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Περιφέρεια Αττικής

10ετής λανθάνουσα

Υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

“Προϋπολογισμός ειδικών συνθηκών”

με δημοκρατικό μανδύα

3 Πέππας: 66 νέα

έργα θωρακίζουν

«Αν είχαμε δικτατορία, θα ήταν πιο εύκολα (για την
κυβέρνηση) αρκεί να ήμουν εγώ ο δικτάτορας»
Τζωρτζ Μπους
πρ. Πρόεδρος των ΗΠΑ
Μήπως είναι υπερβολικός ο τίτλος του άρθρου,
«λανθάνουσα Δικτατορία;» Αυτό θα
το δούμε, αφού αναζητήσουμε
πρώτα τα χαρακτηριστικά της δικτατορίας και της δημοκρατίας, για να
ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε.
Και πρέπει να το γνωρίσουμε καλά
αυτό, γιατί μας έχει εμπεδωθεί η
άποψη ότι εκείνο που διαχωρίζει τη
του Κώστα
μια απ’ την άλλη μορφή διακυβέρνηΒενετσάνου
σης, είναι η αυθαιρεσία της πρώτης
και η έλλειψη ελευθερίας των υπηκόων, ενώ στη δημοκρατία και ψηφίζεις και λες ότι θέλεις(!) (περίπου). Τώρα μάλιστα, μέσω των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης (Μ.Κ.Δ.) βρίζεις κιόλας, όπως βλέπω, και
συχνά μάλιστα, χυδαία!...
Δεν είναι όμως αυτή η διαφορά.
Αν ο Παπαδόπουλος, ο Ιωαννίδης και λοιποί δικτάτορες κι όχι μόνον της 7ετίας, δεν ήσαν στρατιωτικοί και ήσαν αρκετά διαβασμένοι και πονηροί, θα
άφηναν πλήρη ελευθερία του λόγου. Έτσι θα έκαναν
και οικονομία στα «καρφιά» και τους χαφιέδες,
αφού οι «δημοκρατικοί» πολίτες και οι πολιτευόμενοι θ’ αποκαλύπτονταν μόνοι τους, όπως τώρα!
Δεν χρειάζονταν βασανιστήρια και οι βασανιστές
της «Μπουμπουλίνας» (της Ασφάλειας), ούτε της
ΕΣΑ (στρατιωτικής Αστυνομίας). Αυτά είναι πρωτόγονα και βάρβαρα πράγματα. Υπάρχουν πιο «πολιτισμένα» μέσα, και ευκαιρίες – προσχήματα πάντα
βρίσκονται, όπως έλεγε κι ο Μακιαβέλλι και εφευρίσκονται – κατασκευάζονται, όπως τον διόρθωνε ο
Ναπολέων Βοναπάργτης. (πιο κοντά στους σύγχρονους πολιτικούς
Συνέχεια στη σελ. 2

την Περιφέρεια
3 Σγουρός:

Μη ρεαλιστικός και
βιώσιμος
σελίδα 12
Το καραβάκι είναι δημιουργία του Συλλόγου “Ευρυάλη Βούλας”. Λεπτομέρειες στη σελ. 14

Τραπεζοκαθίσματα
παντού
στη Βουλιαγμένη
σελίδα 6

Ακυροι οι διαγωνισμοί
στο Δήμο ΒΒΒ;
σελίδα 6

Η εφημερίδα και
οι αναγνώστες
της

Δήμος Κρωπίας
Δράσεις & προγραμματισμός
του Σ.Τ.Ο.
σελίδα 7

“Θουέτις” και
κλιματική αλλαγή
σελίδα 13

Λεωφ. Ποσειδώνος
Kλειστή μία λωρίδα
κυκλοφορίας
Από Πειραιά προς Γλυφάδα

Θεόδωρος Γεωργίου
σελίδα 14

σελίδα 7

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

10ετής λανθάνουσα
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
Συνέχεια απο τη σελ. 1

της ωραιοποίησης της εκτρωματικής πραγματικότητας).
Ο «οικονομικός πόλεμος», το κλείσιμο των επιχειρήσεων π.χ, η ανεργία κ.ά.

παρά να τους χτυπάνε και να τους κλωτσάνε, για να
συμμορφωθούν...»!!!
Να τ’ ακούν οι Κλωτσοχοείδηδες και Χρυσοτάκηδες,
γιατί, ως φαίνεται, αυτά δεν διδάσκονται στα Χάρβαρντ. Τώρα, όσον αφορά τον ναρκο-υπνωτισμό των
μαζών και τον βρεφικό – γονιδιακό προγραμματισμό,
τον καιρό που τα ’λεγε ο Χάξλεϋ, η τηλεόραση ήταν στα
σπάργανα και η νανοτεχνολογία των εμφυτευμάτων
ήταν άγνωστη, καθώς και η γονιδιακή βιολογία.

Και η Δημοκρατία;
«Η τέλεια δικτατορία θα έχει τη μορφή της δημοκρατίας. (...) Ένα σύστημα δουλείας, όπου χάρη στην κατανάλωση και τη διασκέδαση, οι δούλοι θ’ αγαπήσουν
τη δουλεία τους», λέει προφητικά ο μεγάλος συγγραφέας Άλντους Χάξλεϋ1.
...Και θα ψηφίζουν... τόσο που θα το βαρεθούνε. Ευτυχώς, θα τους... διευκολίνουν στις επιλογές τους τα
Μ.Μ.Ε. Και τα Μ.Κ.Δ.
Αναφέρθηκα στον Χάξλεϋ για να μην αναφερθώ πάλι
στον Ρόμπερτ Κούπερ2 και γίνομαι... μονοπολικός.
Ο Χάξλεϋ, μάλιστα, γίνεται πιο συγκεκριμένος σε μιαν
ευχαριστήρια επιστολή του προς τον Όργουελ το 1949,
για το γνωστό βιβλίο του, «1984». Του λέει, μεταξύ των
άλλων: «...η ύπνωση έγινε εύκολη και επ’ αόριστον
εκτατή με τη χρήση βαρβιτουρικών, τα οποία προκαλούν μιαν υπνώδη και ευεπηρέαστη κατάσταση ακόμα
και στα πιο απείθαρχα υποκείμενα (...). Οι εξουσιαστές
του κόσμου θ’ ανακαλύψουν πως ο βρεφικός προγραμματισμός και ο ναρκο-υπνωτισμός είναι περισσότερο
αποτελεσματικά εργαλεία διακυβέρνησης, από τα
γκλομπς και τις φυλακές, και πως η δίψα για εξουσία
μπορεί εξ ίσου να ικανοποιηθεί με τη δρομολόγηση των
ανθρώπων ν’ αγαπάνε την (εργασιακή τους) δουλεία,

Διαβάστε ακόμη
Διαδικτυακές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Σελ. 4-5
Cadende - Decadence
Σελ. 8

B. Kατσάνη

Ιοί, επιδημίες και πανδημίες
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σελ. 9

Φέρτε τώρα τα φάρμακα Σελ. 11
Οικουμενική διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σελ. 16
Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ Ι. Δόγκα
Σελ. 17

Η δημοκρατία είναι ένα πολύ εύπλαστο πολίτευμα.
Είναι ένα λάστιχο. Την διαπλάθει και την απλώνει ή τη
μαζεύει ο κάθε Ηγεμόνας ανάλογα με τις ανάγκες του
και τα κέφια του, και την προσαρμόζει στα «μέτρα» του.
Αιτιολογίες – προφάσεις υπάρχουν πληθώρα!
Παλιότερα, εύκολη και πρόσφορη πρόφαση όταν «ο εκ
βορρά κίνδυνος» - ποτέ ο εξ ανατολών – ο κομμουνιστικός κίνδυνος (αυτό μέχρι το 1974 και ηπιότερα
μέχρι το 1990). Μετά; Μετά η «τρομοκρατία», που εμφανίστηκε κυρίως μετά τον πόλεμο των 6 ημερών
(Αραβο-Ισραηλινός του 1967) και παραμένει. Η οικονομία ασφαλώς πάντοτε έπαιζε το ρόλο της, πραγματικό
ή προσχηματικό, για τη συρρίκνωση της δημοκρατίας,
με αποκορύφωμα την κρίση του 2007 – 2008, που προκάλεσαν τα χρηματο-οικονομικά παιχνίδια των τραπεζών· (18,6 τρισεκατομμύρια ευρώ, τοξικά περιουσιακά
στοιχεία τα υπολόγιζε “άκρως εμπιστευτική” έκθεση της
Κομισιόν), που τα πληρώνουν οι λαοί – εσείς κι εγώ –
και θα τα πληρώνουν και τα εγγόνια μας.
Βέβαια στην Ελλάδα τα ανακρούσματα, τα αντιμάμαλα
για τους θαλασσινoύς, φάνηκαν λίγο αργότερα, το
2010, αφού είχε προηγηθεί το φιάσκο του χρηματιστηρίου, στο τέλος της περασμένης χιλιετίας, δηλαδή πριν
21-22 χρόνια.
Το 2010 λοιπόν και εντεύθεν εν πλήρη συνταγματική
και ευρωπαϊκή «δημοκρατία», αφού είχαν «φάει» τα
λεφτά του κοσμάκη στο χρηματιστήριο, με την ενθάρρυνση της κυβέρνησης Σημίτη, άρχισαν και συνεχίζουν
να τα τρώνε, με τα ΕΜΦΙΑ το ΦΠΑ, την άγρια φορολογία και την περικοπή των εσόδων παντειοτρόπως και
ποικιλοτρόπως.
Εσχάτως δε, ενισχυτικά και πιο έντονα – ευκαιρίας δοθείσης με τον κορωναϊό, – τη δημοκρατία την έκαναν
περίπου «μουσιακό είδος».
Δημοκρατία, (Democracy) στη σύγχρονη πολιτική αντίληψη είναι:
Α. «...το δικαίωμα του ατόμου να ενδιαφέρεται, εξίσου
με τα άλλα άτομα (δεν λέει «πολίτες») για τις δυνατότητες της ανεμπόδιστης συμμετοχής του, στις αξίες
της κοινωνίας αυτής...»3.
Β. Αλλη άποψη υπογραμμίζει την «υπακοή που οφείλεται στη θέληση του λαού» (πώς διαμορφώνεται αλήθεια, και πώς διαγιγνώσκεται;) και άλλη «την
ανεμπόδιστη συμμετοχή του κάθε ατόμου στη διαμόρφωση αυτής της θέλησης.» (πρακτικά πώς;) ...«Η πλειοψηφική δημοκρατία (Π.Δ.) (που τώρα, με τα διάφορα

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

εκλογικά κόλπα και όχι μόνο, μπορεί η «πλειοψηφία»
να είναι σχετική ή και μειοψηφική ακόμη) η Π.Δ. λοιπόν,
«μπορεί να κινηθεί προς την κατεύθυνση της αρνήσεως
(ή περιστολής) των ατομικών ελευθεριών στο όνομα
της θελήσεως του λαού!...»3
Μπορεί να το κάνει, - και πολλές φορές πρόσφατα, στη
10ετία μας, το κάνει, να επικαλεσθεί τη θεωρία της
volonte generale (γενικής θέλησης) του Ρουσσώ.
Η Δυτική αντίληψη της δημοκρατίας, λέει η UNESCO –
που στην περίπτωση αυτή εκφράζει το ένα και υπερισχύσαν μπλοκ – έχει τονίσει την ισότητα των πολιτών
ενώπιον του νόμου. Και τυπικά, είναι σχεδόν έτσι,
Ισχύει όμως και ουσιαστικά;
Η άλλη πλευρά πάντως τονίζει ότι «το κράτος είναι
πάντα και αναπότρεπτα το όργανο της κυρίαρχης οικονομικής τάξεως».
«Η πραγματική θέληση της πλειοψηφίας παρεμποδίζεται, και οι “ατομικές ελευθερίες”, είναι τυπικές,
χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο»3.
Γ. Οι κοινωνιολόγοι λένε πολλά και διάφορα, ανάλογα
με την κοσμοθεωρία τους ή τα συμφέροντα που εκφράζουν. Κάποιοι, της παρεμβατικής οικονομίας, «προσβλέπουν σε μια μικτή οικονομία, όπου το κράτος
παρεμβαίνει για την εξισορρόπηση της οικονομικής
ισχύος και την κοινωνική ευημερία...» (J – K. Galbraith)3.
Δ. Τέλος, γιατί δεν υπάρχει τέλος, μια άλλη θεώρηση
(Δυτική κι αυτή) λέει: «... για να είναι μια κοινωνία δημοκρατική, πρέπει όχι μόνο να υπάρχει πολιτική ελευθερία και πολιτική ισότητα, αλλά και οικονομική
ελευθερία και οικονομική ισότητα επίσης» (S.M. Lipset,
«Πολιτικός Ανθρωπος», Ν.Υ. 1960).
Θα μου επιτραπεί να συμπληρώσω «Οικονομική ελευθερία με κοινωνικούς απαρέγκλιτους κανόνες» και οικονομική ισχύς μέχρις εκεί που αδυνατεί να επηρεάσει
την πολιτική ισχύ. Κι ακόμη «οικονομική ισότητα», αναλογική και αξιοκρατική. Από τον καθένα όσο μπορεί και
στον καθένα όσο αποδίδει, αφού καλύψω το αναγκαίο
«όσο ελάχιστο, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χρειάζεται.
Πέρα όμως από τα παραπάνω, ποια δημοκρατία είχαμε
και έχουμε τη 10ετία που εκπνέει; Επανειλημμένη και
συχνότατη παραβίαση του Συντάγματος τυπικά και ουσιαστικά. Ενδεικτικά: Μια κυβέρνηση καθ’ ολοκληρία
και ομολογουμένα από πολιτειακούς και πολιτικούς παράγοντες παράνομη (Λουκ. Παπαδήμα). Ένα δημοψήφισμα του 63% το 2015, που το ανέτρεψαν. Μια
«νόμιμη» ληστεία με την οικονομική αφαίμαξη που επεβλήθη στον ελληνικό λαό, από τους «εταίρους» μας,
για να πληρωθούν οι τοκογλύφοι τους. Ο κατάλογος
είναι πολύ μακρύς για να συνεχίσω. Ή τώρα, με την
“πανδημία” ανοίγει νέο κεφάλαιο;
――――――
1. Άλντους Χάξλεϋ (1894-1963 Άγγλος): «Θαυμαστός καινούργιος κόσμος» (από τα διασημότερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα).
2. R. Cooper, επίσης Άγγλος διπλωμάτης, Γενικός Δ/ντής του γραφείου Εξωτερικών υποθέσεων και Άμυνας του Κομισιόν της Ε.Ε., στο
βιβλίο του «Η Διάλυση των Εθνών».
3. Unesco: «Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών», τομ. 1ος, σελ. 131 κ.ε.
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ΕΒΔΟΜΗ

Η Χορωδια και το Συνολο
Βalthasar Neumann
στο Μegaron Online
Tο Μegaron Online μας μεταφέρει στο Αμβούργο
και στην εντυπωσιακή αίθουσα της Φιλαρμονικής
του Έλβα, από την οποία θα μεταδοθεί σε δωρεάν
live streaming, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στις
12 το μεσημέρι, ένα από τα πλέον μεγαλειώδη
έργα της εκκλησιαστικής μουσικής, η Λειτουργία
σε σι ελάσσονα του Johann Sebastian Bach.

