατί «...με τη μεταξύ μας συνέργεια και σύμπραξη των τελευταίων μηνών αποδεικνύεται, για
πολλοστή φορά, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί
σε περιόδους κρίσης βασικό πυλώνα στήριξης των συμπολιτών μας, αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Αποτελεί, επιπρόσθετα, την έμπρακτη επιβεβαίωση ότι
η αυτοδιοικητική αντίληψη, μέσω της δρομολόγησης
άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων, είναι αυτή που
μπορεί σε τέτοιες, έκτακτες περιπτώσεις να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αντιμετώπηση πρωτοφανών κρίσεων.
Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνδρομή και την αρωγή
σας στην προσπάθεια αναβάθμισης του Νοσοκομείου,
καθώς και της μέχρι τώρα αποτελεσματικής αντιμετώπισης του κύματος της πρωτοφανούς πανδημίας».
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να φτάσει να έρθει να συζητηθεί ως έκτακτο θέμα,
ένα μήνα και πλέον, στις 25-11 την στιγμή κατά την
οποία εβδομαδιαίως πραγματοποιούνται οικονομικές
επιτροπές.
― Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την
χρηματοδότηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ). Υπερψηφίσαμε αυτό το θέμα γιατί
πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους δημότες/κατοίκους ελεύθερης πρόσβασης στα σημεία φόρτισης
ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ελπίζουμε να καλυφθεί εξ
ολοκλήρου η δαπάνη απ’ αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, τουλάχιστον της χωροθέτησης και διαμόρφωσης αυτών των σημείων. Για το ζήτημα της
υπηρεσίας όμως είναι αμφίβολο πώς θα "κυλήσει",
καθώς θα υπάρξει αναμόρφωση και εγγραφή της στις
δαπάνες, άρα πρέπει να παρακολουθήσουμε την πορεία για κονδύλια που ενδεχομένως προκύψουν,
πέραν της γνωστής δαπάνης των 116.000€, μίσθωση
τριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
― Ανάθεση εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο. Καταψηφίσαμε γιατί αφορούσε και πάλι την 2η σύμβαση
της χρονίζουσας αποζημίωσης για την ρύπανση, ενώ
το μεγαλύτερο μέρος και σημαντικό ποσό έχει ήδη
αποδοθεί στον δήμο.
Στα θέματα της τακτικής "τα νερά ήταν πιο ήρεμα".
Μετά την επισήμανση κάποιων λαθών (όπως πάντα
λόγω φιλεργίας, φιλοτιμίας και φιλαληθείας) αναφερόμαστε στα εξής:
― Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση της
πανδημίας με οκτάμηνη σύμβαση. Συνολικά μιλάμε
για 35 ή 36 άτομα (κατόπιν προφορικής ενημέρωσης)
διαφόρων ειδικοτήτων εκ των οποίων: 11 οδηγοί
απορριματοφόρων, 3 εργάτες καθαριότητας και 18
γενικών καθηκόντων (μάλλον 19, μιας και ο ένας επιπλέον εντάσσεται σε αυτή την ομάδα). Υπερψηφίσαμε, αλλά δεν έχουμε γνώση του πόσοι είναι οι
ενεργοί οδηγοί ή π.χ. είναι σε άδεια ή συνταξιοδοτούνται κ.λπ. Επίσης, οι εργάτες καθαριότητας στην
παρούσα φάση είναι ίσως οι πιο χρήσιμοι....

― Στον 6ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών για το
έργο "Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017", θέμα το
οποίο ομοίως υπερψηφίσαμε, ρωτήσαμε για ποιό
λόγο κρίθηκε δυσχερής η επιμέτρηση έργου εκ μέρους της κοινοπραξίας. Διαβάσαμε λόγω "των συνεχών αιτημάτων των σχολείων", δηλαδή δεν υπήρχε
εκ των προτέρων ακριβής καταγραφή των αναγκών;
Μα κι έτσι να ήταν, δεν είναι αναμενόμενες οι προκύπτουσες ανάγκες στα σχολικά κτίρια;
Τέλος, σας ενημερώνουμε για την συνεδρίαση του
ΟΑΠΠΑ, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 27-11-20 , με θέματα όπως:
Παράταση συμβάσεων για τις προμήθειες τροφίμων.
Προμήθειες ειδών φαρμακείου
Αναμόρφωση κ κατάρτιση δαπανών του Οργανισμού
Αθλητισμού-Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του
δήμου. Σχετικώς θ' αναφερθούμε προσεχώς.
Το ΔΣ μηνός Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 30-11.
Κατά τα λοιπά, θυμίζουμε το τρίπτυχο ασφαλούς διαβίωσης εν καιρώ πανδημίας
Υπομονή, Προσοχή, Εγκράτεια
Ως εκ τούτου Κουράγιο και Δύναμη
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι.Δόγκα
δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Υπεγράφη η Eνεργειακή αναβάθμιση
του Δημαρχείου Ραφήνας-Πικερμίου
Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη η
ένταξη του έργου της «Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Δημαρχείου Ραφήνας Πικερμίου» στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της
χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές» του Ε.Π. «Αττική», παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη
Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού.
Η εκτιμώμενη ωφέλεια από την υλοποίηση του έργου έχει
τιμή στόχο τις 312.991 κιλοβατώρες/έτος, ενώ η τιμή στόχος για την εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών αερίων, ανέρχεται στο ισοδύναμο των 109,17 τόνων
διοξειδίου του άνθρακα.
Η συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται σε συνολικό κόστος 494.563
ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από την
Περιφέρεια Αττικής με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής
(2014-2020), Άξονας Προτεραιότητας 4.
Σύμφωνα με δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Aθ. Αυγερινού: «Η υπογραφή από τον Περιφερειάρχη μας Γιώργο Πα-

τούλη του έργου υλοποίησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης
ενέργειας στο Δημαρχείο Ραφήνας-Πικερμίου είναι ενδεικτική του πόση βαρύτητα δείχνουμε όλοι εδώ στην Περιφέρεια και πόσο εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της
φροντίδας και της αναβάθμισης του περιβάλλοντος που
ζούμε.
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Παράταση των διοικήσεων
των Σωματείων και Συλλόγων
Με νομοθετική ρύθμιση η οποία προωθήθηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο και δημοσιεύθηκε
ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ Α 227
18.11.2020, άρθρο 54, δίδεται παράταση λόγω πανδημίας
στη θητεία των Οργάνων Διοίκησης Σωματείων, μέχρι τις
31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ αν κριθεί αναγκαίο θα υπάρξει
Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα δίνει επιπλέον τετράμηνη παράταση (δείτε το σχετικό νόμο στο επισυναπτόμενο
pdfαρχείο).
ΑΔΑ: ΡΒ7ΣΩ16-6ΧΑ
20PRC007708188 2020-11-24
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Ραφήνας Πικερμίου
Οικονομική Επιτροπή
Τεχνική Υπηρεσία
Εργο: Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπ: 1.707.736 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση: 2020
A.M.:55
CPV:45214100-1
K.A.30.7311.01
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 18461/24-11-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Οικονομική Επιτροπή διακηρύττει
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
27, 95§2α,121 του Ν. 4412/16 για
την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου :
Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Προϋπ/σμού Δαπάνης
1.707.735,73
ευρώ. (με ΦΠΑ 24 %)
Ο διαγωνισμός θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheous.gov.gr του συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν4412/16.
Ο Διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στο
ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό: 87450
Το έργο αφορά:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο που βρίσκεται επί των οδών
Ολυμπιονικών, στη ΔΕ Πικερμίου του
Δήμο Ραφήνας Πικερμίου - Αττικής
Πρόκειται για διώροφο κτίριο
Η συνολική επιφάνεια κάλυψης του
κτηρίου είναι 243,26 m2.
Η συνολική επιφάνεια δόμησης του
κτηρίου είναι 556,28 m2.
Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι
1758,96 m2.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κατασκευή του 1ου Παιδικού
Σταθμού Πικερμίου, έχουν επιλεγεί
υλικά, οι προδιαγραφές των οποίων
εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα,
αντοχή, ασφάλεια, είναι οικολογικά
και διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά.
Στην μελέτη κάθε έργου καθορίζονται
μονοσήμαντα τα επιλεγέντα υλικά και
ο ακριβής χώρος τοποθέτησης τους.
Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει: Τον
τρόπο εκτέλεσης των οικοδομικών
εργασιών που απαιτούνται, σύμφωνα
με την εξέλιξη της τεχνολογίας και
της επιστήμης. Τις προδιαγραφές
όλων των υλικών που έχουν επιλεγεί
σύμφωνα με τη μελέτη. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την χρήση των οποιοδήποτε υλικών και την ενσωμάτωση
τους στην κατασκευή των διδακτηρίων, είναι η τήρηση της

οδηγίας 89/106/21-12-08 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Εσωτερικό
Δίκαιο Π.Δ. 334-94.
Συνεπώς μόνο με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις ENISO μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η Τεχνική Περιγραφή
αποτελεί μια προσαρμογή στις απαιτήσεις του υπό κατασκευή έργου μιας
επικαιροποιημένης λόγω ΚΕΝΑΚ Τεχνικής Περιγραφής του 2009, της
Δ/νσης Μελετών Έργων της πρώην
ΟΣΚ Α.Ε. (νυν ΚΤΥΠ ΑΕ).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
μετά τις εργασίες προετοιμασίας [εγκατάσταση εργοταξίου, περίφραξη,
σήμανση κλπ], θα αρχίσουν οι εργασίες εκσκαφής.
Μετά την οριστικοποίηση της τελικής
στάθμης του επιπέδου θεμελίωσης,
θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής
του σκελετού από οπλισμέμο σκυρόδεμα· στη συνέχεια θα γίνουν οι μονώσεις του υπογείου και η
αποκατάσταση του εδάφους πέριξ
του κτίσματος, μετά θα γίνουν οι τοιχοπληρώσεις και οι εργασίες στην
οροφή του κτιρίου [μονώσεις και στέγες], μετά το πέρας των τοιχοποιιών
θα γίνουν οι υδραυλικές και η/μ εργασίες, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης των ψευδοροφών. Στη συνέχεια
θα τοποθετηθούν τα κουφώματα, ακολουθούν τα επιχρίσματα και τα βαψίματα, καθώς και η ολοκλήρωση των
εγκαταστάσεων [η/μ και υδραυλικών]
ακολουθεί η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου με τις ράμπες εισόδου
και την περίφραξη.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικήςγια το 2020 με την
328/2029 απόφαση [ΑΔΑ:6ΗΨ87Λ77ΚΔ] με ποσό 1.565.000,00€. εφόσον
απαιτηθεί, το έργο θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους κατά
142.736,00€
Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Μη
Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή Υποτομέας Ο.Τ.Α., Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού/ Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού
διαδικασία δημόσιας σύμβασης και
δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή
αγορών.
Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016
τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/
24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Για την συμμετοχή απαιτούνται τα δικαιολογητικά του άρθρου 24.2 της
Διακήρυξης.
ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.

ΕΒΔΟΜΗ

Για τα προβλήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τη θητεία χιλιάδων οργάνων διοίκησης σωματείων και συλλόγων
γενικού σκοπού, η οποία έληξε κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων της πανδημίας, ο Περιφερειάρχης κατέθεσε
πρόταση προς τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να υπάρξει ειδική νομοθετική πρόβλεψη μέσω της οποίας θα παρατείνεται η θητεία των Δ.Σ. τους.
Το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα μεγάλο καθώς σχετιζόταν με
χιλιάδες πολίτες που δραστηριοποιούνται σε αθλητικά σωματεία, πολιτιστικούς και ειδικού σκοπού συλλόγους. Μόνο
στην Αττική τα σωματεία ξεπερνούν τις 30.000. Ένα μεγάλο ποσοστό των σωματείων στο σύνολο της χώρας αυτή
τη περίοδο είχαν έκπτωτο Δ.Σ. λόγω λήξης της θητείας
τους.
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει
τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό,
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του
Ν.4412/2016, για διάστημα6 μηνών
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/12/2020 ημέρα Πέμπτη
και ώρα10:00πμ (λήξη επιδόσεως
προσφορών) ηλεκτρονικά μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, από όπου
θα αντληθούν όλα τα στοιχεία της
διαδικασίας ανάθεσης
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 7/1/2021 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00πμ
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ κατά το ποσό
των 1.565.000,00 καθώς και από ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου κατά 142.735,73 Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως 2η καί άνω
(άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ
157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Α2 (Κ/Ξίες), 1η καί άνω (άρθρο
59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-82014) για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
και ενώσεις οικονομικών
φορέων υπό τους όρους του άρθρου
21 §1,2,3 της διακήρυξης και του άρθρου 79§1ε και 3β του Ν4412/16,
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%)
κατά κατηγορία εργασιών σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α
του Ν. 4412/2016. Η Σύμβαση δεν
υποδιαιρείται σε τμήματα
Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της
παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η
Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια,
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός

και μοναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα
με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το
άρθρο 22 της διακήρυξης.
Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι
αφορά στην καταλληλότητα για την
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο
σχετικό επαγγελματικό μητρώο που
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής
τους.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες έργων2η
καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014
(ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Α2 (Κ/Ξίες), 1η καί άνω
(άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ
157/Α/4-8-2014) για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α
του ν. 4412/2016, πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων
2η καί άνω (άρθρο 59 του
Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014)
για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
& Α2
(Κ/Ξίες), 1η καί άνω (άρθρο 59 του
Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014)
για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και
να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση
αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του ΜΕΕΠ με ανάλογη
εφαρμογή του άρ.100 του ν.
3669/2008.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 27.544 ευρώ. και θα
απευθύνεται προς Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής και
συντάσσεται με βάση το άρθρο 15 της
Διακήρυξης. Και η διάρκεια ισχύος 7
μηνών.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 22/12/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 23/12/2020
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου, ορίζεται σε 540ημέρες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η έγκριση των όρων δημοπράτησης
με την υπ’ αριθμό 304/2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου και η δέσμευση πίστωσης
έγινε με την υπ’ αρ. 17896/12-11-2020
[ΑΔΑ: 65Ο9Ω16-8ΧΨ] απόφαση.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

«Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο στο πλαίσιο της πρότασης που
του καταθέσαμε ρυθμίζει ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε
μόνο στην Αττική τα μέλη 30.000 σωματείων», σημειώνειο
Γ. Πατούλης.

Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
καταγγέλλει
Καταγγέλλουμε την Δημοτική Αρχή Κορωπίου, για την
απαράδεκτη, επικίνδυνη και παράνομη στάση της κατά την
αντιμετώπιση ύποπτου κρούσματος στο Δήμο που αποδείχθηκε θετικό στον COVID-19 την επόμενη μέρα, όπως
αναφέρθηκε με καταγγελία στο Δημοτικό Συμβούλιο της
19ης /11/20.
Η επίδειξη δύναμης και εξουσίας σε ύποπτο κρούσμα
στον COVID-19, παραπέμπει σε άλλες εποχές, θέτοντας
παράλληλα σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.
Η Δημοτική Αρχή, έχει χρέος να προστατεύει τους πολίτες από την διασπορά του ιού, πράττοντας σύμφωνα με
τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και να σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Αντίθετα στην συγκεκριμένη περίπτωση, αν και αναφέρθηκαν ύποπτα συμπτώματα συμβατά με COVID-19, δόθηκε
εντολή για ανάληψη εργασίας, χωρίς να προηγηθεί η συμβουλή του γιατρού εργασίας του Δήμου.
Η Δημοτική Αρχή επιβάλλεται να αναλάβει τις ευθύνες
της και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων τούτη την
δύσκολη ώρα για τον τόπο μας.
Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Ανακοίνωση
Σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν
998/1979 «περί προστασίας
δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων της χώρας», εκδόθηκε, ύστερα από την από
28.04.1991 αίτηση της κ.
Έρσης – Μαρίας Ξεφτέρη και
έπειτα από αυτοψία αρμόδιου
δασικού υπαλλήλου, η υπ’ αρ.
πρωτ. 3615/12.07.1991 Πράξη
Χαρακτηρισμού του Δασάρχη
Πεντέλης, για έκταση εμβαδού
2.000τμ κατά το υπ’ αρ.

26588/1976 συμβόλαιο του
συμβολαιογράφου Σωτηρίου
Οικονόμου και το από Απριλίου
1991 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Νικολάου Αστερίου, που
βρίσκεται στην θέση Διόνυσος
του Δήμου Διονύσου της ΠΕ
Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα
με την οποία η ανωτέρω δεν
είναι δασική έκταση και ως εκ
τούτου δεν διέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις του ΝΔ
86/69 και του Ν 998/1979.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

2107297800,
email:
cklissouras@kp-lf.com). Έδρα της εκκαθάρισης ορίστηκε η έδρα του ως
άνω ΝΠΙΔ, διάρκεια της εκκαθάρισης ορίστηκε το ένα έτος, και
πλέον των προβλέψεων του άρθρου 51 Ν 4602/2019 και της ως
άνω υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων
72 - 77 και 1913 - 1922 ΑΚ.
Κατόπιν αυτών, ο ως άνω εκκαθαριστής καλεί κατ’ άρθρα 51§1
Ν 4602/2019 και 1916-1917 ΑΚ
κάθε δανειστή του ως άνω νομικού προσώπου να αναγγείλει τις
απαιτήσεις του και να υποβάλει
τα αποδεικτικά τους με κάθε νόμιμο τρόπο, και με επιστολή ηλεκτρονικής αλλ/φιας στην ως άνω
διεύθυνση, μέχρι την 22.02.2021.

Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – ΙΓΜΕ», που
ιδρύθηκε με τον Ν. 272/1976
(ΦΕΚ 50 Α’/ 06.03.1976), που
εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής,
Ολυμπιακό χωριό, οδό Σπ. Λούη
1, τέθηκε σε εκκαθάριση με το
άρθρο 51 Ν 4602/2019 (ΦΕΚ 45
Α’/ 09.03.2019) και την Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/
ΔΔΥ/ 79611/ 7065, με την οποία
ορίστηκε εκκαθαριστής ο Κωνσταντίνος Κλεισούρας, δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών,
Κανάρη 5, Αθήνα 10671 (Τηλ.

Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68) για
τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου. ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης Α.Π.Ε./310/11/12/2019
https://media.gov.gr/cms/uploads/2019/12/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B
A%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF-1.pdf
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στα πεταχτά
Ανάβουμε τζάκι;
Όμορφη η εικόνα μιας φλόγας στο τζάκι. Για ζέστη
όμως δεν προσφέρεται, γιατί όπως λέει ο λαός για
το τζάκι “μπρος πύρα και πίσω κλαδευτήρα”. Πέραν
όμως αυτού, επιβαρύνει τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, ιδιαίτερα αν δεν καίγονται “καθαρά” ξύλα. Γι’
αυτό η Πολιτική Προστασία συστήνει και φέτος να
μην ανάψουμε τζάκι ή αν ανάψουμε να παίρνουμε τα
σωστά μέτρα όπως:
1.Δεν χρησιμοποιούμε υγρά καύσιµα ή οινόπνευμα για
να ανάψουμε φωτιά. Ως προσάναμμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρά κοµµάτια ξύλου ή στερεό πετρέλαιο.
2. Δεν γεμίζουμε το τζάκι µε ξύλα πέραν του ορίου των
δυνατοτήτων του και δεν ρίχνουμε ως εύλεκτη ύλη πλαστικά, ελαστικά ή υλικά που μπορεί να εκσφενδονιστούν
μέσα στον χώρο (π.χ. κουκουνάρια), ούτε παλαιά ξύλινα
έπιπλα ή υλικά συγκολληµένης ξυλείας (µοριοπλάκες,
MDF, κόντρα πλακέ, κτλ.).
3. Σβήνουμε καλά με νερό τις στάχτες ή διαφορετικά τις
συλλέγουμε σε ένα μεταλλικό δοχείο, τις αφήνουμε ένα
24ωρο να κρυώσουν και μετά τις πετάμε στον κάδο
απορριμμάτων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση
της ζεστής στάχτης, απευθείας, σε πλαστικές ή χάρτινες σακούλες και στον κάδο απορριμμάτων, γιατί μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά.
4. Δεν πετάμε τις στάχτες σε χώρους πρασίνου, πάρκα,
αν δεν έχουν γίνει οι παραπάνω ενέργειες.
5. Ο χώρος εντός του οποίου βρίσκεται το τζάκι, πρέπει
να αερίζεται ικανοποιητικά.
6. Δεν αφήνουμε παιδιά και ηλικιωμένα άτομα χωρίς επιτήρηση κοντά σε αναμµένο τζάκι.
7. Χρησιμοποιούμε πάντοτε προστατευτικό πλέγµα, εάν
το τζάκι δεν διαθέτει γυάλινη πόρτα.
8. Πραγματοποιούμε τακτική συντήρηση και καθαρισμό
των καμινάδων σε ετήσια βάση, γιατί γίνεται αφορμή
φωτιάς μέσα στην καμινάδα με καταστροφές στο σπίτι.

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

ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ
Αναλαμβάνω την Υποστήριξη στην Μελέτη παιδιών όλων
των βαθμίδων του Δημοτικού σε όλες τις περιοχές των Νοτίων Προαστίων στον χώρο σας. Το πρώτο μάθημα γνωριμίας είναι δωρεάν. Για περαιτερω διευκρινήσεις
επικοινωνήστε μαζί μου στο 6979-776467

Δικαιούχοι της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής και οι αγρότες
Οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Μάκης Βορίδης και Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, κατέστησαν τους αγρότες κανονικού καθεστώτος δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
του 4ου κύκλου.
Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το χρηματοδοτικό σχήμα
που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Οικονομικών μπορούν και οι αγρότες να επωφεληθούν των ευνοϊκών
όρων του προγράμματος για να καλύψουν τα έξοδα
των καλλιεργητικών τους αναγκών στην τρέχουσα
φάση αντιμετώπισης της πανδημίας. Να σημειωθεί ότι
ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων
έχει οριστεί η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Eλληνικό Νομοσχέδιο ανάκαμψης
Tο Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση το πρώτο έργο το οποίο θα περιλαμβάνεται στο
Ελληνικό Σχέδιο με στόχο την αξιοποίηση των 32 δις.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από τα 32 δις. ευρώ,
τα 12,7 δις. ευρώ αφορούν δάνεια και τα 19,2 δις.
ευρώ επιδοτήσεις. Τα 19,2 δις. ευρώ θα κατευθυνθούν
ως εξής: 6,2 δις. ευρώ στην Πράσινη μετάβαση, 2,1
δις. ευρώ για την Ψηφιακή μετάβαση, 4,1 δις. ευρώ
στην Απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή και
4 δις. ευρώ σε Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας. Προϋπόθεση για τη λήψη αυτών
των δανείων θα είναι η συμπλήρωση από τον ιδιωτικό
τομέα τουλάχιστον του 50% της επένδυσης είτε από
τραπεζικά και είτε από ίδια κεφάλαια.