«H Στέλλα με τα κόκκινα γάντια»
από το Εθνικό θέατρο
Το εργο του Ιακωβου Καμπανελλη, «Η Στελλα με τα
κοκκινα γαντια», για πρωτη φορα ζωντανα απο το
Εθνικο Θεατρο σε σκηνοθεσια Γιαννου Περλεγκα
Το έργο του συγγραφέα που σφράγισε την ελληνική
μεταπολεμική δραματουργία γράφτηκε την άνοιξη
του 1954 και αποτέλεσε την αφορμή για την πρώτη
επαφή του με τον κινηματογράφο το 1955

Θα την παρουσιάσουν η Χορωδία, οι Σολίστ και το
Σύνολο Βalthasar Neumann υπό τον κορυφαίο αρχιμουσικό Thomas Hengelbrock, που φημίζονται
για τις άρτιες ερμηνείες τους σε μεγάλες προκλασικές και κλασικές συνθέσεις. Η συναυλία θα προβληθεί ζωντανά στο site και στη σελίδα facebook
του Μεγάρου μέσω της ιστοσελίδας της Φιλαρμονικής του Έλβα (Elbphilharmonie & Laeiszhalle).
Kορωνίδα της συνθετικής δημιουργίας του μεγάλου Κάντορα της Λειψίας, η Λειτουργία σε σι
ελάσσονα BWV 232 αποτελεί τη σημαντικότερη
παρακαταθήκη του Johann Sebastian Bach στην
ιστορία της μουσικής. Ένα μνημειώδες έργο βαθιάς πνευματικότητας που γράφτηκε σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του.

Η απευθείας μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα
livestream.n-t.gr μέσω κωδικού πρόσβασης με αγορά
ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Τιμή εισιτηρίου: 8€
Ώρα έναρξης: 20:30
Ταυτότητα παράστασης
Σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια: Γιάννος Περλέγκας
Σκηνικά, κοστούμια: Λουκία Χουλιάρα
Η Στέλλα αποτυπώνει τις επιθυμίες και της ελπίδες
μιας μετεμφυλιακής Ελλάδας, καταπονημένης από
τον μεγάλο πόλεμο, τον εμφύλιο, και πιθανότατα
τραυματισμένης από ισχυρές και βίαιες οικογενειακές

“Mε τα μάτια ανοιχτά”
Το αφιερωμα στο Ελληνικο
Ντοκιμαντερ επιστρεφει για 6η
χρονια διαδικτυακα
Τέσσερις ημέρες με 14 ταινίες
γεμάτες εικόνες αληθινής
ζωής, επειδή η πραγματικότητα γράφει τα καλύτερα σενάρια...
Φέτος λόγω του γενικού απαγορευτικού (lockdown) και
μετά από δύο απανωτές αναβολές, η Ένωση Ελληνικού
Ντοκιμαντέρ και το Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν για 6η
συνεχή χρονιά το Αφιέρωμα
στο Ελληνικό Nτοκιμαντέρ
«Με τα μάτια ανοιχτά» στη

συγκρούσεις. Επιπροσθέτως, φέρεται να είναι πολύ
περισσότερο υπόλογη στις κοινωνικές επιταγές της
εποχής για γάμο και κοινωνική ενσωμάτωση μέσω
μιας μικροαστικοποίησης, γεγονός που καθιστά την
«επανάστασή» της να μην παντρευτεί (στο τέλος του
έργου), όχι τόσο προϊόν της βούλησης μιας εξ ορισμού «ασυμβίβαστης επαναστάτριας», όσο μια σπασμωδική ενέργεια άρνησης και αυτοκαταστροφής
ενός βαθιά τραυματισμένου κοριτσιού από τις επιβαρυμένες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες μιας Ελλάδας που δεν ξέρει ούτε πώς να υπάρξει ούτε τι
ακριβώς είναι σε εκείνα τα δίσεκτα χρόνια.

διαδικτυακή του εκδοχή.
Από τις 17 έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020 το κοινό θα έχει
την ευκαιρία να απολαύσει
στις οθόνες του 14 από τις σημαντικότερες ταινίες ντοκιμαντέρ της χρονιάς που πέρασε
και να συνομιλήσουμε με τους
δημιουργούς τους.
Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες
δωρεάν με όριο τους 300 θεατές ανά ταινία σε συνεχή ροή
για τέσσερις μέρες στο
www.hellasdoc.gr το οποίο θα
ανοίξει στις 9 το πρωί τις Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου 2020 και
θα παραμείνει ανοιχτό έως τις
9 το πρωί της Δευτέρας 21

Δεκεμβρίου 2020.
Την Κυριακή 20/12/2020 από
τις 19.00 – 21.00, θα διεξαχθεί
διαδικτυακή συζήτηση με τους
δημιουργούς των ταινιών που
θα προβάλλονται στο αφιέρωμα και τη συμμετοχή του
κοινού μέσω της πλατφόρμας
ZOOM στο link:
https://us02web.zoom.us/j/8276
8633241?pwd=SVVhSnFIbkZkUXo1K1FwL3RUNldl
dz09
Η ιδιαιτερότητα της φετινής
διοργάνωσης είναι η μεγάλη
συμμετοχή μικρού μήκους ταινιών νέων δημιουργών, που οι
διαδικασίες διανομής δυσκολεύουν την έξοδο τους στις αίθουσες
ιδιαίτερα
στις
παρούσες συνθήκες.

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, στις 20:30 |
livestream.n-t.gr

Φεστιβάλ «Γέφυρες»
Χριστουγεννιάτικη
ολοήμερη προβολή
To Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου “ΓΕΦΥΡΕΣ” ξεκινά στις 11 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 25 Δεκεμβρίου με το διαδικτυακό
του πρόγραμμα. Εισητήρια στο https://www.inspiretv.com/en/festivals/tickets
Στις 25 Δεκεμβρίου θα γίνει η Χριστουγεννιάτικη
ολοήμερη προβολή όλων των ταινιών μικρού μήκους
διαδικτυακά και η Τελετή Βραβείων Χρυσός Πήγασος με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 8μμ ώρα Ελλάδος σε άμεση
μετάδοση στο Ζoom και στη σελίδα του Φεστιβάλ
ΓΕΦΥΡΕΣ στο Facebook.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 90 ταινίες μεγάλου και
μικρού μήκους σε διάφορα είδη, πρόσφατης παραγωγής, από όλο τον κόσμο σε 12 διαγωνιστικές κατηγορίες.

ΕΒΔΟΜΗ
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Διαδικτυακές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στο Δήμο BBB
Eνα αλλιώτικο εορταστικό πρόγραμμα, προγραμματίζει ο Δήμος ΒΒΒ, το οποίο, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, θα το παρακολουθήσουμε από
την ασφάλεια και τη θαλπωρή του σπιτιού μας. Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου θα μεταφέρει διαδικτυακά, την μαγεία
της Χριστουγεννιάτικης γιορτής.
Μέσω της διαδικτυακής τηλεόρασης του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (www.vvv.gov.gr/webtv
και www.facebook.com/dimosvvv) μπορείτε να παρακολουθήσετε δρώμενα για μικρούς και μεγάλους.
γιορτινή συναυλία με ξεχωριστές μελωδίες και θα
υποδεχτούμε το 2021 με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα το οποίο ακριβώς τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς θα μπορέσουμε να το απολαύσουμε από το
μπαλκόνι του σπιτιού μας με τα μάτια στραμμένα
ψηλά.

Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις δρόμου στις 24
Δεκεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου.
Μια πρωτότυπη, χριστουγεννιάτικη παρέλαση από
μουσικούς, διασκεδαστές και αγαπημένους χριστουγεννιάτικους ήρωες, στις κεντρικές πλατείες του
Δήμου, την παραμονή των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς με ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ, μασκότ
και εμψυχωτές με γιορτινή διάθεση!
Διαδικτυακό κυνήγι χριστουγεννιάτικου θησαυρού.
25 Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου
Μία ασφαλής και πρωτότυπη εορταστική παροχή για
τα παιδιά, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, με προσωπικούς κωδικούς.

Από 25/12 έως 5/1 και κάθε απόγευμα στις 18:00
12 μέρες - 12 Χριστουγεννιάτικες ιστορίες - 12 Γρίφοι
- 9 Χριστουγεννιάτικα κουτιά δώρων. Ανήμερα των
Χριστουγέννων και για 12 ημέρες τα απογεύματα
αποκτούν το δικό τους γιορτινό μυστήριο. Κάθε απόγευμα στις έξι ακριβώς ο Καλαντούλης, το δεξί χέρι
του Άγιου Βασίλη, αφήνει το εργαστήριο για να παίξει με τα παιδιά ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο διαδικτυακό κυνήγι θησαυρού!
Ανοίξτε το τάμπλετ, τον υπολογιστή ή το κινητό και
φθάστε στην λύση του μυστηρίου! Ανακαλύψτε τον
θησαυρό για να γίνει δικός σας! Οι καθημερινές ιστοριούλες έχουν χρονική διάρκεια 15 λεπτών.
Οι παίκτες πρέπει να ανακαλύψουν τα κρυμμένα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην τελική λύση του
μυστηρίου και εύρεσης του θησαυρού.
3 νικητές από 3 διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες!
9 Christmas gift box απευθείας από το εργαστήριο του
Βόρειου Πόλου!
Συνολικά θα δοθούν 9 Christmas gift box
Ηλικιακές κατηγορίες (4 έως 6) (7 έως 8) (9 έως 11)
Το παιχνίδι θα είναι ανοικτό μόνο για όλους του κατοίκους της πόλης. Η συμμετοχή πραγματοποιείται
με την συμπλήρωση ειδικής φόρμας συμμετοχής.
Χριστουγεννιάτικη Διαδικτυακή Συναυλία του Συνόλου Ποικίλης Μουσικής της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας
Αθηνών την Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου, ώρα 20.00
20 μουσικοί
Σολίστ, Όλγα Βενέτη
Μαέστρος, Νικόλαος Μαλιάρας.

Χριστουγεννιάτικος Κόσμος στο ΚΠΙΣΝ
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ
Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, το Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει ζωντανά από την
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του πολυβραβευμένου μαέστρου Γιώργου Πέτρου.
Το εορταστικό πρόγραμμα που θα ενθουσιάσει μικρούς
και μεγάλους περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το διάσημο
μουσικό παραμύθι Ο Πέτρος και ο λύκος του Sergey
Prokofiev, την ορχηστρική σουίτα Το καρναβάλι των
ζώων του Camille Saint Saens και τη Φαντασία πάνω στο
τραγούδι «Greensleeves» του Ralph Vaughan Williams.

Δευτέρα 21/12, 20.30
Mια ξεχωριστή συναυλία για όλη την οικογένεια που θα μας
εισάγει στη γιορτινή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων.
Η βραδιά ανοίγει με δύο σύντομα αλλά ρυθμικά εμβατήρια
που θα μας βάλουν στο χαρούμενο κλίμα των γιορτών.
Στη συνέχεια θα απολαύσουμε τη Φαντασία πάνω στο τραγούδι «Greensleeves» του Ralph Vaughan Williams.
Τα εργαστήρια εικαστικού κεντήματος έρχονται διαδικτυακά
με γιορτινή διάθεση!

Kεντάμε παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα
Δύο εργαστήρια, θα πραγματοποιηθούν τις ημέρες των γιορτών, όπου θα κεντήσουμε δύο σχέδια εμπνευσμένα από την
ελληνική παράδοση, το χριστουγεννιάτικο στεφάνι και το ελληνικό καράβι.
Το εργαστήριο είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να
απευθύνεται σε όσους δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με το κέντημα, ενθουσιάζοντας όμως και τους πιο έμπειρους.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αικατερίνη και Νικολέττα Χριστοπούλου/50 Stitches of Greece
Ελεύθερη συμμετοχή με ηλεκτρονική προεγγραφή
Τ: 216-8091000, Ε: info@snfcc.org

3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ ΕΛΣ

Η μουσικη του λογου
Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ
της με τίτλο “Η μουσική του
λόγου”, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη, το
οποίο απαρτίζεται από πέντε ιδιαίτερες ιστορίες μικρού μήκους. Οι
προβολές των βίντεο του Φεστιβάλ
θα πραγματοποιηθούν από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου
2021 και θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό για 30 ημέρες μετά
την πρεμιέρα τους.
Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από το nationalopera.gr, και
μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε
Facebook και YouTube, καθώς και
από τον ιστότοπο του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού digitalculture.gov.gr.
Οι πέντε ταινίες μικρού μήκους

που θα προβληθούν συνδυάζουν
την τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της μουσικής και του αφηγηματικού λόγου μέσα από νέες
αναγνώσεις μουσικών έργων. Το
όνειρο και η φαντασίωση της
Εξαϋλωμένης νύχτας του Άρνολντ Σαίνμπεργκ συναντούν τις
εξομολογήσεις ανθρώπων σε εγκαταλελειμμένα κτίρια στην υπνωτική σύνθεση Mich nicht του Νίκου
Ιωακείμ και τις αναμνήσεις της Γυναίκας με τα Μαύρα στο μονό“Η
κυρία
του
δραμα
σεληνόφωτος” του Γιώργου Σισιλιάνου. Το νανούρισμα του Ταρκουίνιο Μέρουλα που ψελλίζεται
από διαφορετικές μητέρες στη
σύγχρονη Αθήνα μπλέκεται με τις
Μουσικές ΚαλημέρΕΛΣ, όπου το
λυρικό τραγούδι κυριεύει ένα

πρωινό τηλεοπτικό μαγκαζίνο.
Απολαύστε τις ξεχωριστές ιστορίες μικρού μήκους από την οθόνη
του υπολογιστή σας, το τάμπλετ ή
το κινητό σας».
Μετάδοση: nationalopera.gr, Facebook, YouTube, digitalculture.gov.gr

― Προσευχή πάνω σε ένα νανούρισμα του Ταρκουίνιο Μέρουλα
Πρεμιέρα: 23 Δεκεμβρίου 2020
στις 21.30 | Οnline έως 23/1
― Μουσικές καλημέρες ΕΛΣ
Πρεμιέρα: 30 Δεκεμβρίου 2020
στις 21.30 | Οnline έως 30/1
― Η κυρία του σεληνόφωτος,
έργο 41 του Γιώργου Σισιλιάνου
Πρεμιέρα: 6 Ιανουαρίου 2021 στις
21.30 | Οnline έως 6/2

Radio Plays
Ραδιοφωνικό θέατρο
Αυτόν τον Δεκέμβριο, το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου παρουσιάζει ένα νέο εγχείρημα, που συνδυάζει το
ραδιοφωνικό θέατρο με την αστυνομική λογοτεχνία και
την τζαζ μουσική.
Κάθε Τρίτη, ένα καινούργιο Radio Play θα κάνει ταυτόχρονη πρεμιέρα στα podcast της Lifo και στο greekfestival.gr, όπου και θα παραμένει, με δωρεάν ακρόαση για
όλους.
Oι πρεμιέρες των έργων:
Τρίτη 22 Δεκεμβρίου:
Καλωσόρισες στην Κόλαση, γλυκιά μου του Βασίλη Δανέλλη
Τρίτη 29 Δεκεμβρίου:
Ανθρώπινη συμπύκνωση της Αμάντας Μιχαλοπούλου
Τρίτη 5 Ιανουαρίου:
Το μέλλον της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας του
Νεοκλή Γαλανόπουλου
Σκηνοθεσία Αργύρης Ξάφης
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Θέματα και αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΒΒΒ
Ο Δήμος ΒΒΒ συνεδριάζει τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου με τηλεδιάσκεψη, λόγω κορονοϊού.
Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι η
μείωση δημοτικών τελών σε απόρους και ΑΜΕΑ, η
δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης πλημμυρών και
χιονοπτώσεων, κάτι που αρχίζει να εφαρμόζεται
σε όλους τους Δήμους, με επιταγή της Ε.Ε., και τα
τραπεζοκαθίσματα που απλώνονται στη Βουλιαγμένη.
Θεωρούμε δεδομένο και κοινότυπο πλέον, ότι τα
θέματα στα δημοτικά συμβούλια είναι προαποφασισμένα, αφού έχει άνετη πλειοψηφία ο δήμαρχος
και επομένως δεν χρειάζεται η αντιπολίτευση.
Υπάρχει η πλειοψηφία δεδομένη και άφωνη, ακόμη
και σε πολύ σοβαρά θέματα που αλοιώνουν την
πόλη και το Δήμο. Ακόμη και αν διαφωνούν δεν
τολμούν να καταψηφίσουν. Το λόγο τον γνωρίζουν
μόνο οι ίδιοι, γιατί ο σύμβουλος αποφασίζει, ο
σύμβουλος ψηφίζει. Ο δήμαρχος υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Βέβαια, κι αυτό σιγά σιγά εξαφανίζεται από τη
πολύ δημοκρατία που έχουμε, με το νόμο Καλλικράτη και ιδιαίτερα με τις τροποποιήσεις που έγιναν από την παρούσα κυβέρνηση.

Μείωση τελών σε απόρους και ΑΜΕΑ
Το πρώτο θέμα λοιπόν της συνεδρίασης αφορά τη μείωση του δημοτικού Τέλους και του δημοτικού φόρου
για άπορους και άτομα με ειδικές ανάγκες (πολυτέκνους, τριτέκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια άνεργους για το 2021.
Η πρόταση έχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο, απλά θα επικυρώσει.
Αποροι θεωρούνται τα άτομα που βάσει κριτηρίων και
σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.
Προϋπόθεση θα έχει εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, για
να απαλλαγεί 100% από τα Δημοτικά τέλη και το δημοτικό φωτισμό.
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη να είναι έως
170 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών
χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης
κλπ.). Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να
βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου ΒΒΒ.
Ένα άλλο θέμα που επίσης συζητείται τη Δευτέρα
είναι η δημιουργία Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση
χιονόπτωσης και παγετού. Υπάρχει προσχεδιασμένη
μελέτη, που λίγο πολύ κάνουν χρήση όλοι οι δήμοι,
συμπληρώνοντας τα δικά του έκαστος δήμος, χαρακτηριστικά.
Πάνω στην κλιματική αλλαγή συζητείται και η μελέτη
δημιουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ)
για την αντιμετώπιση εκτάκτων από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων. Ο Δήμος παρουσιάζει στο
Δ.Σ. Μελέτη για το θέμα και θα προχωρήσει στο συντονισμό.

Τραπεζοκαθίσματα, παντού
στη Βουλιαγμένη;
Το 6ο θέμα της συνεδρίασης αφορά την κατάληψη
κοινοχρήστων χώρων στη Βουλιαγμένη, με τραπεζοκαθίσματα.
Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
και αφορά τις οδούς στην περιοχή του Λαιμού, το Μεγάλο Καβούρι (περιοχή Ορφανοτροφείου) όσο και
των κοινοχρήστων χώρων της οδού Απόλλωνος και
της πλατείας Αίγλης και μέχρι την οδό Λητούς, των
χώρων της περιοχής Ορμίσκου Μαλτσινιώτη και
Ζώσκα και της οδού Θέτιδος.
Για το θέμα συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο της Βουλιαγμένης (16.12.20), στο οποίο έχει την πλειοψηφία,
επίσης, ο Δήμαρχος, οπότε οι σύμβουλοί του είναι ευθυγραμμισμένοι να ψηφίσουν ότι τους σερβίρει.
Η πλήρης κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα είναι μια τραγική υποβάθμιση της περιοχής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
Βουλιαγμένης, αλλά οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας,
όπως ξαναείπαμε είναι άφωνοι.

Το Τ.Σ. Βουλιαγμένης το υπερψήφισε
Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας είναι 3 από διαφορετικές παρατάξεις. Οι δύο (Κοντονής και Σίνας) απουσίαζαν. η σύμβουλος Ασλανίδου - Λυγούρα Ευθαλία
το καταψήφισε δηλώνοντας ότι «διαφωνεί ρητά για
την επέκταση χρήσεως κοινοχρήστων χώρων».
Να φρεσκάρουμε τους συμβούλους του Τ. Σ: Γ. Κοκολέτσος, Στ. Σκουλάξενου, Ν. Νανούρης, Δ. Κακογιαννάκης.
Δ. Κοντονής, Ε. Ασλανίδου - Λυγούρα, Στ. Σίνας,

Η Ποιότητα Ζωής το υπερψήφισε
Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής(!) στη συνεδρίαση της

17/18/20, ψήφισε «επιβεαιώνει και διευκρινίζει ότι οι
οδοί μπορούν να διατεθούν και διατίθενται για χρήση
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου», με μειοψηφούντα
τον Νάταλι Πέτροβιτς της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
σ.σ. Να χαρώ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ανατρέξτε
σε όλες τις συνεδριάσεις της να βρείτε, έστω και μία
διαφορετική άποψη η απόκλιση από πολλές δυσμενείς αποφάσεις που έχει λάβει για την περιοχή.

Eπιβεβαίωσαν την Κανονιστική 2016
H απόφαση, θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι απλά επιβεβαίωσε την κανονιστική που είχαν λάβει ως δημοτικό συμβούλιο το 2016, προφανώς γιατί έχουν
προκύψει διαφωνίες και παραξηγήσεις από πολίτες
και επαγγελματίες.
Το άρθρο 7 παρ. 3β και 2β της Κανονιστικής απόφασης (616/16), [η οποία έπρεπε να έχει δημοσιευθεί
υποχρεωτικά προς γνώση των δημοτών, αλλά αυτά
είναι ψιλά γράμματα για το δήμαρχο], περιγράφει
επακριβώς όλους τους δρόμους που μπορούν να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα.
Έτσι με την παρούσα απόφαση επιβεβαιώνουν και διευκρινίζουν.
Αννα Μπουζιάνη

Ακυροι διαγωνισμοί του Δήμου ΒΒΒ;
Σε συνέχεια της παράβασης του Δημάρχου του Δήμου ΒΒΒ, όσον αφορά
τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις του
Δήμου, σε περιλήψεις, δημοπρασίες,
κανονιστικές αποφάσεις, τροποποιήσεις ρυμοτομικού, μόλις προχθές
(16.12.20) η Οικονομική Επιτροπή
στη συνεδρίασή της, με το 10 θέμα
επικύρωσε διαγωνισμό για την προμήθεια γεφυροπλάστιγκας. Έναν διαγωνισμό που είχαμε καταγγείλει
στην αποκεντρωμένη γιατί δεν δημοσιεύθηκε όπως όφειλε στην εφημερίδα
ΕΒΔΟΜΗ,
ως
έχουσα
υποχρέωση, γιατί η ΕΒΔΟΜΗ είναι
διαπιστευμένη από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και έχει έδρα
το Δήμο ΒΒΒ. Κι αυτό παρά το ότι η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με έγγραφο που μας κοινοποίησε, του
επισημαίνει την υποχρέωση αυτή
και ζητάει να αιτιολογήσει.

Εμείς θεωρούμε άκυρο τον διαγωνισμό και απορούμε πως οι νομικές
υπηρεσίες του Δήμου δεν το επισημαίνουν και πώς οι προϊστάμενοι
των υπηρεσιών και των αρμοδίων
επιτροπών υπογράφουν.
Η επιτροπή του γνωμοδοτικού οργάνου (Δ. Λογοθέτης, Δ. Τσάκαλης
και Γ. Ζαρκαδούλας) που εισηγείται,
εγκρίνει και υπογράφει, δεν έχει
ενημέρωση για την προσφυγή μας
και την απάντηση της Αποκεντρωμένης;
Γιατί η ίδια Επιτροπή επικαλείται ότι
«ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του συνοπτικού διαγωνισμού και η έγκριση των
σταδίων του διαγωνισμού γίνεται με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το Ν. 4412/2016»,
το οποίο υπογράφει και ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος Β. Παπαμιχαήλ!

Μα ο νόμος 4412/2016 που επικαλείται αφορά και τη δημοσίευση της
περίληψης, για το οποίο του επισημαίνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
και τον καλεί να απαντήσει:
[“...κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε
α) να ενημερώσετε την υπηρεσία
μας για τη διαδικασία δημοσιότητας στον ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ των περιλήψεων διακηρύξεων διαγωνισμών
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών,
υπηρεσιών, έργων και μελετών που
τηρεί ο Δήμος σας”]. (αρ. πρ.
87658/21756).
Η αντιπολίτευση, επίσης, τί κάνει;
Μετά ταύτα εμείς, θεωρούμε, άκυρο
το διαγωνισμό και την παραπέρα
διαδικασία επιλογής μίας εκ των
τριών εταιρειών που κατέθεσαν
προσφορές.
Α. Μπουζιάνη
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Διαδικτυακή Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Κρωπίας
Συνεδρίασε διαδικτυακά, την Δευτέρα 14
Δεκεμβρίου 2020, το Συντονιστικό Τοπικό
Όργανο Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Κρωπίας, υπό την προεδρία του, Δημάρχου, Δημητρίου Κιούση και του αντιδημάρχου πολιτικής προστασίας Θοδωρή
Γρίβα.
Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν ζητήματα
αντιμετώπισης φαινομένων βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων, σεισμικού κινδύνου.
Έγινε επιπλέον, ένας σύντομος απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου.
Ο Δήμαρχος, Δημήτριος Κιούσης, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης με σύντομη
αναφορά στην επιτυχημένη αντιπυρική περίοδο του 2020. Απένειμε τα εύσημα στην
κρατική ηγεσία της Πολιτικής Προστασίας,
στους εθελοντές, πυροφύλακες και μέλη των
πληρωμάτων της ΕΟΔΚ, της Π.Υ Κρωπίας,
στον Διοικητή της, στον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, σε όλους τους φορείς
κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς που
συνέδραμαν.

Aναφορά σε δράσεις που έγιναν και
σε έργα που προγραμματίζονται
πρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας
Αν.Αττικής για ανάγκη καθαρισμού φρεατίων αρμοδιότητάς της. Ενημέρωσε για
τα αντιπλημμυρικά έργα που εξελίσσονται
ή έχουν ολοκληρωθεί (ρέμα Ξερέα, ανατολικός τομέας πόλεως Κορωπίου ακόμα και
για το νέο έργο στο ρ.Ερασίνου Μαρκοπούλου που ενδιαφέρει άμεσα το Δήμο Κρωπίας)
και για όσα συμπληρωματικά μεγάλα ή
μικρά αναμένονται (Παλάτι/οδοί παράλληλοι και κάθετοι της κεντρικής Λεωφόρου, Δυτικό τμήμα πόλεως, Καρελλάς κ.α).
Αναφέρθηκε επίσης σε μια ολοκληρωμένη
μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης με
μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα κάλυψης
των αναγκών του Δήμου. Η εκπρόσωπος

λωσε ότι έχει λάβει όλα τα μέτρα. Όπως τα
νέα μηχανήματα έργου που πλέον έχει στη
διάθεσή του και τη σχετική επάρκεια σε
αλάτι.
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Διονύσης Κερασιώτης αναρωτήθηκε
για την ολοκλήρωση ή μη των καθαρισμών των ρεμάτων ενόσω διανύουμε ήδη
της χειμερινή περίοδο. Η εκπρόσωπος της
ΠΕ Αν.Αττικής απάντησε άμεσα ότι η εργολαβία έχει ανατεθεί εγκαίρως, έχουν γίνει οι
βασικοί καθαρισμοί και εξελίσσονται ανάλογα με τον έλεγχο που διενεργούν οι υπηρεσίες. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη να
γίνει σε όλα τα σχολεία του Δήμου αντισεισμικός έλεγχος.
Το λόγο έλαβαν επίσης οι εκπρόσωποι, του
Α.Τ Κορωπίου Γεώργιος Γιώτας και του
ΚΕΦΣΚΥ (μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας) Μιχάλης Μπαμπιονιτάκης που

αναφέρθηκαν στις ενέργειες ένταξης τους σε
όλες τις δράσεις πολιτικής προστασίας.
—————————Συμμετείχαν: Δημήτριος Κιούσης, πρόεδρος Σ.Τ.Ο Κρωπίας, Θοδωρής Γρίβας,
αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Σ.Π.Α.Υ, ο Διοικητής Π.Υ Κρωπίας, Αθανάσιος Χατζόπουλος, η εκπρόσωπος της
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αν. Αττικής, Σωτηρία Μπαΐμπού, Ζωή Ντίνα,
Δασονομείο Κορωπίου/Δασαρχείο Πεντέλης, Δημήτρης Γκίκας, τομεάρχης εθελοντής
δασοπυροπροστασίας,
Νικόλαος
Καστρίτης, Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
Μιχάλης Μπαμπιονιτάκης ΚΕΦΣΚΥ, Γεώργιος Γιώτας, Α.Τ Κορωπίου, Διονύσης
Κερασιώτης, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Αικατερίνη Μωραΐτη, δημοτική υπάλληλος. Τη γραμματειακή/
διαδικτυακή υποστήριξη είχαν οι : Χριστίνα
Παπαχρήστου, Πολιτική Προστασία Δήμου
Κρωπίας και Ιωάννης Κατιμερτζόγλου, ειδικός συνεργάτης Δήμου Κρωπίας, εθελοντής μέλος της ΕΟΔΚ.

Κλειστή λωρίδα κυκλοφορίας
της λεωφόρου Ποσειδώνος
κατεύθυνση Πειραιάς - Γλυφάδα

Ο Διοικητής της Π.Υ Κρωπίας Αθανάσιος
Χατζόπουλος, εξήρε τη δράση της ΕΟΔΚ
και της Πολιτικής Προστασίας Δήμου
Κρωπίας για την μεγάλη συμβολή τους
στην καλύτερη επίδοση της σύγχρονης
ιστορίας της Π.Υ Κρωπίας σε απώλειες
δασικού πλούτου..
Έκανε έναν απολογισμό των περιστατικών
που αντιμετώπισαν φέτος ανέφερε 45 περιστατικά φωτιάς εν υπαίθρω με ελάχιστες
απώλειες. Επεσήμανε το ζήτημα των λεγόμενων «ελεγχόμενων καύσεων» διότι παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση.
Για το ίδιο θέμα ο Νικόλαος Καστρίτης Διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εξήρε
την μεγάλη ευαισθησία και αποτελεσματικότητα του Δήμου Κρωπίας στον τομέα
της Πολιτικής Προστασίας.
Για τα αντιπλημμυρικά μέτρα (καθαρισμοί
ρεμάτων από την Περιφέρεια Αττικής και καθαρισμοί φρεατίων από το Δήμο σε οδούς δημοτικής ευθύνης) και τα αντίστοιχα τεχνικά
έργα αντιμετώπισης και πρόληψης μίλησε με εκτενή τρόπο ο Δήμαρχος , Δημήτριος Κιούσης. Ανέλυσε τα δεδομένα
συσσώρευσης υδάτων σε ορισμένα σημεία
και με ιδιαίτερες αναφορές προς την εκ-

της Π.Ε Ανατολικής Αττικής Σωτηρία
Μπαΐμπού σημείωσε τις παρατηρήσεις του
Δήμου για επανέλεγχο της κατάστασης στα
σημεία που παρουσιάζουν περιοδικά πρόβλημα.
Για τον αντισεισμικό σχεδιασμό και τις
επικαιροποιήσεις των νέων σχεδίων δράσης ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις ασκήσεις
και τα σχέδια που έχουν εκπονηθεί και δοκιμαστεί στο Δήμο, ανακοίνωσε χώρους συγκέντρωσης πληθυσμού σε περίπτωση
μεγάλου σεισμικού γεγονότος και ενημέρωσε ότι ο Δήμος ετοιμάζει αντισεισμικές
μελέτες για όσα κτίρια έχουν ενταχθεί σε παλαιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς.
Στην τοποθέτηση της η Ζωή Ντίνα, δασολόγος εκπρόσωπος του Δασαρχείου Πεντέλης-Δασονομείο Κορωπίου αναφέρθηκε
σε βασικές ενέργειες διατήρησης δασικών
δρόμων σε κατάσταση βατότητας από τις
επιπτώσεις των βροχοπτώσεων. Ενημέρωσε
επίσης ότι την έγκριση αναδασώσεων σε δασικές περιοχές του Δήμου Κρωπίας τη δίνει
μόνο η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής
και εκεί πρέπει να απευθύνονται όλοι όσοι
ενδιαφέρονται.
Για το ζήτημα της αντιμετώπισης περιστατικών χιονοπτώσεων ο Δήμαρχος δή-