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

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε
την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ
ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 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 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών. Τηλ. 6949630593.
ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες
σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις. Πληροφορίες κ. Γιώργο
6949095440, 6934555559
ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ
μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

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 καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική
για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν
κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.

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

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα
(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)
Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

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

ikaraiskos@gmx.com

f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

www.ikaraiskos.gr

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

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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

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

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781

Παραγωγικός βήχας;

Ανακουφιστείτε άμεσα, φυσικά και αποτελεσματικά

http://www.manolisathanasiadis.com

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

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

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

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

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του την
γρίπη, το κρυολόγημα και τις επο
χιακές ιώσεις, που αφορούν κυ
ρίως στο αναπνευστικό σύστημα
και μας ταλαιπωρούν.
Οι συνεχείς εναλλαγές της θερμο
κρασίας είναι η κύρια αιτία εμφά
νισης μίας ίωσης, ενώ η κακή
διατροφή, η κούραση και η αυξη
μένη υγρασία, αποτελούν επι
πλέον παράγοντες για ανάπτυξη
ρινοφαρυγγίτιδας, αμυγδαλίτιδας,
κ.ά.
Δύο από τα βασικά συμπτώματα
των ιώσεων, ή του κρυολογήμα
τος, είναι ο βήχας, που αποτελεί
έναν πολύ χρήσιμο μηχανισμό
άμυνας του αναπνευστικού συ
στήματος και ο πονόλαιμος.
Για την αντιμετώπιση των ιώσεων
δεν πρέπει να λαμβάνουμε αντι
βίωση.
Η χορήγηση αντιβίωσης είναι
αναγκαία, όταν υπάρχουν επι
πλοκές της ίωσης (π.χ. αμυγδαλύ
τιδα, φαρυγγίτιδα κλπ) και μόνο

μετά από τη συμβουλή του για
τρού.

Πώς θα μετριάσετε τα
συμπτώματα:
― Καταναλώνετε ζεστά ροφή
ματα, καθώς βοηθούν στη ρευ
στοποίηση τυχόν εκκρίσεων από
τη μύτη ή το στόμα.

― Υιοθετήστε υγιεινή διατροφή
με φρούτα και λαχανικά
― Να κοιμόσαστε τουλάχιστον 7
8 ώρες την ημέρα
― Ανακουφιστείτε άμεσα και

αποτελεσματικά από τα συμπτώ
ματα που σχετίζονται με τον πα
ραγωγικό βήχα με τη χρήση
συμπληρώματος διατροφής με
αποχρεμπτικές και βλεννολυτικές
ιδιότητες, που περιέχει εκχύλι
σμα φύλλων κισσού, χωρίς αλ
κοόλη και συντηρητικά και με
γεύση φρούτων.
― Χρησιμοποιήστε συσκευή
ατμού ή υγραντήρα στο υπνοδω
μάτιό σας
― Αποφύγετε οπωσδήποτε το
κάπνισμα αλλά και το παθητικό
κάπνισμα
― Αερίστε καθημερινά το σπίτι
για αρκετή ώρα κάθε φορά. Οι
γιατροί συνιστούν προσοχή σε
κλειστούς χώρους, συχνή πλύση
των χεριών και καλό καθαρισμό
των επιφανειών και αντικειμένων,
με τα οποία υπάρχει καθημερινή
επαφή.
Μιχαηλίδης Δημήτριος

ΠνευμονολόγοςΦυματιολόγος
Επιμ. Β’ Πνευμονολογικής Κλινικής
Νοσοκ. Metropolitan Hospital

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας

Κοκκινίλες στο σώμα με ή χωρίς φαγούρα.
Αιτίες και μέτρα πρόληψης
Το δέρμα αποτελεί τον καθρέπτη της υγείας, καθώς
μέσω των μικροσκοπικών αιμοφόρων αγγείων του
(λέγονται τριχοειδή αγγεία) και των νευρικών απολήξεων (δηλαδή των ακροτελευταίων τμημάτων των
νεύρων) γίνεται αποδέκτης μηνυμάτων που αφορούν
ό,τι συμβαίνει βαθιά μέσα στο σώμα.

τίτιδα είναι μία αρκετά συχνή, χρόνια αλλεργική δερματοπάθεια με διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα, που
κυμαίνεται από το 10 έως και το 25% του πληθυσμού.
Η αιτιολογία της δεν είναι γνωστή με ακρίβεια, πιθανολογείται όμως ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό
γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Ο κνησμός (φαγούρα) μπορεί να αποτελεί ένδειξη σοβαρού προβλήματος βαθιά μέσα στο σώμα. Όταν ο
κνησμός είναι έντονος και παρατεταμένος, και δεν
οφείλεται σε δερματοπάθεια, μόλυνση με κάποιο παράσιτο ή σε ψυχογενή αίτια, μπορεί να υποδηλώνει
ασθένεια του ήπατος όπως η απόφραξη των χοληφόρων πόρων ή πρόβλημα στο αιμοποιητικό σύστημα
όπως η αναιμία, η λευχαιμία και η νόσος του Hodgkin
(Χότζκιν).

Η νομισματοειδής δερματίτιδα εμφανίζεται σε άτομα
άνω των 55 ετών και εκδηλώνεται με κόκκινες κηλίδες σε πόδια, γλουτούς και χέρια. Συνήθη αίτια μπορεί
να είναι το στρες, το ξηρό περιβάλλον ή τα πολύ
καυτά μπάνια.
Η ερυθρότητα στα εκτεθειμένα στον ήλιο μέρη του σώματος, η ανάγλυφη υφή του δέρματος και ο κνησμός είναι τρία χαρακτηριστικά συμπτώματα που

Οι κοκκινίλες στο σώμα συνήθως οφείλονται σε δερματίτιδες εξ επαφής, που προκαλούνται συνήθως από
την επαφή με κάποια ουσία. Συνήθως συνοδεύονται
από εξάνθημα με ή χωρίς φαγούρα. Αν και πολλές
φορές είναι δύσκολο να εντοπιστεί το ακριβές αίτιο
που τις προκαλεί, συνήθεις περιπτώσεις αποτελούν η
επαφή με φυτά, φρούτα ή λουλούδια, χημικές ουσίες,
απορρυπαντικά, σαπούνια, χλώριο, συνθετικά υφάσματα κλπ. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις δερματίτιδας που προκαλούνται από καλλυντικά και
κοσμήματα.
Οι ουσίες που προκαλούν δερματίτιδα εξ επαφής
είναι κοινότατες στην καθημερινή ζωή. Είναι ουσίες
χαμηλού μοριακού βάρους όπως το νικέλιο, το χρώμιο, η φορμαλδεΰδη κ.λπ.. Η περισσότερο γνωστή
από αυτές τις ουσίες είναι το νικέλιο. Χρησιμοποιείται
σε κοσμήματα, στα κουμπιά των τζην παντελονιών
κ.ά. και μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα σε αλλεργικά άτομα. Οι αλλεργιογόνες αυτές ουσίες χρησιμοποιούνται δυστυχώς ευρέως σε μία μεγάλη γκάμα
προϊόντων καθημερινής χρήσης, γεγονός που μας
φέρνει αναπόφευκτα σε συνεχή επαφή μαζί τους.
Η ατοπική δερματίτιδα ή έκζεμα, είναι ένα κόκκινο
εξάνθημα, ζεστό με έντονη φαγούρα, το οποίο μπορεί
να προσβάλλει διάφορες περιοχές του σώματος.
Στους πρώτους μήνες της ζωής του ασθενούς οι βλάβες εντοπίζονται στο πρόσωπο και λιγότερο στον
κορμό και στα άκρα (χέρια-πόδια). Η ατοπική δερμα-