Κλειστό από σήμερα και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου τμήμα της μιας λωρίδας
κυκλοφορίας στην λεωφόρο Ποσειδώνος στην κατεύθυνση Πειραιάς - Γλυφάδα, λόγω αναγκαίων έργων υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού
Όρμου
Στο πλαίσιο των έργων υποδομής της πρώτης φάσης για την ανάπλαση του
Φαληρικού Όρμου που εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής από σήμερα Τετάρτη
16 Δεκεμβρίου έως και της Τετάρτη 20 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους Δήμους Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου.
Ειδικότερα επί της νέας Λ. Ποσειδώνος θα γίνει κατάληψη της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση Πειραιάς - Γλυφάδα, από το ύψος της
οδού Επαμεινώνδα του Δήμου Καλλιθέας έως την συμβολή του κλάδου εξόδου της Λ. Συγγρού από Αθήνα προς Γλυφάδα με τη Λ. Ποσειδώνος στον
Α/Κ Συγγρού.
Να σημειωθεί πως η κίνηση των οχημάτων και των λεωφορειακών γραμμών
θα εξακολουθεί να διεξάγεται από την εναπομένουσα αριστερή λωρίδα του
κλάδου Πειραιά προς Γλυφάδα από το ύψος του Α/Κ Συγγρού έως τη συμβολή του κλάδου εξόδου της Λ. Συγγρού προς Γλυφάδα με τη νέα παραλιακή
Λεωφόρο Ποσειδώνος.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:
«Ζητούμε την κατανόηση των οδηγών για τις προσωρινές ρυθμίσεις επί της
λεωφόρου Ποσειδώνος, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να
προχωρήσουν αναγκαία και εμβληματικά έργα με αναπτυξιακό πρόσημο για
την Αττική μας, όπως είναι η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου. Συνεχίζουμε
το έργο μας με εντατικούς ρυθμούς με στόχο να αλλάξουμε την εικόνα της
Αττικής, όπως έχουμε δεσμευθεί».
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Η εφημερίδα και
οι αναγνώστες της
Ο τίτλος του σημερινού κειμένου μου (άρθρου) με την
ανάγνωσή του και μόνον παραπέμπει σε δοκίμιο με
θέμα: τί είναι η εφημερίδα και ποιόν ρόλο παίζουν οι
αναγνώστες στη σύνταξή της. Ωστόσο τα πράγματα
είναι διαφορετικά: προσωπικά θέλω να μιλήσω για τη
συνεργασία μου με την εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ και τις
σχέσεις που απέκτησα με τους αναγνώστες της και
τους δημότες στο ΔΗΜΟ 3Β.
Όταν εγκαταστάθηκα ως απλός κάτοικος στη Βούλα
πριν από δεκαπέντε χρόνια (2005) δεν είχα καμία
επαφή με τον τόπο, την ιστορία του, την κοινωνία του.
Τότε είχα επιστρέψει από το Πανεπιστήμιο της Φρανκ
φούρτης (Γερμανία) όπου σπούδασα και δίδαξα, ως
καθηγητής, πολιτική φιλοσοφία και επειδή έγινα κα
θηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (με
το ίδιο θεματικό αντικείμενο: πολιτική φιλοσοφία)
αποφάσισα να εγκατασταθώ στη ΒΟΥΛΑ για να βρί
σκομαι κοντά στο αεροδρόμιο, το οποίο τότε μόλις
είχε αρχίσει να λειτουργεί. Εν πάση περιπτώσει οι τυ
χαίοι και συμπτωματικοί λόγοι της εγκατάστασής μου
στη ΒΟΥΛΑ, με την πάροδο των χρόνων, μετατράπηκαν
σε συνειδησιακές καταστάσεις. Έθετα και εξακολουθώ
να θέτω ερωτήματα στον εαυτό μου: θα ζήσεις μέχρι
το τέλος της ζωής σου σ’ έναν τόπο χωρίς εσύ (αναφέ
ρομαι στον εαυτό μου) να αποκτήσεις ποτέ αυτογνω
σία και αυτοσυνείδηση;
Η συνάντησή μου με τους φίλους μου: Άννα Μπου
ζιάνη και Κώστα Βενετσάνο, δεν ήταν τελικά τυχαία. Ή
μάλλον έγινε εντελώς συμπτωματικά επειδή όλοι μας
καταλάβαμε, ότι αυτή η πόλη (ο διοικητικός δήμος
3Β), πάσχει στο συνειδησιακό επίπεδο της δημιουρ
γίας του. Όλοι μας γνωρίζουμε, ότι όπως κάθε οντό

Cadence – Décadence –
Chance
Παιχνίδι Λέξεων
Καντέντσα, ή, Κύκνειο Άσμα: ένα, και το αυτό. Η όδευση
προς το τέλος, πάντοτε συνοδεύεται με κύκλους αριστείας, προσωπικής. Εξ ου, και ο ακροατής, πρέπει να
επιτείνει την προσοχή, να θέσει σε καλή λειτουργία όλες
τις αισθήσεις του, και να απομακρύνει κάθε τι που μπορεί
να τον αποσπάσει από την ευεργετική επίδραση ενεργειών που δεν θα ξανασυμβούν. Κάθε καντέντσα, οδηγεί,
ανεπιστρεπτί, στο τέλος του έργου.
Μπορεί, ο ακροατής, να μην αποδεχθεί την ποιότητα, και
η επενέργεια της καντέντσας να εκπέσει, οδηγώντας,
συνεπώς, σε dé-cadence. Γνωστός, ο όρος, με κοινή
χρήση, εν μέσω συζητήσεων ποιοτικών, κυρίως κατά το
παρελθόν, και, κατά τα φαινόμενα, με επιρροή από την
γαλλική κουλτούρα. Όχι, όμως, μόνο της φίλιας χώρας.

τητα έτσι και οι πόλεις έχουν «ψυχή» και κουβαλάνε
ιστορικό φορτίο. Όταν, λοιπόν, συναντήθηκα, για
πρώτη φορά, με τους φίλους μου (Μπουζιάνη και Βε
νετσάνο) αισθανθήκαμε ότι μας ενώνει μία εσωτερική
ψυχική δύναμη που έχει να κάνει με την αγωνία μας:
προς τα πού πάει αυτή η πόλη. Ποιές είναι οι προοπτι
κές της; Μήπως το αναπτυξιακό μέλλον της εξαρτάται
από ένα ιστορικό παρελθόν, το οποίο είτε είναι
«θολό» είτε δεν μπορούμε να το επεξεργασθούμε σε
συνειδησιακό επίπεδο;

«προς τα πού πάει αυτή η πόλη. Ποιές
είναι οι προοπτικές της; Μήπως το
αναπτυξιακό μέλλον της εξαρτάται από
ένα ιστορικό παρελθόν;»
Ξεκίνησα λοιπόν την συνεργασία μου με την εφημε
ρίδα ΕΒΔΟΜΗ στις αρχές του έτους 2017. Έκτοτε πέ
ρασαν τέσσερα (4) χρόνια και φθάσαμε στο τέλος του
2020. Όλα τα κείμενά μου, τα οποία δημοσιεύθηκαν
κατά την χρονική αυτή περίοδο των τεσσάρων ετών
(20172020) θα κυκλοφορήσουν με την επιστημολο
γική μέριμνα και την εκδοτική φροντίδα των εκδό
σεων: ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, κατά τους πρώτους μήνες
(υποθέτω μέχρι τον Μάρτιο του 2021) και όλοι μας θα
κρατάμε τότε στα χέρια μας ένα τομίδιο στο οποίο θα
καταγράφονται οι αγωνίες, οι επιθυμίες, τα σχέδιά
μας για το μέλλον της πόλης μας, του τόπου μας.

Ο αποχαρακτηρισμός της καντέντσας, η μείωση, δηλαδή,
των αρίστων χαρακτηριστικών της, ρίχνει το βλέμμα,
ξανά, προς το τέλος, αλλά, μέσα από διαφορετικές διαδρομές. Περιορίζει, η dé-cadence, τη σχέση του όντος
με τα άνω, συνδέοντάς το, όμως, χωρίς να διαταράσσει
τις αξιωματικές σχέσεις, με τα κάτω.
Σε αυτή τη ροή Ζωής, όπου η ταλάντωση, άνω-κάτωάνω, παίζει ρόλο καθοριστικό, ως προς το ταξείδι των
εμπειριών προς κάθε τέλος, cadence και dé-cadence συμφιλιώνονται – τίθεται, αυτό, στο τραπέζι της συζήτησης
– με την ανάσα της cHance (σημ. νεώτερος τύπος του
cheance, προέλ. cheoir, cadere), χρόνος, ο οποίος δίνει
την ευκαιρία της επιλογής, κάθε φορά που εκφέρεται η
Λέξη, ενόσω, και πάλι, το τέλος είναι το ίδιο και το αυτό.
Είναι σημαντική, η σχέση του ανθρώπου με το τέλος,
σημείο στο οποίο συμβαίνει η εκάστοτε αλλαγή, στροφή,
μετακίνηση από το τρέχον επίπεδο στο επόμενο, μεταπήδηση από τον κύκλο ακτίνας α προς εκείνον με ακτίνα
β και ούτω καθεξής, έως του ορισμού της ευθείας γραμμής.
Οι Λέξεις, από την άλλη, δυνάμει της δικής τους σχέσης

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνω το εξής: οι
αναγνώστες της εφημερίδας ΕΒΔΟΜΗ, δεν είναι πα
θητικοί δέκτες ειδήσεων και σχολίων. Αντιθέτως, δια
θέτουν ως κοινωνική ομάδα, κοινωνική και πολιτική
σκέψη και με τις παρεμβάσεις τους διαμορφώνουν οι
ίδιοι την «δημόσια σφαίρα» του διαλόγου και των επι
χειρημάτων στην τοπική κοινωνία μας. Αυτός είναι
ένας επιπλέον λόγος για τη συνεργασία μου με την
εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ.
Συμπερασματικά δηλώνω τα εξής δύο θεωρητικοπο
λιτικά σημεία για την επόμενη πενταετία (20212025)
για την πόλη μας. Αυτό που ονομάζουμε «δημόσια
σφαίρα» με απόψεις, επιχειρήματα και πολιτικές στά
σεις, δεν υπόκειται σε καμία τύπου αυταρχική κηδε
μονία. Αυτό είναι το ένα σημείο της δημόσιας
παρουσίας μου στο διοικητικό δήμο 3Β. Το δεύτερο
σημείο έχει να κάνει με την «προγραμματική θέση και
στάση» της πλειοψηφίας των δημοτών, σύμφωνα με
την οποία ο ΔΗΜΟΣ 3Β δεν θα ενταχθεί σ’ ένα «σχέδιο
ανάπτυξης» έξω και πέρα από τα εγγενή ορθολογικά
πλαίσια και όριά του.
―――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

με τη Ζωή, μάς μιλούν, για το εντελές τέλος, συνδεδεμένο, άρρηκτα, με την Αριστεία.
Cadence, dé-cadence και Chance: τρεις λέξεις, που μιλούν, χορεύοντας. Κατήφορος – Ανήφορος, και βάλε, με
την Ανάσα να ορίζει το Σημείο.
Σ’ αυτή τη δεξιότητα, ή, δεξιοτεχνία, που λίγο πριν απ’ τη
σιγή, στο διάβα συναντούμε, μνεία κάνουν και οι στίχοι,
γραμμένοι στις έξι Iουνίου του δύο χιλιάδες δεκατρία.
Σιγή
ιχθύος,
κατά τους μουσικούς,
παύση,
- προσωρινή διακοπή αλλιώς, ανάσα,
μικρή, μεγάλη,
ο συνθέτης τη ζωγραφίζει,
οι ερμηνευτές υπακούουν

Άλλωστε, πάντα ακολουθεί
μελωδία
μέχρι το τελευταίο
«μέτρο»,
το κλείσιμο,
που για τους δεξιοτέχνες
σημαίνει
μια νέα αρχή.
Βασιλεία Στ. Κατσάνη

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Ρεβεγιόν...!
Θα κάνουμε ρεβεγιόν;
Αυτή η φράση έχει καλύψει όλα τα γυάλινα παράθυρα
εδώ και ημέρες, λες και όλη η ζωή μας περιστρέφεται
από το αν το βράδυ των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα κάνουμε ρεβεγιόν με 9 ή 19 άτομα!
Μια ξενόφερτη λέξη, με ξενόφερτο περιεχόμενο.

Στρας, λάμψεις, “παγωμένα” χαμόγελα, μουσικές και
πολύ φαΐ. “Κενές” ευχές, κρύες, χωρίς συναίσθημα.
Αυτό είναι περίπου το ρεβεγιόν.
Γιατί κόπτονται όλοι, άραγε; Μου θυμίζει το ποίημα
του Καβάφη: “Περιμένοντας τους βαρβάρους”, που
ήταν μια κάποια λύση...

«- Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
...
Και τώρα τι θα γενούμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις».
Για να θυμηθούμε, πριν 50 χρόνια, πώς κάναμε Χριστούγεννα, όχι στην πρωτεύουσα αλλά σε ένα χωριό,
στην Περιφέρεια.

Μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, οι νοικοκυρές
ετοίμαζαν τα γλυκά. Το σπίτια μοσχοβολούσαν από
μακρυά! Ελατο, γενικά, δεν στολίζαμε.
Η χαρά μας ήταν να πλάσουμε γλυκά μέσα στη
σκάφη! Τα κάλαντα ήταν το προανάκρουσμα της γιορτής, που για πολλά παιδιά ήταν και ένα καλό χαρτζιλίκι ή μπόλικα καρύδια, σύκα και κάστανα.
Τη νύχτα των Χριστουγέννων, ντυμένοι όλοι με τα
“καλά” τους, πήγαιναν στην εκκλησία και ανήμερα,
στρωνόταν το τραπέζι - οικογενειακά - με ό,τι καλύτερο είχε το κάθε σπίτι. Το κύριο έδεσμα ήταν το χοιρινό κρέας, μια που συνήθιζαν να τα σφάζουν εκείνες
τις ημέρες. Η γαλοπούλα η γεμιστή ήταν κάτι ξένο.
Μια γλυκιά ανάμνηση, γι’ αυτά που έφυγαν... και καλό
είναι να επιστρέψουμε στις δικές μας ρίζες.

Ιοί, επιδημίες και πανδημίες!!
Οι «ιοί» ανήκουν στην απλούστερη μορφή ζωής, ανακαλύφθηκαν από τον Mayer το 1883 και μελετήθηκαν τον 20ο
αιώνα, με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, λόγω
του απειροελάχιστου μεγέθους των!!
Οι ιοί είναι ενδοκυτταρικά παράσιτα, τα οποία εισχωρούν
και αναπαράγονται στο γενετικό υλικό του πυρήνα των κυττάρων κάποιου οργανισμού, ο οποίος από τότε που θα δεχθεί την ενσωμάτωση του γενετικού υλικού του ιού, στον
γενετικό υλικό του δικού του πυρήνα, των κυττάρων του,
λέγεται « ξενιστής» και από αυτόν τρέφεται ο ιός και συνυπάρχει με τον ξενιστή αρμονικά ή παρασιτικά!!
Το κύτταρο κάθε οργανισμού αποτελεί «την μονάδα ζωής»
και υπάρχουν δύο ειδών κύτταρα, τα προκαρυωτικά, αυτά
που πρωτοεμφανίστηκαν στη Γη πριν 3.500.000.000 χρόνια,
τα οποία δεν έχουν πυρήνα. Σ’ αυτά ανήκουν συνήθως οι
μονοκύτταροι οργανισμοί όπως είναι τα βακτήρια και τα ευκαρυωτικά κύτταρα, που παρουσιάστηκαν εκατομμύρια
χρόνια αργότερα, αποτέλεσαν τους μονοκύτταρους και
τους πολυκύτταρους οργανισμούς φυτικούς ή ζωικούς και
διαθέτουν πυρήνα, μέσα στον οποίο περικλείεται το γενετικό υλικό του οργανισμού, που προσδιορίζει την ταυτότητά του και βρίσκεται διανεμημένο σε ένα σύνολο
χρωμοσωμάτων, ενώ οργανώνεται σε λειτουργικές μονάδες, που ονομάστηκαν γονίδια !!
Ο πυρήνας των ευκαρυωτικών κυττάρων αποτελείται από
ένα οξύ που λέγεται νουκλεϊκό και στην αγγλική γλώσσα
ονομάζεται Deoxyribo - Nucleic Acid και για ευκολία το αναφέρουμε διεθνώς, με τα αρχικά των τριών λέξεων, δηλαδή
DNA, το οποίο είναι δίκλωνο και έχει τη μορφή διπλής έλικας, σαν το κηρύκειο του Ερμή με τα δύο φίδια και συνυπάρχει με το RNA (Ribo-nucleic acid), που έχει το ίδιο
σχεδόν υλικό με το DNA, αλλά είναι μονόκλωνο, με την
μορφή μονής έλικας και παρουσιάζεται σε επτά είδη, εκπληρώνοντας διαφορετικούς ρόλους. Ένα απ’ αυτούς είναι
ο ρόλος του αγγελιοφόρου, δηλαδή του messenger RNA
(mRNA) που εκτελεί χρέη ταχυδρόμου στα κύτταρα του οργανισμού και στην περίπτωση που έχει μολυνθεί από κάποιον ιό, μεταφέρει τη μόλυνση στα κύτταρα του
οργανισμού, αναγκάζοντάς τα να παράγουν πολλές χιλιάδες πανομοιότυπα αντίγραφά του, οπότε ο οργανισμός
χάνει την ισορροπία του και νοσεί!
Τα σχήματα των ιών είναι πολλά και διαφορετικά και όταν
εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό προκαλούν σοβαρές
ασθένειες, πολλές εκ των οποίων είναι θανατηφόρες. Οι
περισσότερες έχουν εκλείψει μετά τη χρήση των κατάλληλων εμβολίων, όπως είναι η πολιομυελίτιδα, διάφορες μορφές γρίπης, ηπατίτιδα, AIDS, κάποιες μορφές καρκίνου,
ευλογιά, φυματίωση, λέπρα, ιλαρά κ.α.!!
Όταν ένας ανθρώπινος πληθυσμός νοσήσει την ίδια χρονική περίοδο, σε βαθμό μεγαλύτερο του αναμενόμενου,

λέμε ότι έχουμε «επιδημία» ( =επί+δήμος) και αν η επιδημία
εξαπλωθεί και εκτός των γεωγραφικών ορίων μιας χώρας,
τότε λέμε ότι έχουμε «πανδημία» (=παν+δήμος)! Στη ιστορία της ανθρωπότητας έχουν προκύψει πολλές πανδημίες,
όπως ευλογιάς, φυματίωσης, πανώλης και πρόσφατα η
πανδημία του HIV, της γρίπης του 1918 και του 2009 και
του νέου κορωνοϊού ή κορωναϊού που εμφανίστηκε το
2019-20!! Στην αρχαία Ελλάδα οι επιδημίες που προέρχονταν από ιούς ονομάζονταν «λοιμοί» και ένας τέτοιος
λοιμός είχε εξαπλωθεί στο στρατόπεδο των Αχαιών κατά
τον Τρωϊκό πόλεμο, όσο διαρκούσε ο θυμός (= η μήνις) του
Αχιλλέα!
Ο λοιμός των Αθηνών το 430 π.Χ., ήταν τυφοειδής πυρετός
και είχαν πεθάνει τα 2\3 του πληθυσμού της Αθήνας, μέσα
σε 4 χρόνια, κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου και από αυτό το λοιμό είχαν πεθάνει ο Περικλής και
οι δύο γιοί του!
Η μαύρη πανώλη είχε ξεσπάσει στην Ευρώπη το 14ο αιώνα
και έφτασε τα 75.000.000 νεκρούς. Διήρκησε πολλά χρόνια
και είχε μεταφερθεί από την Ασία μέσω της Μεσογείου με
τα πλοία και επειδή χρειαζόταν 40 μέρες για να εκκολαφθεί
και να παρουσιασθεί η νόσος, γι’ αυτό τα πλοία που έφταναν στα λιμάνια της Ευρώπης τα άφηναν να περιμένουν
εκτός λιμανιού 40 ημέρες, που στα Ιταλικά λέγονται κουαράντα τζόρνι (quarada giorni), και από την μετάλλαξη των
λέξεων προήλθε η λέξη «καραντίνα»!
Οι πανδημίες της χολέρας στην Ευρώπη, τον 19ο αιώνα,
αφάνισαν 12.000.000 ανθρώπους, ενώ η πανδημία της
Ισπανικής γρίπης το 1918-1920 άφησαν 50.000.000 νεκρούς και κατ’ άλλες πληροφορίες 100.000.000 νεκρούς,
ενώ η γρίπη Α (Η1Ν1) αποτέλεσε πανδημία σε 214 χώρες
και μέχρι το Αύγουστο του 2010 είχαν φτάσει οι νεκροί
τους 201.200!
Το Μάρτιο του 2020 άρχισε η πανδημία που προκάλεσε ο
κορωνοϊός COVID 19, που πλήττει σχεδόν όλες τις χώρες
του πλανήτη και βρίσκεται σε εξέλιξη με ολέθριες συνέπειες, με απώλεια χιλιάδων ανθρωπίνων ζωών και με τεράστια προβλήματα στα νοσοκομεία, στην παγκόσμια
οικονομία, στην ψυχική κατάσταση των λαών με τους κατ’
οίκον περιορισμούς των πολιτών, για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του ιού και την μείωση των κρουσμάτων, ενώ
στα εργαστήρια οι επιστήμονες συναγωνίζονται για την
γρήγορη παρασκευή φαρμάκων και κατάλληλου εμβολίου!
Στο εμβόλιο θα χρησιμοποιηθεί ένα μικρό κομμάτι από
το μονόκλωνο mRNA του ιού, το οποίο γενικά δεν εισέρχεται στον πυρήνα των ανθρωπίνων κυττάρων και επομένως δεν υφίσταται φόβος για αλλοίωση του DNA μας,
αντίθετα θα εμποδίσει την μόλυνση από τον ιό, γιατί ο οργανισμός θα μπορέσει να δημιουργήσει αντισώματα. Χωρίς
τους εμβολιασμούς θα μολυνθεί από τον ιό το μεγαλύτερο

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

μέρος του πληθυσμού της Γης με εφιαλτικές συνέπειες,
όσο για τις τυχόν παρενέργειες του εμβολίου, παρενέργειες βρίσκονται σε κάθε φαρμακευτική αγωγή, αλλά το ζητούμενο είναι η μικρότερη δυνατή βλάβη του οργανισμού!
Έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα που είχαν την τύχη να
θεραπευτούν από τον ιό, παρουσιάζουν πολλές επιπλοκές
στην υγεία τους, γιατί ο ιός προκαλεί βλάβες σε ζωτικά όργανα που είναι άγνωστο αν ποτέ θα μπορέσουν να εκλείψουν!!
Χειρότερη όμως από τον ιό, ίσως αποδειχθεί η εκδήλωση του πανικού ή της ανευθυνότητας και αδιαφορίας,
ορισμένων ατόμων και άλλων που αντί να εφαρμόζουν την
αυστηρή τήρηση των συμβουλών των ειδικών, στρέφονται
σε προφητείες, σε πρακτικά γιατροσόφια, που είναι πολύ
επικίνδυνα, ή απλώς δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της αρρώστιας και αρνούνται κάθε προφύλαξη, εις βάρος εκτός
του εαυτού τους και όλων των άλλων συνανθρώπων τους
που αποτελεί εγκληματική ενέργεια!
Υπομονή, αισιοδοξία, ελπίδα, ακμαίο ηθικό και εφευρετικότητα για νέες ασχολίες στους πρωτόγνωρους κατ οίκον
περιορισμούς, θα είναι τα απαραίτητα μέσα για να επιβιώσουμε και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τους τρόπους
με τους οποίους θα οργανώσουμε την ζωή μας μετά το
τέλος της πανδημίας, καθώς θα χρειαστεί να αναγεννηθούμε από τις στάχτες μας, όπως ο Φοίνικας, το μυθικό
πουλί!!
Ο ιός είναι ένα αυτοσυναρμολογημένο νανοσωματίδιο, στο
οποίο ο ασθενέστερος κρίκος του είναι ή λιπιδική (λιπαρή)
διπλή στιβάδα και το σαπούνι διαλύει την λιπαρή μεμβράνη,
οπότε ο ιός καταρρέει και γίνεται ανενεργός, άρα συχνή
πλύση με σαπούνι, εκτός των άλλων που λένε οι ειδικοί επιστήμονες!
Οι πρόγονοι των Ελλήνων είχαν σαν θεό των ιών τον Απόλλωνα, με τις 360 ιδιότητες και τα αντίστοιχα επίθετα, ο
οποίος ήταν γνώστης όλων των ιών, τους οποίους έστελνε
στους ανθρώπους για να τους συνετίσει και λεγόταν «Λοίμιος» και όταν σταμάταγε τις επιδημίες με το αντίδοτο
φάρμακο τότε λεγόταν Επικούριος!!
Τώρα Επικούριοι είναι οι γιατροί, που με την συνεργασία
των βιολόγων και άλλων επιστημόνων, προσπαθούν να σώζουν ζωές, ενώ ευχή όλων μας είναι η γρήγορη απαλλαγή
από την φονική και τόσο καταστροφική πανδημία που μαστίζει τον πλανήτη!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αλλιώτικα Χριστούγεννα!
Σε μια εβδομάδα έχουμε Χριστούγεννα, γιορτές, πρωτοχρονιά. Πάντα αυτό τον καιρό υπάρχει μία αναταραχή στα μέσα μας. Οργανώνουμε ταξίδια,
στολίζουμε τα σπίτια μας, καλούμε τους φίλους να περάσουμε μια όμορφη βραδιά μαζί.
Τούτα τα Χριστούγεννα, τούτες οι γιορτές είναι αλλιώτικες. Όσο και να προσπαθούμε να βάλουμε
“χρώμα” να τις λαμπρύνουμε, κάτι μας κρατάει· αυτό
το “τσακ” που κάνει μέσα μας, όταν σκεπτόμαστε ότι
έχουμε κλειστή την επιχείρηση υποχρεωτικά, βρισκόμαστε σε αναστολή εργασίας υποχρεωτικά, δεν διασκεδάζουμε υποχρεωτικά!
Κι έρχεται μπροστά μας ο κάθε λοιμοξιολόγος να φωνάζει ότι πρέπει να μείνουμε μόνοι, να μην καλέσουμε
φίλους, να μην ταξιδέψουμε μέχρι το χωριό, να μετρηθούμε μέχρι το 9, να μην αγκαλιαστούμε, να μην
αλλάξουμε φιλιά.
Ας ευχηθούμε να είναι τα τελευταία Χριστούγεννα με
ιό και κορονωϊό!

Αποστάγματα facebook...
3 - Γειά σας, χασάπικο εκεί.
- Μάλιστα, τι θα θέλατε.
- Να μου μάθετε τα βήματα!
3 Μου λείπε ένα εροδρόμιο, μία βαλίτσα και
μία κάρτα επιβίβασης!

“Φωτεινά Ξυστά”
Η μεγαλύτερη νύχτα, φωτίζεται με πρωτοποριακό τρόπο στην Ελευσίνα
Μία πρωτότυπη φωτιστική εγκατάσταση από την ομάδα Beforelight
εγκαινιάζεται στην καρδιά της Άνω
Ελευσίνας τη μεγαλύτερη νύχτα
του χρόνου (χειμερινό ηλιοστάσιο,
21.12.20).
Η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης προσκαλεί
την ομάδα των Beforelight να
δώσει φως στις ημέρες και νύχτες
της καραντίνας, μέσα από ένα
έργο στο δημόσιο χώρο, εμπνευσμένο από την ίδια την τοποθεσία
και την ιστορία της.

που βρίσκεται στο πίσω μέρος της
εγκατάστασης. Τη νύχτα, τα ίδια
“ξυστά” φωτίζονται και λειτουργούν ως σκοτεινές σιλουέτες, σε
αντίθεση με τα φωτεινά περιγράμματα κατά το μήκος της κατασκευής. Στο σύνολο της η
φωτιστική εγκατάσταση δημιουργεί νέες γεωμετρίες και φωτιστικά
παιχνίδια.
Η ιστορία του έργου
To έργο εξελίχθηκε σταδιακά από

Ο λόγος για την εικαστική
φωτιστική εγκατάσταση με
τίτλο «Φωτεινά Ξυστά»,
που τοποθετείται στην
πλατεία της Αγίας Μαρκέλλας, το κέντρο της
Χιώτικης Κοινότητας της
Άνω Ελευσίνας, με στόχο
να φωταγωγηθεί τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου
(χειμερινό ηλιοστάσιο), τη
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου Εργασίες εγκατάστασης |
2020, στις 18:00. Το έργο Φωτογραφία: Άγγελος Χριστοφιλόπουλος FosPhotos
θα παραμείνει στην πόλη
για όλη τη διάρκεια του 2021.
τον Σεπτέμβριο του 2019 μέσα από
ένα σύνθετο συμμετοχικό εργαΤο έργο είναι αποτέλεσμα συμμε- στήριο το οποίο πραγματοποιτοχικού σχεδιασμού μέσα από ερ- ήθηκε σε οκτώ φάσεις, με
γαστήρια με κατοίκους της συμμετέχοντες 15 κατοίκους της
Ελευσίνας και αντλεί έμπνευση Ελευσίνας.
από την ανθρωπολογική και λαο- Υπό την καθοδήγηση των Beforeγραφική παράδοση της Χίου, και light, και τη συνομιλία με επιστήμοσυγκεκριμένα από τη μεσαιωνική νες, καλλιτέχνες και σχεδιαστές
τεχνοτροπία των Χιωτών, τα λεγό- φωτός, η ομάδα κατοίκων εξοιμενα “Ξυστά”.
κειώθηκε με τις έννοιες και τις
Συγκεκριμένα, η παραδοσιακή τε- χρήσεις του φωτός σε διαφορετικά
χνοτροπία των ξυστών προσό- πλαίσια, με τις πολλαπλές δυνατόψεων στο Πυργί της Χίου, τητες του φωτός ως εκφραστικό
αποτελεί την πηγή έμπνευσης της μέσο, αλλά και ως εργαλείο δημιομάδας, η οποία μετατρέπεται σε ουργικών παρεμβάσεων στον δημία σύγχρονη κατασκευή.
μόσιο χώρο της γειτονιάς και της
πόλης. Το αποτέλεσμα αυτού του
Τα “ξυστά” την ημέρα, αλληλεπι- εργαστηρίου αποτυπώνεται στη
δρούν με το φως του ήλιου και δη- φωτιστική εγκατάσταση της ‘Άνω
μιουργούν σκιές στην τυφλή όψη Ελευσίνας.