Πολλές φορές μπορεί ακόμα και χωρίς λόγο το δέρμα
μας αντιδρά σε μερικά συστατικά που μπορεί να
έχουν τα απορρυπαντικά. Μικρή ποσότητα τους
ακόμα και μετά από πολύ καλό πλύσιμο των ρούχων
με άφθονο νερό μπορεί να έχει μείνει πάνω στο ύφασμα και να περάσει στο δέρμα σου.
Πολλές φορές η ευαισθησία του δέρματος ακόμα και
οι κοκκινίλες μπορεί να έχουν να κάνουν με την κληρονομικότητα. Μπορεί να έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και κάποιος άλλος στην οικογένεια σου οπότε
καλό είναι να το ψάξεις.
Τα πιάτα που είναι πικάντικα και που έχουν πολλά και
παράλληλα καυτερά μπαχαρικά είναι αυτά που μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία του σώματος και
να προκαλέσουν άμεσα διαστολή των αιμοφόρων αγγείων δημιουργώντας έτσι κοκκινίλες στο δέρμα.
Οι κοκκινίλες στο δέρμα μπορεί να είναι και ένδειξη
κάποιας μόλυνσης. Αυτή μπορεί να είναι απλή ή
ακόμα και πιο πολύπλοκη. Εξαρτάται βέβαια από τι
προήλθε.

μπορεί να οφείλονται σε φωτοδερματοπάθειες, όπως
είναι το «πολύμορφο εκ φωτός», η «φωτοτοξική» και
η «φωτοαλλεργική» δερματίτιδα, καθώς και η «φυτοφωτοδερματίτιδα».
Κοκκινίλες, φαγούρα και ξηροδερμία είναι μόνο μερικά από τα συμπτώματα που εμφανίζει η επιδερμίδα,
κυρίως όσο οι θερμοκρασίες παραμένουν χαμηλές.
Κρέμες προσώπου, ρουζ, μακιγιάζ, κολόνιες και κάθε
είδους καλλυντικά θεωρούνται υπεύθυνα για τις αλλεργικές δερματίτιδες που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες. Το πρόβλημα εντοπίζεται συνήθως στο
πρόσωπο, όπου εμφανίζονται διάχυτες κοκκινίλες,
που συνοδεύονται από φαγούρα και απολέπιση,
ακόμα και μήνες μετά την εφαρμογή του ένοχου καλλυντικού.
Οι κοκκινίλες μπορεί να προκληθούν από διάφορες
αλλεργίες που μπορεί να έχεις; Είτε αυτές έχουν να
κάνουν με κάποιο φαγητό είτε με κάποιο φυτό που
μπορεί να ακούμπησες.

Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση
- Αποφύγετε το πολύ ζεστό νερό στο μπάνιο προκειμένου να μην προκληθεί υπεραιμία στο δέρμα. Αντιθέτως προτιμήστε νερό κοντά στη θερμοκρασία
σώματος.
- Χρησιμοποιήστε ειδικά σαπούνια για το μπάνιο.
- Μετά το μπάνιο να σκουπίζεστε ελαφρά και ποτέ να
μην τρίβετε το σώμα με την πετσέτα.
- Πλένετε τα ρούχα στο πλυντήριο και όχι στο χέρι,
αποφεύγοντας παράλληλα τη χρήση μαλακτικού.
- Ενυδατώνετε συχνά το σώμα με κάποιο ειδικό προϊόν. Δεν συνιστάται αντίθετα η χρήση κρέμας επάνω
σε κοκκινίλες και ερεθισμούς.
- Προτιμάτε τα βαμβακερά ρούχα. Αποφύγετε όσο
είναι δυνατόν τα μάλλινα, τα νάιλον και τα συνθετικά
υφάσματα.
- Προσέξτε ιδιαίτερα τη διατροφή σας.
- Κόβετε συχνά τα νύχια προκειμένου ν’ αποφευχθούν
οι τραυματισμοί κατά το ξύσιμο. Στα νήπια καλό είναι
να φοράτε γάντια.
Θάλεια Γούτου, κοσμετολόγος, medlabnews.gr
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TENIΣ
Σταθερά 6ος στον κόσμο
ο Τσιτσιπάς
Στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης διατηρήθηκε
και για το 2020 ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπως ανακοινώθηκε μετά τη λήξη και του ATP Finals στο Λονδίνο. Ο Ελληνας τενίστας, παρά το γεγονός πως
δεν διατήρησε στην κατοχή του τον τίτλο του
ΑTP Finals που είχε κατακτήσει πέρσι στο Λονδίνο
αφού αποκλείστηκε στα
φετινά ημιτελικά από τον
σπουδαίο Ραφαέλ Ναδάλ,
εντούτοις αυτό δεν είχε
επίπτωση στη βαθμολογία.
Και αυτό γιατί μετά τις αλλαγές της ΑΤP διατήρησε
τους περσινούς βαθμούς καθώς και την απόσταση
ασφαλείας από τον 7ο στην παγκόσμια κατάταξη
Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Στην κορυφή παρέμεινε ο
Νόβακ Τζόκοβιτς για 296η συνεχόμενη βδομάδα.
Ακολουθούν ο Ραφαέλ Ναδάλ στο Νο 2 και στο Νο
3 ο Ρώσος νικητής του φετινού ΑTP Finals (νίκησε
2-1 τον Ντόμινικ Τιμ) Ντανίλ Μεντβέντεφ.
Ο Αυστριακός Ντόμινικ Τιμ με την παρουσία του στο
φετινό τελικό ανέβηκε στην 4η θέση, ενώ στο Νο 5
μπροστά από τον Στέφανο Τσιτσιπά βρίσκεται ο Ρότζερ Φέντερερ.
Νίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ

«Εφυγε» ο καλύτερος όλων των εποχών

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα
πέθανε χτες από ανακοπή σε ηλικία 60 ετών
Παγκόσμιο σοκ και θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου
του Αργεντινού θρύλου του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Αρμάντο
Μαραντόνα, από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 60 ετών.
Ο Μαραντόνα, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε
πολλά προβλήματα υγείας, πρόσφατα υποβλήθηκε σε σοβαρή λεπτή επέμβαση στον εγκέφαλο, παίρνοντας όμως
εξιτήριο, και τις τελευταίες βδομάδες ανάρρωνε στο σπίτι
του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αντιμετώπισε
σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία φέρονται ως
η αιτία που τον οδήγησε στην ανακοπή, παρά την ιατρική
βοήθεια που του χορηγήθηκε από τους γιατρούς που έφτασαν στο σπίτι. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε αρχικά στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα «Clarin» της

ΣΤΙΒΟΣ
Πέθανε ο Ερνέστο Κάντο
Σε ηλικία 61 ετών πέθανε από καρκίνο του παγκρέατος και του ήπατος ο χρυσός Ολυμπιονίκης του
βάδην, Mεξικανός Ερνεστο Κάντο. Ο Κάντο ήταν ο
ένας από τους τρεις αθλητές στίβου της χώρας του
που έχουν κατακτήσει χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που πέτυχε στους Ολυμπιακούς
του Λος Αντζελες, το 1984, στο αγώνισμα των 20
χλμ. Μάλιστα ένα χρόνο νωρίτερα, το 1983, είχε
στεφθεί και παγκόσμιος πρωταθλητής στο ίδιο αγώνισμα.

Μέτρα αναστολής
στον αθλητισμό
Κυβερνητικές υποσχέσεις
απέναντι στις αγωνίες
αθλητών και ομάδων
Στο όνομα του περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού η κυβέρνηση
ανέστειλε τη δραστηριότητα σε όλα τα
αθλήματα, με εξαίρεση τα επαγγελματικά πρωταθλήματα των πρώτων κατηγοριών ποδοσφαίρου και μπάσκετ και
την προετοιμασία αθλητών για τους
Ολυμπιακούς και παρα-Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο. Αυτό που επικαλέστηκε ήταν ότι στη Super League 1 και
την Basket League εφαρμόζονται αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την τέλεση
των αγώνων.
Από την αρχή, ομοσπονδίες, σωματεία
και αθλητές εξέφρασαν την αντίθεσή
τους στην κυβερνητική απόφαση, η
οποία όπως τόνισαν, έχει συνέπειες
για τους ανθρώπους του αθλητισμού.
Παρά ταύτα, κάποιες ομοσπονδίες
τροποποίησαν τα υγειονομικά τους
πρωτόκολλα προς το αυστηρότερο,
αλλά δεν στάθηκε αρκετό ώστε να πά-

Αργεντινής και σε λίγα λεπτά έκανε το γύρο του κόσμου.
Γεννημένος στις 30/10/1965 στο Μπουένος Αϊρες, ο
Ντιέγκο Μαραντόνα, για πολλούς ο καλύτερος παίκτης
όλων των εποχών (ιστορική έχει μένει η κόντρα του με τον
Πελέ για τον τίτλο αυτό), άφησε το στίγμα του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Κορυφαίος όλων των εποχών
Ως βιρτουόζος της μπάλας ο Ντιέγκο Μαραντόνα κατάφερε
να διανύσει μια επιτυχημένη καριέρα για τον ίδιο και τις
ομάδες όπου αγωνίστηκε.
Το 1986 οδήγησε την Εθνική ομάδα της Αργεντινής στην
κατάκτηση του Μουντιάλ του Μεξικού, με νίκη 3-2 επί της
Δυτικής Γερμανίας στον τελικό. Θρυλική ήταν η εμφάνισή
του στον προημιτελικό με την Αγγλία, όταν έδωσε τη νίκη
στην Αργεντινή με 2-1, πετυχαίνοντας δύο γκολ που έμειναν στην Ιστορία για εντελώς διαφορετικούς λόγους: Το
πρώτο αντικανονικό, με το χέρι («Το Χέρι του Θεού»), και
το δεύτερο με καταπληκτική ατομική ενέργεια, όπου ξεκινώντας από τη μεσαία γραμμή πέρασε όποιον Αγγλο βρήκε
μπροστά του, και τον τερματοφύλακα, και σκόραρε («το
γκολ του αιώνα»). Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Γκάρι
Λίνεκερ, αρχηγού της Εθνικής Αγγλίας, όταν ρωτήθηκε από
δημοσιογράφους μετά τον αγώνα: «Είδες ότι έβαλε το γκολ
με το χέρι;». «Το άλλο γκολ που έβαλε το είδατε;», απάντησε...
Nίκος Γεωργόπουλος

ρουν το «πράσινο φως» για επανέναρξη της δράσης τους.
Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη του υφυπουργού Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη με
τους εκπροσώπους των συνδέσμων παικτών των ομαδικών αθλημάτων (ποδόσφαιρο,
μπάσκετ,
πόλο,
βόλεϊ,
χάντμπολ), έγινε εμφανής η απουσία από
πλευράς κυβέρνησης ενός οργανωμένου
σχεδίου επανεκκίνησης των πρωταθλημάτων. Ξεκαθαρίστηκε μάλιστα ότι δεν προβλέπεται άμεσα τέτοιο ενδεχόμενο.
Παράλληλα ο υφυπουργός ενημέρωσε ότι
τα ανανεωμένα ιατρικά πρωτόκολλα για
το πρωτάθλημα της Super League 2 στο
ποδόσφαιρο βρίσκονται στην αρμόδια
Επιτροπή του υπουργείου Υγείας, για τις
τελικές αποφάσεις.
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι
των παικτών χαρακτήρισαν ζωτικής
σημασίας την επιστροφή στις προπονήσεις.
Αναφέρθηκαν στους φόβους και τις
ανασφάλειες που δημιουργεί η καραντίνα και παράλληλα εστίασαν στα προβλήματα καθημερινής επιβίωσης για
τους αθλητές των μικρότερων κατηγοριών.
Με πρόσφατη κοινή τους ανακοίνωση
οι σύνδεσμοι παικτών βόλεϊ (ΠΑΣΑΠ),
πόλο (ΣΕΑΥ) και χάντμπολ (ΠΣΑΧ) εξέπεμψαν «σήμα κινδύνου» για τις σοβα-

ρές συνέπειες που προκαλεί η αναστολή της αθλητικής δραστηριότητας
στα μέλη τους. Οσο για τον σύνδεσμο
των ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ), με τη
σειρά του έχει αναδείξει το θέμα της
μη έναρξης των πρωταθλημάτων Super
League 2 και Football League και των
δύσκολων συνθηκών τις οποίες βιώνουν οι ποδοσφαιριστές στις μικρότερες κατηγορίες.
Πάντως, η κυβέρνηση μόλις πρόσφατα
ενημέρωσε για την έναρξη συζητήσεων μεταξύ αθλητικών φορέων και
υπουργείου Εργασίας, με σκοπό, όπως
γνωστοποιήθηκε, το άνοιγμα της ομπρέλας προστασίας για τους αθλητές
που πλήττονται.