Η Πλατεία της Αγίας Μαρκέλλας
Η πλατεία Αγίας Μαρκέλλας στην
Άνω Ελευσίνα, είναι μια νέα πλατεία που περιτριγυρίζεται από περιφραγμένες
αυλές
σπιτιών,
χαρακτηρίζεται από περιβάλλουσα
χαμηλή δόμηση και την παρουσία
της ομώνυμης μικρής Εκκλησίας.
Οι κάτοικοι των γύρω σπιτιών και
τα παιδιά χρησιμοποιούν καθημερινά την πλατεία ως τόπο αναψυχής και παιχνιδιού, δίνοντας πολύ
έντονα την αίσθηση της γειτονιάς.
Επίσης η παρουσία ανθρώπων με καταγωγή
από τη Χίο, δίνει ένα
ισχυρό στοιχείο ταυτότητας στην πλατεία.
Ονόματα συμμετεχόντων του
εργαστηρίου:
Σοφία Λάσκου, Κωνσταντίνος
Βερούτης, Αλέξανδρος Ψάλτης, Ευθύμιος Μήτσος, Βασίλειος Κανάκης, Βέρα Φελέκη,
Αλέξανδρος Ανουάρ, Αγγελική Σεχρεμέλη, Κονδύλης
Παναγιώτης, Χριστόδουλος
Μπαλόκας, Στέλιος Φραγκουλάκης, Έλενα Γκιόκα, Παναγιώτης Μαρούγκας, Μιχαηλου
Μαιρη, Γιωργος Δημητρακοπουλος, Μαρία
Παπαφράγκου, Εύα Ρίζου, Κωστής Συκιώτης,
Φίλιππος Μαργαρίτης, Φιορίντα Τσενάι

Η ομάδα Beforelight
Η ομάδα Beforelight σχηματίστηκε
το 2007 για να πειραματιστεί με το
φως και πραγματοποιεί μεγάλης
κλίμακας light art παρεμβάσεις
στον δημόσιο χώρο, ενεργοποιώντας τη συμμετοχή των πολιτών.
Οι φωτιστικές παρεμβάσεις της
στην οδό Πιττάκη και στη Στοά Εμπόρων στην Αθήνα, αποτέλεσαν
καινοτόμες προτάσεις δημιουργικού φωτισμού, ανανεώνοντας τη
φυσιογνωμία της πόλης. Έργα της
έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις,
μουσεία και φεστιβάλ σύγχρονης
τέχνης, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό.
Πληροφορίες: https://beforelight.gr/

ΕΒΔΟΜΗ

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΣΕΛΙΔΑ 11

επιστολές - σχόλια - απόψεις...
H E.E. Αρνείται να
δημοσιοποιήσει τα
συμβόλαια με
τις εταιρείες
για τα εμβόλια
Το αίτημα δημοσιοποίησης των συμβολαίων
της ΕΕ με τις φαρμακοβιομηχανίες υπογράμμισε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ
στη συζήτηση για την «Κατάρτιση στρατηγικής της ΕΕ για τον εμβολιασμό κατά της

νόσου COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της
εξωτερικής της διάστασης» στην Ολομέλεια
του Ευρωκοινοβουλίου με παρέμβαση του ευρωβουλευτή του Κόμματος Κώστα Παπαδάκη.
Ο Επίτροπος Μ. Σχοινάς απαντώντας επικαλέστηκε ζήτημα «εμπιστευτικότητας» των
πληροφοριών κι ότι το αίτημα για δημοσιοποίηση των συμβάσεων απαιτεί συναίνεση
των εταιρειών… παραπέμποντάς το στην
πράξη στις ελληνικές καλένδες. Πρόκειται
ουσιαστικά για κυνική ομολογία ότι η “εμπιστευτικότητα” των συμβάσεων που βασίζονται στα κέρδη των φαρμακευτικών εταιρειών
που χρυσοπληρώνουν οι λαοί, καταπατά το
δικαίωμα τους να ενημερώνονται για συμφωνίες που αφορούν την ασφάλεια και την
υγεία τους.

Φέρτε ΤΩΡΑ
και τα φάρμακα
Η ασθένεια που προκαλεί ο κοροναϊός μπορεί να αντιμετωπιστεί προληπτικά με το εμβόλιο αλλά, θεραπεύεται και με
φάρμακα. Άδεια έκτακτης ανάγκης για τη χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος bamlanivimab, της φαρμακοβιομηχανίας Eli Lilly, που χρησιμοποιείται για θεραπεία με υψηλά
ποσοστά αποτελεσματικότητας στους ασθενείς από κοροναϊό, έδωσε η F.D.A. (Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και
Φαρμάκων) στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Σε δύο ακόμα μονοκλωνικά αντισώματα με την ονομασία
casirivimab και imdevimab δόθηκε άδεια από την FDA, στις
21-11-20, για τη χρήση τους για θεραπεία της covid-19.
Πρόκειται για συνθετικά αντισώματα που παρασκεύασε η
ερευνητική εταιρεία βιοτεχνολογίας (όχι φαρμακοβιομηχανία) Regeneron και έχουν δοθεί για μαζική παραγωγή στη
φαρμακοβιομηχανία Roche. Είναι τα φάρμακα που χορηγήθηκαν στον Ντόναλντ Τράμπ με τα γνωστά θεαματικά αποτελέσματα. Σε ανάλογη επιτυχή θεραπεία φαίνεται ότι
υποβλήθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
Τα εργαστηριακά μονοκλωνικά αντισώματα, που παράγονται με τη μέθοδο της γενετικής μηχανικής, μιμούνται τη
δράση των αντισωμάτων του ανοσοποιητικού μας συστήματος και αδρανοποιούν τον SARS-COV-2 καθιστώντας
τον «ανίκανο» να προσκολληθεί και να εισέλθει στα ανθρώπινα κύτταρα.
Χορηγούνται σε ασθενείς που εμφανίζουν ήπιας έως μέτριας βαρύτητας συμπτώματα της covid-19, σε ηλικιωμένους ακόμα και αν πάσχουν από χρόνια νοσήματα και σε
παιδιά άνω των 12 ετών. Δεν ενδείκνυται η χρήση τους σε
ασθενείς που βρίσκονται υπό μηχανική υποστήριξη.
Ακόμα όμως και για τους τελευταίους, στις 20-11-20, δόθηκε άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης από την FDA για το
φάρμακο baricitinib της Lilly, το οποίο σε συνδυασμό με το
remdesivir μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά από 2 ετών και
άνω και σε ασθενείς που χρειάζονται μηχανικό αερισμό ή
εξωσωματική οξυγόνωση.

Τι θέλει να κρύψει η ΕΕ;
Στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ
ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Η έναρξη των εμβολιασμών δεν ισοσκελίζει
τις τεράστιες ελλείψεις στα δημόσια συστήματα Υγείας, τα ανεπαρκή κυβερνητικά
μέτρα. ΕΕ και κυβερνήσεις στο πλαίσιο της
υγείας -εμπόρευμα αντιμετωπίζουν το εμβόλιο ως μια ακόμα πηγή κερδοφορίας των μονοπωλίων.
Οι φαρμακοβιομηχανίες εκ του ασφαλούς
επιδοτήθηκαν από την έρευνα, την παρασκευή, την προαγορά ως τη διάθεση του εμβολίου. Κρύβουν η μια από την άλλη τα
ερευνητικά αποτελέσματα, εμποδίζοντας τη
διεπιστημονική συνεργασία που δε χώρα
στον καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Ερωτηματικό αποτελεί το γιατί δεν προωθείται το ζή-

Μέχρι εδώ είναι τα καλά νέα.
Τα κακά νέα είναι από τη πολιτική ηγεσία της χώρας μας.
Παρά το γεγονός ότι είμαστε στη καρδιά του 2ου κύματος
της συνδημίας με τις Αρχές να ανακοινώνουν χιλιάδες νεκρούς και κρούσματα, τα νοσοκομεία να ασφυκτιούν, τους
ασθενείς με χρόνια νοσήματα στην αναμονή να επιδεινώνεται η υγεία τους, την οικονομία μέρα με τη μέρα να καταρρέει και την κοινωνία σε απόγνωση, παρατηρούμε
πλήρη αδιαφορία, αδράνεια και φτηνές δικαιολογίες από
τη πλευρά της πολιτικής ηγεσίας και των υγειονομικών
αρχών της χώρας για τη προμήθεια αυτών των φαρμάκων.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην έχουν ήδη εισαχθεί τα
μονοκλωνικά αντισώματα. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα η
αποτελεσματικότητά τους φτάνει στο 90%, ενώ σύμφωνα
με μελέτες μειώνεται κατά 70% ο αριθμός των ασθενών
που θα πάνε στο νοσοκομείο. Επίσης ουδεμία επιστημονικά
τεκμηριωμένη αμφισβήτηση υπάρχει από τους ειδικούς ως
προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους.
Η χορήγηση των φαρμάκων είναι εύκολη, γίνεται με εφάπαξ ενδοφλέβια έγχυση για την οποία δε χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκομείο παρά μόνο, ίσως, η ολιγόωρη
παραμονή σε νοσοκομειακό χώρο.
Η τιμή τους είναι σχετικά προσιτή. Με κόστος 1.000
ευρώ/ασθενή θα χρειαστούν μερικές δεκάδες εκατομμύρια
για το σύνολο των ασθενών τη στιγμή που για κάθε μήνα
lockdown χάνονται 5,5 δις.
Μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας αφού, όπως
δήλωσε στις 19-11-20 ο Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ
ΛΙΛΛΥ Χρ. Μαρτάκος, από το 1.000.000 δόσεις που θα παραγάγει η εταιρεία το 2020 «οι 700.000 προορίζονται για
χρήση εκτός ΗΠΑ» και ότι μπορεί να εξασφαλίσει «ικανοποιητική ποσότητα για την Ελλάδα μέσα στο 2020».
Η χορήγηση των αντισωμάτων τα οποία προσφέρουν παθητική ανοσία θα έχει δράση συμπληρωματική των εμβολίων
τα οποία προσφέρουν ενεργητική ανοσία. Η θεραπευτική
αγωγή θα μειώσει το ιικό φορτίο των ήπια ή μέτρια νοσούντων μειώνοντας τη διασπορά στην κοινότητα. Είναι
αντιεπιστημονικό να χρησιμοποιείς ως όπλο μόνο τη πρόληψη ενόσω υπάρχει η δυνατότητα και της θεραπείας. Αλλά
το σπουδαιότερο είναι ότι θα σωθούν ζωές. Θα σωθούν

τημα των θεραπειών και φαρμάκων που φαίνεται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του
ιού.
Πρόσθετα ερωτήματα προκαλεί το γεγονός
ότι η Κομισιόν υπεκφεύγει στο αίτημα κατάθεσης εγγράφων της Ευρωκοινοβουλευτικής
ομάδας του ΚΚΕ να δοθούν οι συμβάσεις που
έχει συνάψει η ΕΕ με τις εταιρίες, για να
γνωρίζει υπεύθυνα ο λαός τι έχει συμφωνηθεί με τα δικά του χρήματα.
Τα εμβόλια πρέπει να είναι ασφαλή και δωρεάν. Ενάντια στις θεωρίες συνομωσίας να
αποτελούν συνειδητή πράξη και απαίτηση
του λαού, για να προστατέψει την υγεία του,
σύμφωνα με τις συστάσεις των επιστημόνων
και καθ’ υπόδειξη γιατρού».
16/12/2020
Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

ζωές όχι μόνο των νοσούντων από covid, αλλά και αυτών
που θα πεθάνουν από άλλα νοσήματα, επειδή τώρα δεν
έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία.
Προς τι η εμμονή της κυβέρνησης μόνο στα εμβόλια; Τα
φάρμακα μπορούμε να τα έχουμε άμεσα, και τα αποτελέσματα να είναι άμεσα. Σε μερικές εβδομάδες θα έχουν αποσυμφορηθεί τα νοσοκομεία και δε θα υπάρχει λόγος για τα
καταστροφικά lockdown.
Αντίθετα, για τα εμβόλια πρέπει να περιμένουμε μερικούς
μήνες και εφόσον είναι αποτελεσματικά, θα είναι χρήσιμα
στο επόμενο φθινοπωρινό κύμα.
Κάποιοι αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Κάποιοι άλλοι αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα
των εμβολίων. «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα». Άλλωστε από την ίδια βάση ξεκινάνε και τα δύο, από «άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης» και θα είναι, εσκεμμένα, υπό διαρκή
και στενή in vivo παρακολούθηση στο σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού, γεγονός πρωτοφανές για τα ιατρικά χρονικά. Αν το δούμε και ψυχρά ορθολογιστικά: Πού είναι
προτιμότερο να πειραματιζόμαστε, σε εκατομμύρια υγιών
ή σε μερικές χιλιάδες ασθενών;
Ομολογουμένως είναι ανεξήγητη, εξοργιστική και εξωφρενική η εμμονή των υγειονομικών αρχών και της κυβέρνησης να μην προχωράνε στην άμεση λύση της θεραπείας
και να παραπέμπουν στη μακρινή και αβέβαιη λύση της
πρόληψης. Μια στάση που ξεπερνάει τα όρια της κοινής λογικής και καλλιεργεί δεύτερες σκέψεις.
Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει μια απάντηση. Επειδή το
ζήτημα είναι αποκλειστικά πολιτικό και όχι επιστημονικό.
Άλλωστε, τον Αύγουστο ο κος Τσιόρδας δήλωνε: «Τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορεί να είναι το νέο μεγάλο όπλο
στη θεραπεία της νόσου».
Αφού κύριοι της κυβέρνησης, δεν σταματάτε να επαναλαμβάνετε: «πάνω απ’ όλα η υγεία» γιατί δε φέρνετε τα φάρμακα που και «επιφανείς» θεράπευσαν; Μήπως χρειάζεστε
τους χιλιάδες νεκρούς, για να έχετε σε καταστολή τους
υγιείς; Όσο δε δίνετε πειστική εξήγηση για τους λόγους
της άρνησή σας, είστε υπόλογοι των θανάτων από covid
των Ελλήνων.
Ανδρέας Κλαυδιανός
www.ellinikiantistasi.gr
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Υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής
Υπερψηφίστηκε το προτεινόμενο σχέδιο προϋπολογισμού της διοίκησης της
Περιφέρειας για το οικονομικό έτος
2021, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (16.12.20), κατόπιν
σχετικών εισηγήσεων του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Ν. Πέππα.

Προϋπολογισμός
ειδικών συνθηκών
Στην εισήγησή του ο περιφερειάρχης Γ.
Πατούλης σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Πρόκειται για ένα προϋπολογισμό
έκτακτης ανάγκης, ειδικών συνθηκών
αλλά ρεαλιστικό, μέσα από τον οποίο
καλούμαστε να διαχειριστούμε όχι
μόνον τις μεγάλες ανάγκες των Δήμων
της Περιφέρειας μας σε έργα αλλά και
τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης
που δοκιμάζει ήδη τις αντοχές της
χώρας και των τοπικών μας κοινωνιών».
Ο Περιφερειάρχης συνόψισε τις πολιτικές προτεραιότητες της Διοίκησης ως
εξής:

Πρώτον, η μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων και πόρων
του ΕΣΠΑ και ο επανασχεδιασμός δράσεων, με βάση τις νέες ανάγκες που
έχουν δημιουργηθεί.
Δεύτερον, η στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, κυρίως με πόρους
του ΕΣΠΑ, καθώς και η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων και της
τοπικής επιχειρηματικότητας. Αλλά και
η ενεργός συμμετοχή της Περιφέρειας
και το νέο έτος στη διαχείριση της πανδημίας, αλλά και στο εγχείρημα του

εθνικού εμβολιασμού για τον covid.
Τρίτον, η υλοποίηση έργων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος
και την προστασία των ανθρώπινων
ζωών και περιουσιών, με προτεραιότητα
τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
Τέταρτον, η διασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την ολοκλήρωση μεγάλων εμβληματικών έργων για την
Αττική, όπως η ανάπλαση του φαληρικού μετώπου, η λειτουργία ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης των
απορριμμάτων που θα δίνει έμφαση
στην ανακύκλωση, με την κατασκευή
των απαραίτητων υποδομών, κ.λπ.
Πέμπτον, η ένταξη στο τεχνικό μας
πρόγραμμα μιας σειράς νέων έργων,
που διαθέτουν την αναγκαία ωριμότητα
και τις μελέτες για να προχωρήσουν και
υπηρετούν τις σημερινές ανάγκες των
Δήμων της Αττικής.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του
ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Ν. Πεππα
για τη συστηματική δουλειά που έκανε
και τόνισε πως η Διοίκηση προχώρησε
σε απεντάξεις έργων που λίμναζαν για

χρόνια και δεν είχε προχωρήσει ούτε
κατ΄ελάχιστο η υλοποίηση τους, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Ως Διοίκηση παραλάβαμε ένα πρόγραμμα που
για να υλοποιηθεί απαιτούνταν πάνω
από 2,5 δις ευρώ, ενώ στα ταμεία μας
βρήκαμε λίγα παραπάνω από 300 εκατομμύρια. Ήταν περισσότερο ευχολόγιο, παρά ρεαλιστικό σχέδιο».
Στο επίκεντρο των πολιτικών μας είναι
η στήριξη των πολιτών, σημείωσε επικαλούμενος δράσεις της Περιφέρειας
όπως η στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με 180 εκ. ευρώ, η στήριξη

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 250
εκ. ευρώ αλλά και η υποστήριξη πάνω
από 70.000 ευάλωτων συμπολιτών.

«Με ρεαλισμό, σοβαρότητα και υπευθυνότητα προχωράμε μπροστά και είμαι
βέβαιος ότι το 2021 θα είναι χρονιά
αναγέννησης και επανεκκίνησης για
όλους τους πολίτες της Αττικής, με την
Περιφέρεια δίπλα τους», κατέληξε.

«Έχουμε εντάξει 66 έργα που
θωρακίζουν την Περιφέρεια»
Τις προτεραιότητες αλλά και βασικές
παραμέτρους του προτεινόμενου σχεδίου προϋπολογισμού προσδιόρισε
κατά την εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Ν. Πέππας.
«Πρόκειται για ένα προϋπολογισμό που
σχεδιάστηκε με γνώμονα το δημόσιο
συμφέρον» επεσήμανε και πρόσθεσε
πως στο επίκεντρο είναι η υποστήριξη

της Αττικής με έργα και υποδομές που
συμβάλλουν στην καλύτερη θωράκιση
αλλά και ανάπτυξη της, η αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας αλλά και
παρεμβάσεις για την καλύτερη προστασία των πολιτών. «Έχουμε εντάξει 66
κρίσιμα έργα που σχετίζονται με την
αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής,
με σημαντικές αναπλάσεις αλλά και με
την αναβάθμιση κτιριακών υποδομών.
Εργαζόμαστε καθημερινά για την αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο να στηρίξουμε
περαιτέρω το υγειονομικό σύστημα της
Αττικής αλλά και να ενισχύσουμε το
δίχτυ προστασίας των πολιτών», ανέφερε.
Δική της πρόταση παρουσίασε η παράταξη της Ρένας Δούρου, «Δύναμη
Ζωής» με εισηγητή τον Χρήστο Καραμάνο, ο οποίος καταψηφίστηκε καθώς
έλαβε 76 ψήφους κατά και 20 υπέρ.

Γιάννης Σγουρός: Μη ρεαλιστικός και βιώσιμος
Τον κώδωνα του κινδύνου για τον εκτροχιασμό των οικονομικών μεγεθών
έκρουσε ο πρ. περιφερειάρχης, Γιάννης
Σγουρός.
Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η σημερινή
διοίκηση ακολουθεί την πολιτική της αλόγιστης υπερδέσμευσης των πόρων των
προκατόχων της με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια
σε οικονομικό αδιέξοδο.
Το πρόβλημα έγκειται, όπως εξήγησε, κυρίως στις δαπάνες εκτέλεσης των έργων
της Περιφέρειας αφού διαρκώς υπογράφονται νέες εργολαβικές συμβάσεις χωρίς να
έχουν διασφαλιστεί τα αντίστοιχα έσοδα
για την υλοποίησή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απλήρωτες συμβατικές υποχρεώσεις ανέρχονται περίπου σε 250 εκ. € ενώ
ακολουθούν συμβάσεις νέων έργων περίπου 450 εκ. €, χωρίς η Περιφέρεια να έχει
τους αντίστοιχους πόρους (200 εκ. τα ταμειακά διαθέσιμα) και χωρίς στον κρατικό προϋπολογισμό να υπάρχει αύξηση των
πιστώσεων προς την αυτοδιοίκηση.
Αποτέλεσμα της παγιωμένης τα τελευταία
χρόνια πρακτικής είναι να ροκανίζονται τα
ταμειακά διαθέσιμα τα οποία μειώνονται
με γεωμετρικούς ρυθμούς (40% την τελευταία 4ετία) και τα οποία εντός των επομένων ετών αναμένεται να εξανεμιστούν
πλήρως οδηγώντας την Περιφέρεια σε
στάση πληρωμών.
Παράλληλα ο Γιάννης Σγουρός επέκρινε
την αύξηση των πιστώσεων που παρατηρείται σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό
αρχικό προϋπολογισμό σε μη ανελαστικές
δαπάνες όπως διοργάνωση συνεδρίων και

ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν
(+125%),
δαπάνες
δημοσίων σχέσεων
(+300%), διαφημίσεις
εκδόσεις (+200%).
Στην τοποθέτησή του
ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής επέκρινε τη διοίκηση της
Περιφέρειας για έλλειψη επιχειρησιακού
σχεδιασμού και οράματος και χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις στην κυβέρνηση, ενώ
ζήτησε να εκπονηθεί ειδικό σχέδιο της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και δη των κλάδων που έχουν
υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την
πανδημία.
Η παράταξη του Γ. Σγουρού κατέθεσε ένα
πλέγμα προτάσεων για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομών που έχει ανάγκη
η Αττική που περιλαμβάνουν: α) Μέτρα για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
β) Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου της
Αθήνας, γ) Κατασκευή νοσοκομείου στην
Ανατολική Αττική, δ) Ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών (σιδηροδρομική σύνδεση
Λαύριο, Ραφήνα), ε) Ψηφιακή σύγκλιση, ζ)
Στήριξη Ερασιτεχνικού Αθλητισμού (με κριτήρια ΓΓΑ).
Τοποθετήσεις για τον προϋπολογισμό
έκαναν ακόμη εκ μέρους της παράταξης
Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκος Ανδρουλακάκης, Σωτήρης Μεθενίτης, Δημήτρης
Κατσικάρης και Σπύρος Αδαμόπουλος.
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“Θουέτις” και
κλιματική αλλαγή
Oι Η.Π.Α. παίρνουν μία γεύση του πώς θα είναι ο πλανήτης μας με την υπερθέρμανσή του. Οι φωτιές που
μένονται σε Όρεγκον και Καλλιφόρνια από τον Αύγουστο, είναι δεκάδες έως εκατοντάδες φορές πιο
έντονες σε σχέση με τον μέσο όρο των 15 τελευταίων ετών.
Ο ουρνός έχει “μαυρίσει” σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον και ο καπνός έχει φτάσει στην Ευρώπη, όπως
δείχνουν οι δορυφόροι. Οι επιστήμονες πιστεύουν
ότι, οι πυρκαγιές είναι η σοβαρότερη αιτία για την κλιματική αλλαγή.
Από την άλλη μεριά, η Αρκτική στο σύνολό της βιώνει
την υπερθέρμανση σε διπλάσιο ρυθμό από τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ρωσική κομώπολη Βεργογιάνστ από το ρεκόρ ψύχους, -680
βαθμούς κελσίου που είχε καταγράψει το 1982,
έφτασε τον Ιούνιο του 2019 στους + 380 κελσίου. Τα
χαμηλά επίπεδα στις συγκεντρώσεις χιονιού και
πάγου αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και η
αποψίλωση της τούντρας από τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών, είναι οι βασικές ιατίες.
Πάμε τώρα στην Ανταρκτική
Ο παγετώνας “Θουέτις” που έχει το μέγεθος του Ηνωμένου Βασιλείου “λιώνει” με ανησυχητικό ρυθμό. Οι
επιστήμονες εκτιμούν ότι ο θουέτις θα χάσει όλο σχεδόν τον πάγο σε 200 με 500 χρόνια, γεγονός που θα
αυξήσει τη στάθμη της θάλασσας κατά περίπου ένα
μέτρο. Η θάλασσα όμως δεν θα σταματήσει εκεί. Αυτή
τη στιγμή ο θουέτις λειτουργεί ως προστασία μεταξύ
των θερμότερων υδάτων των παγετώνων και η κατάρρευσή του επιταχύνεται.

Συνολικά η διαδικασία θα μπορούσε να αυξήσει το
ύψος της θάλασσας κατά 3 μέτρα, βυθίζοντας μόνιμα
παράκτιες πόλεις όπως τμήματα της Ν. Υόρκης, του
Μακάμπι, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η επικείμενη απώλεια του θουέτις, είναι τόσο ανησυχητική που Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ δημιούργησαν
έναν διεθνή οργανισμό (International Thwaites Glacier
Collaboration) για να μελετήσουν τον παγετώνα με
παγοθραυστικά πλοία τα οποία μπορούν να διαπεράσουν τα παχειά στρώματα πάγου της περιοχής. Ο
“θουέτις” βρίσσκεται σε σημείο “χωρίς επιστροφή”,
γεογνός που θα πυροδοτήσει την κατάρρευση του
πάγου της Ανταρκτικής.
Τα προαναφερόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή στον πλανήτη δεν είναι απλά μια απειλή
αλλά μαι πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε.
Έτσι εκτιμώ, ότι προς το σκοπό αυτό, όλοι θα πρέπει
να αντιδράσουμε και να πιέσουμε τους ιθύνοντες για

τη λήψη, και κυρίως εφαρμογή των αναγκαίων.
Ας αφουγκραστούμε, τους μαθητές που πρόσφατα
συγκεντρώθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο του ΚέιπΤάουν φωνάζοντας: «Υψώστε τη φωνή σας και όχι τη
στάθμη της θάλασσας».
Μην ξεχνάμε ότι από τα πρόσφατα lockdown που επιβλήθηκαν πριν λίγο καιρό και, τη σχεδόν καθολική
παύση της ανθρώπινης δραστηριότητας, φάνηκε στην
πράξη η ευεργετική επίδραση της μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα. Στη Βενετία το νερό στα κανάλια
καθάρισε εντυπωσιακά, ενώ οι κάτοικοί τους είδαν για
πρώτη φορά ψάρια, κύκνους και δελφίνια.
Και μην ξεχνάτε «Η φύση υπηρετεί μια ευγενή
ανάγκη του ανθρώπου, δηλαδή την αγάπη για την
ομορφιά. Από φιλοσοφική σκοπιά το σύμπαν, ο πλανήτης, αποτελείται από φύση και ψυχή».
Παναγιώτης Μουντανέας
Αντιναύαρχος ε.α.

Ο Δήμος Μαραθώνος, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, δέχτηκε από τα υψηλότερα ύψη βροχής
πανελλαδικά και το τέταρτο υψηλότερο στην Αττική, από 12 έως 15 Δεκεμβρίου. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές, ιδιαίτερα στην Κοινότητα Βαρνάβα (στο οδικό δίκτυο και στην ύδρευση).
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Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
O Δήμος Κρωπίας καλεί τους κατοίκους σε διαβούλευση
Ο Δήμος Κρωπίας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της
λεγόμενης «επανάστασης των καθαρών μεταφορών» προχωρώντας άμεσα στην υλοποίηση δράσεων
σχετικά με την καταπολέμηση των επιδράσεων της
κλιματικής αλλαγής στο φυσικό περιβάλλον. Για το
λόγο αυτό ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση
του Πράσινου Ταμείου που αφορά τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EVs) στα πλαίσια του
χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» (Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Κρωπίας Αρ. αποφ.266/1.12.2020). Με πάνω
από το 50% των Ελλήνων να ζουν σε πόλεις και οι
πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων να αυξάνονται κατά
33% κάθε χρόνο, οι τοπικοί οργανισμοί είναι εγγενώς
συνδεδεμένοι με την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

των δίνει στους δήμους την ευκαιρία να αναδυθούν
στην αγορά ως ηγέτες στην κινητική βιωσιμότητα και
στις εναλλακτικές μεταφορές. Εγκαθιστώντας σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε στρατηγικά
σημεία σε όλες τις κοινότητές τους, οι πόλεις μπορούν να παρέχουν μια πολύτιμη υπηρεσία στους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων διευκολύνοντας
κατοίκους και επισκέπτες. Μπορούν ακόμη και να χρησιμοποιούν σταθμούς φόρτισης για να ενθαρρύνουν
την αναζωογόνηση σε όλη την πόλη. Αυτό που κάποτε ήταν ένας παραμελημένος χώρος στάθμευσης
μπορεί σύντομα να γίνει ένας δημοφιλής κόμβος στο
δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σταθμοί φόρτισης είναι

Η αναπτυσσόμενη οικονομία των ηλεκτρικών οχημά-

Απαλλαγή από καταβολή
δημοτικών τελών
επιχειρήσεων λόγω Covid-19
Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά, λόγω
της πανδημίας του Covid-19 μπορούν να ζητήσουν
απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και
φωτισμού ή/και μείωση του τέλους κοινοχρήστων
χώρων.
Γι’ αυτό θα χρειαστείτε:
― τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet
― κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) έτους 2019 ή δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού ή μη
φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2 ή Μ3) για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις
― τον τελευταίο λογαριασμό παροχής ρεύματος
https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-esoterikon/kentrike-enose-demon-elladas-kede/apallage-apo-ten-kataboledemotikon-telon-epikheireseon-logo-covid-19

Δείτε ποιοι Δήμοι παρέχουν τη δυνατότητα απαλλαγής στον σύνδεσμο
https://dt.govapp.gr/ActiveMunicipalities
"Ενεργοί Δήμοι".
Αν κάποιος Δήμος δεν έχει πάρει απόφαση, προκαλέστε θέμα προκειμένου να προχωρήσει σε απόφαση απαλλαγής. Οι καιροί είναι δύσκολοι για τους
επαγγελματίες που έχουν κλειστές επιχειρήσεις.

φωτογραφία του εξωφύλλου μας, είναι ένα
καραβάκι που στολίζει την πλατεία Ελευθερίας στη Βούλα. Είναι χειροποίητη δημιουργία
των κυριών του Διοικητικού Συμβουλίου του εξωραϊστικού Συλλόγου “Ευρυάλη Βούλας”: Γωγώ Βικελή,
Εφη Γαβριλάκη και Αναντίνα Τσιριγώτη.

Η

φθηνότεροι στην εφαρμογή από άλλα κυβερνητικά
έργα μεγάλης κλίμακας, οι δήμοι μπορούν να βελτιώσουν το βιώσιμο όραμά τους χωρίς να σπαταλήσουν
τεράστιους οικονομικούς πόρους.
Κατά την τελευταία δεκαετία, τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα εμφανίστηκαν δυναμικά στο προσκήνιο της
παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτων. Τα εν λόγω οχήματα, είναι σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με την

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΙΣΤΟ
Αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου, εργαζόμενοι του Δήμου και εκπρόσωποι φορέων, προχώρησαν (15/12) σε αποκλεισμό του σταθμού
μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Σχιστό.
«Με την παρουσία μας δηλώσαμε την απόφαση της
πόλης ότι το Κερατσίνι και η Δραπετσώνα δεν θα
παραμείνουν η πίσω αυλή της Αττικής και για τα
επόμενα 30 χρόνια».
Το Δημοτικό Συμβούλιο της αποφάσισε ομόφωνα:
- Καμία μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων με οποιαδήποτε μορφή στο Σχιστό.
- Κανείς νέος Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό.
- Καμία ΣΔΙΤ.
Καλούμε την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια να λάβουν σοβαρά υπόψιν τις αποφάσεις της πόλης και
τις διαθέσεις των κατοίκων.