Επιστολή των παικτών της
Εθνικής βόλεϊ
Το άμεσο ξεκίνημα του πρωταθλήματος
βόλεϊ της πρώτης κατηγορίας ζητούν με
επιστολή τους τα μέλη της Εθνικής ομάδας ανδρών. Στην επιστολή οι διεθνείς
μεταξύ άλλων τονίζουν την ανάγκη να
αρχίσει άμεσα το πρωτάθλημα της Volleyleague, κρούοντας τον κώδωνα του
κινδύνου ενόψει της συμμετοχής της
Εθνικής στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Nίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
SUPER LEAGUE 1
Πιο έτοιμα τα φαβορί στην επανέναρξη
Τα φαβορί έδειξαν μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας στην 9η
αγωνιστική της Super League 1, πρώτη μετά τη διακοπή του
πρωταθλήματος για τους διεθνείς αγώνες. Από τα αποτελέσματα ξεχωρίζουν οι νίκες του Ολυμπιακού (στο ντέρμπι
«αιωνίων») και του Αρη στο Αγρίνο, οι οποίες τους διατήρησαν στην κορυφή. Στο κατόπι τους βρίσκονται ΑΕΚ και
ΠΑΟΚ, νικώντας ΑΕΛ και ΠΑΣ Γιάννινα αντίστοιχα.
Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός, παρά τις πολλές και σημαντικές
απουσίες, νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό. Σε αντίθεση με τη
γενική φετινή εικόνα τους, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά και κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο, όπου και σημείωσαν το γκολ που έμελλε να είναι το νικητήριο, με σκόρερ
τον Φορτούνη στο 21'. Η εικόνα του ντέρμπι άλλαξε μετά
το 60', με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τα «ηνία» και να
χάνει σημαντικές ευκαιρίες με τους Μαουρίτσιο και Μακέντα, χωρίς τελικά να ισοφαρίσει, ενώ προστέθηκε στους
«πράσινους» και το πρόβλημα με τον τραυματισμό του Σαβιέρ.
Ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό στην κορυφή παραμένει ο
Αρης μετά το «διπλό» στο Αγρίνιο, 1-0 επί του Παναιτωλικού, 6η νίκη του σε 7 αγώνες - το καλύτερο ξεκίνημα στην
ιστορία του. Το γκολ που έκρινε τον αγώνα σημείωσε ο
Μπρούνο Γκάμα με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 18'.
Μετά από μέτρια εμφάνιση και με μπόλικο άγχος, ο ΠΑΟΚ
νίκησε 2-1 τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Τούμπα. Οι αξιόμαχοι
Γιαννιώτες προηγήθηκαν με τον Εραμούσπε στο 31', ισοφαρίστηκαν στο 53' από το γκολ του Σβιντέρσκι και παρότι από
το 57' έπαιζαν με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του σκόρερ
τους, κρατούσαν το βαθμό της ισοπαλίας μέχρι και τις καθυστερήσεις. Τότε όμως ο ΠΑΟΚ, που ειδικά μετά την αποβολή πίεζε ασφυκτικά, «λυτρώθηκε» με σκόρερ τον Ελ
Καντουρί.
Πλούσιο σε φάσεις ήταν το ματς στη Ριζούπολη ανάμεσα
στην ΑΕΚ και την ΑΕΛ (δεν έγινε στο ΟΑΚΑ, λόγω εργασιών), με την «Ενωση» να επικρατεί πιο δύσκολα απ' ό,τι
δείχνει το τελικό 4-1. Το πρώτο ημίχρονο παρά τις πολλές
ευκαιρίες που δημιούργησαν και οι δύο ομάδες δεν είχε
τέρματα, αυτό όμως άλλαξε στην επανάληψη. Η ΑΕΚ
άνοιξε το σκορ στο 57', η Λάρισα όμως ισοφάρισε στο 67'
με τον Σπαρβ. Στο τελευταίο εικοσάλεπτο οι γηπεδούχοι
«φόρτσαραν» και εκμεταλλευόμενοι τα λάθη των αντιπάλων τους έφτασαν στη νίκη με γκολ των Ανσαριφάρντ (71'),
Σιμόες (79') και Γαλανόπουλου (89'), το κόστος όμως ήταν
ο τραυματισμός του Λόπεζ, ενώ και ο Ανσαριφάρντ ένιωσε
ενοχλήσεις. Η ήττα της ΑΕΛ οδήγησε στην παραίτηση του
τεχνικού της, Μιχάλη Γρηγορίου.
Χορταστικοί σε θέαμα και γκολ αγώνες έγιναν στη Φθιώτιδα
και στο Περιστέρι, όπου Λαμία - Αστέρας Τρίπολης και
Ατρόμητος - Απόλλων Σμύρνης αντίστοιχα ήρθαν ισόπαλοι
2-2. Στον Βόλο ο ΟΦΗ πήρε επιβλητικό διπλό επικρατώντας
της τοπικής ομάδας με 4-1.

Νέο σοκ με Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό
Δεν έφθανε στον Ολυμπιακό το σοκ με τους Χασάν και Ελ
Αραμπί που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ήρθε και αυτό
με τον τραυματισμό του Βαλμπουενά. Ο παίκτης τραυματίστηκε στην προπόνηση της ομάδας και αναμένεται να μείνει
εκτός δράσης για δυο βδομάδες. Κάτι που αυξάνει τα προβλήματα για τον τεχνικό των πρωταθλητών Ελλάδας Πέδρο
Μαρτίνς.

BASKET LEAGUE
Σπουδαία διπλά για ΑΕΚ και Περιστέρι
Τα σπουδαία διπλά του Περιστερίου και της ΑΕΚ σε Ιβανώφειο και Αγρίνιο, αντίστοιχα, ξεχώρισαν στην 5η αγωνιστική
στην Βasket League. Στα αξιοσημείωτα το πετυχημένο ντεμπούτο του Προμηθέα, που άνοιξε τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα μετά την πολυήμερη καραντίνα λόγω κρουσμάτων
κορονοϊού.
Στο Αγρίνιο η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική απέναντι στο Μεσολόγγι, επικρατώντας χωρίς προβλήματα με 87-66 και παραμένοντας αήττητη (έχει 1 παιχνίδι λιγότερο). Η «Ενωση»
έφθασε στην επιτυχία χάρη στο ίσως καλύτερο πρώτο
μέρος της στη νέα σεζόν (56-37 ημίχρονο), στον επιθετικό
πλουραλισμό της (5 παίκτες με διψήφιους πόντους) και
έχοντας πρωταγωνιστή τον Λοτζέσκι (14 π., 4/8 3ποντα).
Για τους νεοφώτιστους ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα
μετά τις τρεις σερί επιτυχίες στο ξεκίνημα.
Στη Θεσσαλονίκη το Περιστέρι σε ένα συναρπαστικό ματς
νίκησε τον Ηρακλή με 75-71 στην παράταση (κ.α. 60-60). Το
ματς ήταν ισορροπημένο στη μεγαλύτερη διάρκεια της κανονικής περιόδου (18-15, 33-33, 53-47), ωστόσο στην παράταση οι φιλοξενούμενοι με πρωταγωνιστή τον Γκρέι (26
π. 6/11 3ποντα) έγειραν την πλάστιγγα υπέρ τους. Οι γηπεδούχοι, που είχαν ως καλύτερο τον Καβαδά πλήρωσαν και
την αδυναμία τους στις βολές (11 χαμένες).
Σπουδαίο ματς έγινε στην Πάτρα, όπου ο γηπεδούχος Προμηθέας έφθασε στη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 83-80. Ο Προμηθέας, με μπροστάρη τον Αγραβάνη (24 π.), είχε τον έλεγχο
στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα (26-23, 43-36, 62-54),
ενώ αντέδρασε στην αντεπίθεση των φιλοξενούμενων (9-0
σερί) στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Το εγχώριο αήττητό του κράτησε ο Παναθηναϊκός, που
μετά τις δύο ήττες εντός της βδομάδας για την Euroleague
ξέσπασε στον Κολοσσό Ρόδου, στο ΟΑΚΑ, σημειώνοντας
σκορ 90-67. Την πρώτη του νίκη πέτυχε ο Ιωνικός Νικαίας
που στο ντεμπούτο του τεχνικού Βαγγέλη Αγγέλου στον
πάγκο νίκησε εκτός έδρας το Λαύριο με 91-81. Αναβλήθηκε
ο αγώνας Λάρισας - Αρη αφού οι γηπεδούχοι είναι σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

ΕΠΟ
Διαψεύδει τα περί κακοδιαχείρισης
Με ανακοίνωσή της η ΕΠΟ διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για οικονομικές ατασθαλίες
στην Ομοσπονδία επικαλούμενα έκθεση διεθνούς ελεγκτικού οργανισμού που συνεργάζεται με τη FIFA. Η ΕΠΟ στην
ανακοίνωσή της μιλάει για «ρεσιτάλ συκοφαντίας και λάσπης» ενώ διαψεύδει τα φερόμενα ως αποτελέσματα της
έρευνας που κατέδειξε κακοδιαχείριση. Διευκρινίζει δε πως
η εν λόγω διαδικασία, που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη
2020, δεν αποτελούσε οικονομικό έλεγχο από ορκωτούς
λογιστές αλλά «μόνο έλεγχο των λειτουργιών του λογιστηρίου της Ομοσπονδίας, σε σχέση με διεθνή υφιστάμενα
πρότυπα».

CHAMPIONS LEAGUE
Κομβικό ματς στο Παρίσι
H κομβική αναμέτρηση για τη μια εκ των δύο θέσεων πρόκρισης στον 8ο όμιλο στο Παρίσι μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν
και Λειψίας (22.00, Cosmote Sport 2) ξεχωρίζει στο σημερινό πρώτο μέρος της 4ης αγωνιστικής των ομίλων στο
Champions League. Στα αξιοσημείωτα και η κόντρα στη Γερμανία μεταξύ Ντόρτμουντ και Μπριζ που θεωρείται κρίσιμη

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

για το σκηνικό στα ψηλά του 6ου ομίλου (22.00, Cosmote
Sport 8). Στη σκιά των σοβαρών αγωνιστικών και εξωαγωνιστικών προβλημάτων η Μπαρτσελόνα θα δοκιμαστεί στο
Κίεβο με την Ντιναμό.

SUPER LEAGUE 2 - FOOTBALL LEAGUE
Παραμένει στον «αέρα» η έναρξη
Στον «αέρα» εξακολουθούν να παραμένουν τα πρωταθλήματα της Super League 2 και της Football League αφού
ακόμα δεν έχει οριστεί ημερομηνία έναρξης και ενώ έχουμε
φθάσει στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Μάλιστα,
σε πρόσφατη επιστολή τους οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας ενημέρωσαν ανοιχτά πλέον για τον κίνδυνο ακόμα
και ματαίωσης του πρωταθλήματος εάν δεν αρχίσει άμεσα.
Στις αρχές της βδομάδας οι ΠΑΕ της Super League 2 και
της Football League, με τη συνδρομή της ΕΠΟ, της Super
League 1 και του συνδέσμου των παικτών ΠΣΑΠ, απέστειλαν επιστολή στους αρμοδίους της κυβέρνησης ζητώντας
την άμεση έναρξη των πρωταθλημάτων. Σε αυτή γινόταν
αναφορά στα προβλήματα που ήδη έχουν συσσωρευτεί σε
ομάδες και παίκτες από την πολύμηνη αγωνιστική απραξία.
Σημειώνεται πως και στα δύο πρωταθλήματα αγωνιστική
δράση έχει να υπάρξει από τα μέσα του περασμένου
Μάρτη, όταν και διακόπηκε οριστικά η περσινή σεζόν. Παράλληλα στην επιστολή η Super League 2 και η Football
League γνωστοποιούσαν τη δυνατότητά τους να τηρήσουν
τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν οριστεί μετά τα νέα
δεδομένα και την έξαρση της πανδημίας στη χώρα μας.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Ο Πορτογάλος Ντίας
στο ντέρμπι των «αιωνίων»
Ο Πορτογάλος διαιτητής Αρτούρο Σοάρες Ντίας επιλέχθηκε
από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να διευθύνει το
ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής στη Super League 1 μεταξύ
Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, στο Φάληρο. Ο Ντίας είχε
διευθύνει τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου μεταξύ ΑΕΚ Αρη. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ρουί Ταβάρες, Πάουλο Σοάρες και στο VAR θα είναι ο επίσης Πορτογάλος Μπρούνο Εστέβες, ενώ 4ος ορίστηκε ο Αριστείδης
Βάτσιος.
Στα άλλα ματς οι διαιτητές θα είναι: Λαμία - Αστέρας Τρίπολης: Τσαγκαράκης. Ατρόμητος - Απόλλων Σμύρνης: Τζήλος. ΑΕΚ - ΑΕΛ: Φωτιάς. Παναιτωλικός - Αρης:
Κουτσιαύτης. ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα: Σιδηρόπουλος. Βόλος
- ΟΦΗ: Καραντώνης.

ΓΓΑ
Συγκρότηση της πλατφόρμας για τα στημένα
Αποφεύγοντας να μιλήσει για τη σύνδεση των στημένων
αγώνων με τις λογικές του ίδιου του οικοδομήματος του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λ. Αυγενάκης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής
πλατφόρμας στη ΓΓΑ για τους χειραγωγημένους αγώνες,
με τίτλο Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΑΘΛΑ). Η σύστασή της προβλέπεται στη σύμβαση Macollin
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους χειραγωγημένους
αγώνες. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη Βουλή πριν από
λίγους μήνες.
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Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο
Το φαινόμενο των θρησκειών
Δημήτρης Τσαρδάκης

Mια ανθρωπολογική και κοινωνικο-ψυχολογική ανάλυση του
φαινομένου της θρησκείας και της θρησκευτικής πίστης,
στο πλαίσιο πάντα της θεωρίας της εξέλιξης και των πορισμάτων της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 272, Τιμή διάθεσης 10€

Αστρολογία και αποκρυφισμός
Μία κριτική στον ανορθολογισμό
και στον σκοταδισμό
Δημήτρης Τσαρδάκης

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ

Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι
Δεν πρόκειται για μία ακόμη έκδοση του γνωστού έργου. Όλο το έργο σχολιάζει επανειλημμένα και επί
σειρά ετών – από όταν ήταν Στρατηγός, Ύπατος, Αυτοκράτορας ή εξόριστος – ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
Αυτή είναι η σημαντική ιδιαιτερότητα της παρούσας έκδοσης. Ο Ναπολέων είναι κοντά μας – μόλις 200
χρόνια – και κοντά στις πρακτικές και τις αντιλήψεις της σύγχρονης πολιτικής.
Σημείωση: Κυκλοφορεί και σε ειδική, συλλεκτική, περιορισμένη αριθμητικά, δερματόδετη έκδοση.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού

Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση
του καπιταλισμού

Δημήτρης Τσαρδάκης

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης: 20€, συλλεκτική δερματόδετη έκδοση 50€

H διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή
Η Φιλοσοφία ώς επιστατούσα επιστήμη
Δημήτρης Ράπτης

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογενετικών και ψυχολογικών παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην
μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέτειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του καπιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού
συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.

Μια γνωσιολογική μελέτη, που αποσκοπεί να καταστήσει κατανοητό ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη, και μάλιστα η επιστατούσα. Είναι μια υπομονετική διαδρομή σε όλο το πλάτος της
φιλοσοφίας, που εξηγεί πώς οι δύο βασικές συνιστώσες της
ύπαρξης, η ιδεαλιστική και η υλιστική, διαπερνούν με συνέπεια
ολόκληρο το φιλοσοφικό οικοδόμημα και πώς ο διαλεκτικός
συγκερασμός των δύο κύριων φιλοσοφικών σχολών εδραιώνει
ορθότερα τη γνώση και βελτιώνει πρακτικά τη ζωή.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 640, Τιμή διάθεσης 25€

H Eλλάδα δια μέσου των αιώνων

Δε στέλνουν γράμματα στους ουρανούς

Ιστορία
Ηλίας Αλβανίδης

Δαιτρέχοντας σημαντικά γεγονότα
της ιστορίας που σημάδεψαν
την ανθρωπότητα.

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 80, Τιμή διάθεσης 10€

Ελληνες της Καππαδοκίας και του Πόντου
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Βιογραφική εξιστόρηση
Ηλίας Αλβανίδης

Το βιβλίο μου αυτό, αποτελεί βιογραφικό χρονικό με την
ευχή, όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλος αλληλοσπαραγμός,
ποτέ πια καραβάνια προσφύγων και καταστρεμμένα χωριά
και πόλεις. Ποτέ πια Ορφανοτροφεία και προσφυγικά καταλύματα.
Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 255, Τιμή διάθεσης 10€

KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
Βούλα, Παπάγου 6, 16673 • Τηλ: 210 89 59 004, Κιν: 6937 15 30 52 • Fax: 210.96.58.9498 • E-mail press@ebdomi.com
KAI ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ:
Θ. Κουμπούρας - Ε. Γκερέκου, Ποσειδώνος 12, Βούλα | Σπύρος Προβιδάς, Βασ. Παύλου 65Α, Βούλα | Ιανός α.ε., Σταδίου 24, Αθήνα
Τσάνας - Δημόπουλος ο.ε., Μαυρομιχάλη 1, Αθήνα | Σπανός Κώστας - Βιβλιοφιλία, Μαυρομιχάλη 7, Αθήνα