πρώτη εμφάνιση τους, τόσο σε απόδοση όσο και σε
αυτονομία κίνησης. Αν και η επάνοδος των ηλεκτροκίνητων οχημάτων είναι αξιοσημείωτη καθώς κατέλαβαν σημαντικό τμήμα της αγοράς σε μικρό χρονικό
διάστημα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής εντυπωσιακά
αποτελέσματα από τα κρατικά κίνητρα για την ενίσχυση της εισαγωγής τους στην αγορά.
Τα επόμενα χρόνια, αναμένεται ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων να αυξηθεί εκθετικά, λόγω των
πολιτικών που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την
μακροπρόθεσμη εξάντληση του πετρελαίου και τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη
χρήση του. Για το λόγο αυτό, υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια για τη μείωση της ρύπανσης των
πόλεων και των εκπομπών αερίων που προκαλούν το
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δεδομένου ότι αυτά τα
οχήματα θα διαθέτουν μπαταρίες με μεγάλη χωρητικότητα και υψηλές απαιτήσεις φόρτισης, η ραγδαία
αύξηση της ηλεκτροκίνησης θα προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία και στο σχεδιασμό
του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας.
‘Ενα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων είναι επίσης η έλλειψη υποδομών φόρτισης. Οι οδηγοί μπορούν να
φορτίζουν τα ηλεκτρικά οχήματα τους στο σπίτι
αλλά ο χρόνος φόρτισης είναι αρκετά μεγάλος. Για
την προώθηση της ευρύτερης ανάπτυξης των EVs,
είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν σταθμοί γρήγορης φόρτισης στους οποίους η μπαταρία EV μπορεί
να φορτιστεί σε περίπου 15 λεπτά. Στην περίπτωση
αυτή το μειονέκτημα της γρήγορης φόρτισης είναι η
υψηλή ζήτηση ισχύος και ο αντίκτυπός της στο δίκτυο.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό, ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης μπορούν
να εγκατασταθούν σε αυτούς τους σταθμούς.
Ο Δήμος Κρωπίας μετά την υποβολή της πρότασης
για χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο προχωρά με
γρήγορους ρυθμούς στην εκπόνηση της μελέτης χωροθέτησης των ηλεκτρικών φορτιστών λαμβάνοντας
υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία των υποδομών του μέλλοντος.Στα πλαίσια
της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης θα συνεκτιμηθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν
τον τόπο μας και που θα μας οδηγήσουν σε μια καλύτερη καθημερινότητα με καθαρή ενέργεια και πιο φιλική στο φυσικό περιβάλλον.

Καλούμε τους δημότες μας να συμμετέχουν
στις διαδικασίες διαβούλευσης που θα
ενεργοποιηθούν για τη χωροθέτηση των
σταθμών φόρτισης.
Η γνώμη των δημοτών μας είναι απαραίτητη
στην συνδιαμόρφωση μιας κοινωνικής συμφωνίας για τον τρόπο που θέλουμε να
ζούμε και να κινούμαστε.
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Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας
Η ΕΒΔΟΜΗ έχει καταξιωθεί στο χώρο, είναι
αγαπητή σε μεγάλη μερίδα αναγνωστών,
όπως αποδεικνύεται κάθε εβδομάδα και έχει
δείξει ειδική έρευνα για τον τοπικό Τύπο.
Η παρουσία σας, στις σελίδες μας θα δώσει
μεγαλύτερη ώθηση στην επιχείρησή σας.
Προβληθείτε ακόμη και με μία συνδρομή.
6937153052, 2106030655
press@ebdomi.com

Πολλές ευχές για Χρόνια Καλά και Ευτυχισμένο το 2021
με την ελπίδα να είμαστε όλοι υγιείς και
σύντομα να γιορτάζουμε πάλι μαζί!
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ΕΒΔΟΜΗ

Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Η Παγκόσμια Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου, σε ανάμνηση της υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1948. Όραμα των
εμπνευστών της, ένας κόσμος με δικαιώματα και
ελευθερίες χωρίς διακρίσεις.
Μία ημέρα που σκοπό έχει να υπενθυμίσει στον κόσμο
τον σημαντικότερο αγώνα που καλείται να δώσει η
ανθρωπότητα από καταβολής της, τον αγώνα για ίσα
δικαιώματα μεταξύ των ανθρώπων απανταχού της
Γης.
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι έργο της Επιτροπής Δικαιωμάτων τού
Ανθρώπου που συστάθηκε το 1947 από το Οικονομικό
και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ και το τελικό κείμενο της διακήρυξης ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από
δύο χρόνια.

15.Δικαίωμα Ιθαγένειας, 16.Δικαίωμα Γάμου,18.Ελευθερία Σκέψης, Συνείδησης και Θρησκείας, 23.Δικαίωμα στην Εργασία, 26.Δικαίωμα στην Εκπαίδευση,
30.Επαγρύπνηση για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων.
Το σύνολο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιέχονται στην Οικουμενική Διακήρυξη αποτελεί το
μέτρο με το οποίο κρίνεται η γενική έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εφαρμογή τους σε

Στις 10 Δεκεμβρίου 1948 η Οικουμενική Διακήρυξη
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αποτελείται
από το Προοίμιο και 30 άρθρα, υιοθετήθηκε από τη
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που συνήλθε στο Παρίσι
με ψήφους 48 υπέρ, 0 κατά και 8 αποχές (όλο το τότε
σοβιετικό μπλοκ κρατών, η Νότια Αφρική και η Σαουδική Αραβία). Είναι σημαντικό ότι καμία από τα κράτημέλη στη Γενική Συνέλευση δεν καταψήφισε τη
Διακήρυξη και ότι ακόμη και αυτά που απείχαν από
την τελική ψηφοφορία, είχαν συμμετάσχει και συνεργαστεί στις ενδιάμεσες διαδικασίες σύνταξής της. Σε
μια εποχή που ο κόσμος είχε χωριστεί στο Δυτικό και
Ανατολικό μπλοκ και επικρατούσε ο ψυχρός πόλεμος,
το να βρεθεί ένας κοινός τόπος επί της ουσίας του
κειμένου αποδεικνύει ότι ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα.
Επιλεκτικά και επιγραμματικά ας αναφέρουμε μερικά
άρθρα της διακήρυξης

ΑΡΘΡΟ 1:
«Η αδιαφορία και περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων οδήγησαν σε
πράξεις βαρβαρότητας που εξεγείρουν
την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσµου όπου οι άνθρωποι
θα είναι ελεύθεροι να µιλούν και να πιστεύουν, λυτρωµένοι από τον τρόµο και
την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η
πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου...
Όλοι οι άνθρωποι γεννήθηκαν ελεύθεροι
και ίσοι όσον αφορά την αξιοπρέπεια και
τα δικαιώµατά τους».

1. Ελευθερία και ισότητα, 2.Δίκαιη και Ίση Μεταχείριση, 4.Απαγόρευση Δουλείας, 10.Δικαίωμα για Δίκαιη Δίκη, 13.Ελεύθερη Διακίνηση και Εγκατάσταση,

χώρες και μεμονωμένες περιπτώσεις. Πολλές χώρες
έχουν ενσωματώσει άρθρα της Διακήρυξης στα Συντάγματά τους και στη νομοθεσία τους.
Η Οικουμενική Διακήρυξη δεν έχει την τυπική νομική
ισχύ, καθώς δεν είναι διεθνής σύμβαση που επικυρώ-

Ανακαινίζεται η Διεύθυνση Μεταφορών &
Επικοινωνιών στο Σταυρό
Με παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού
πραγματοποιούνται ανακαινίζεται η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Ανατ. Αττικής.
Χρόνια προβλήματα σε
σχέση με την λειτουργικότητα αλλά και την γενικότερη κατάσταση του κτιρίου,
της Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο Σταυρό
Αγ. Παρασκευής, που ταλάνιζαν τόσο τους εργαζόμε-

νους όσο και το κοινό της
Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, που
βρίσκεται στην οδό Κλεισθέ-

νους 35 στο Σταυρό της Αγ.
Παρασκευής, επιλύει πλέον
η παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής
Θανάση Αυγερινού για ανακαίνιση και αναβάθμιση του
κτιρίου της Δ/νσης, σε συνεργασία με τον Διευθυντή
της Υπηρεσίας Χρήστο
Νταή.
Oι εργασίες συνεχίζονται
απρόσκοπτα και λόγω της
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η υπηρεσία υπολειτουργεί (έως και Κυριακή
20/12).

νεται από τα κράτη-μέλη. Είναι μια εξαγγελία αρχών. Η
δε εισδοχή και συμμετοχή ενός κράτους στον ΟΗΕ θεωρείται ως σιωπηρά αποδοχή των αρχών της Διακήρυξης.
Με το Χάρτη Δικαιωμάτων, τα Κράτη-Μέλη των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξαν και πάλι την πίστη τους στα
θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας,
στην ισότητα δικαιωμάτων, ανδρών και γυναικών, και
επιβεβαίωσαν πως είναι αποφασισμένα να συντελέσουν στην κοινωνική πρόοδο και να δημιουργήσουν
καλύτερες συνθήκες ζωής στα πλαίσια μιας παγκόσμιας ουσιαστικής ελευθερίας.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν όχι μόνο αναπόσπαστο θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και
συστατικό στοιχείο κάθε δημοκρατικής έννομης
τάξης. Είναι καθολικά, αδιαίρετα και αναπαλλοτρίωτα.
Είναι τα δικαιώματα που έχει ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το
φύλο, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Σ’ αυτά εδράζεται το κράτος δικαίου και απ’ αυτά απορρέουν οι δημοκρατικές
αξίες κάθε ευνομούμενης πολιτείας, της οποίας πρωταρχική υποχρέωση είναι ο σεβασμός και η προστασία
της αξίας του ανθρώπου.
Κοινωνίες που βάλλονται ποικιλοτρόπως από νέα δεδομένα, νέες προκλήσεις, ακόμη και καινοφανείς
απειλές, καλούνται να διαφυλάξουν, μέσω της απαρέγκλιτης προστασίας και επικαιροποίησης τη θεσμική
κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και παράλληλα να αποθαρρύνουν θεωρίες περί νέου πολιτικού κυνισμού και σκεπτικισμού.
Η αλληλεγγύη, τα ίσα μέτρα και σταθμά, ο σεβασμός,
η εμπέδωση και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων
όλων, δεν αποτελούν πολυτέλεια και δεν είναι επιλογή. Είναι μια συμβατική υποχρέωση κάθε κράτους
δικαίου και αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής μας
ύπαρξης και ύψιστη δημοκρατική υποχρέωση, χωρίς
εκπτώσεις και αστερίσκους.
Χρίστος Κοντοβουνήσιος
π.Πρέσβυς-Ποιητής

Διανομή τροφίμων από την
Περιφέρεια Αττικής μέσω ΤΕΒΑ
Η Περιφερειακή Ενότητα
Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
ως Επικεφαλής Εταίρος
της Κοινωνικής Σύμπραξης
40, του Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής, για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD)», προχώρησε στο πλαίσιο της υλοποίησης
του
Προγράμματος 2018-2019
μέσω Αποκεντρωμένων
Προμηθειών και ολοκλή-

ρωσε τη διανομή ειδών
παντοπωλείου,
νωπών
ειδών, οπωροκηπευτικών
και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής σε 2.527 οικογένειες με 4.353 ωφελούμενους, διαμέσου των
οκτώ Κοινωνικών της Εταίρων: Δήμων Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης-Υμηττού,
Ζωγράφου, Ηλιούπολης,
Καισαριανής, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας
και
της
Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών

(ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ- Δάφνης & Ζωγράφου).
Οι διανομές τροφίμων και
άλλων ειδών θα συνεχιστούν σε τακτική βάση.
Σε μήνυμά του ο Γ. Πατούλης επισημαίνει: «Αποτελεί χρέος όλων μας να
συμβάλλουμε στην προσπάθεια στήριξης των ευάλωτων συμπολιτών μας
ειδικά αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα
μας.
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,
καίτοι πλησιάζουμε στα "πρωτότυπα" φετινά Χριστούγεννα, οι επιτροπές και τα τοπικά συμβούλια πυκνώνουν
και μάλιστα με αρκετά σοβαρά θέματα. Αδυνατούμε να
καταλάβουμε πώς μαζεύτηκαν όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα παραμονές των εορτών... Και να πεις πως έλλειψαν οι Oικονομικές Eπιτροπές, τουναντίον αυτή της 16ης
Δεκεμβρίου, για την οποία θα σας ενημερώσουμε, είχε
αύξοντα αριθμό 52, δηλαδή έχουμε καλύψει ήδη τις
εβδομάδες του έτους... Η 52η λοιπόν, Οικ. Επιτροπή περιελάμβανε 18 θέματα, εκ των οποίων σταχυολογούμε τα
εξής:
― "Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων". Πρόκειται για
συνολική δαπάνη 600.856 €, χρηματοδοτούμενη από την
Περιφέρεια στις 490.000€ κι ο δήμος συμμετέχει με
109.856€.
Αφορά 5 κτίρια που εντάχθηκαν τελικά στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα κι αυτά είναι: 1ο Γυμνάσιο Βούλας,1ο Λύκειο Βούλας, Δημοτικό Διλόφου, Δημοτικό Βουλιαγμένης
και Λύκειο Βουλιαγμένης. Σε όλα τα κτίρια θα γίνει αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων θέρμανσης 362.491
χωρίς ΦΠΑ, αντικατάσταση φωτιστικών-λαμπτήρων με
Led κι αυτοματισμοί 62.800 χωρίς ΦΠΑ, ενώ στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας θα γίνει και αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες, περίπου
60.000 χωρίς ΦΠΑ. Η τεχνική μελέτη των 76 σελίδων
ήταν εμπεριστατωμένη. Στη γενική συγγραφή των όρων
όμως, διαβάσαμε και πάλι την υποχρέωση δημοσίευσης
περίληψης της σύμβασης στον τοπικό τύπο.
― "Συντήρηση κι επισκευή οχημάτων του δήμου 20202021-2022-2023-2024". Αλλη μία φορά και σε ακόμη ένα
θέμα που δεν υπήρχε εισήγηση κι έτσι παρέμεινε και
πάλι. Από την εξάπλωσή του σε βάθος πενταετίας, εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μεγάλη δαπάνη. Ζητήσαμε την απόσυρσή του λόγω έλλειψης
εισηγητικού και σε περίπτωση που αυτό δεν θα γινόταν
αποδεκτό, δηλώσαμε ότι καταψηφίζουμε.
― Εγκριση διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω
επείγοντος, της μελέτης "Προμήθεια υλικών και παροχή
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας". Η δαπάνη ανέρχεται στις 33.000€ περίπου και αφορά διάφορα
είδη, από τεστ ανίχνευσης (350 τον αριθμό, σύνολο
19.250€) μέχρι προστατευτικό πλέξιγκλας (20 τον
αριθμό, σύνολο 2.281,60). Πράγματι, στο αποκορύφωμα

της πανδημίας οτιδήποτε συντείνει στην μείωση της διασποράς είναι αναγκαίο. Τοποθετηθήκαμε όμως με ΛΕΥΚΟ
γιατί διαπιστώσαμε ότι, σε αυτή την μελέτη συμπεριλαμβάνονται είδη που δεν άπτονται άμεσα της πανδημίας
π.χ. επαγγελματικός ανέπαφος στεγνωτήρας (6 τεμάχια,
3.645,60) -προστατευτική ενδυμασία (100 τεμάχια,1.488).
Εξάλλου, θα μπορούσαν να έχουν συμπεριληφθεί στις
πρόσφατες προμήθειες του δήμου, δηλαδή ατομικά
μέσα προστασίας, προμήθειες αναλωσίμων κ.α.
― "Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ (μέρος Α)
Πρόκειται για δύο παραβάσεις του ίδιου οχήματος που
κληροδοτήθηκε, η μία από το 2012 και η άλλη από το
2017. Δεν έχουμε σαφή εξήγηση, σε ποιά από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις εμπίπτει, ούτως ώστε να διαγραφεί;
-Το αυτόν, μέρος Β. Από τις 21 περιπτώσεις για διαγραφές παραβάσεων, εντύπωση μας έκανε η μία και για ποσό
550€, για την οποία η εισήγηση επικαλείτο διπλή καταχώρηση της παράβασης. Αφού όμως δεν είδαμε αυτά τα
παραστατικά, τοποθετηθήκαμε με ΛΕΥΚΟ, ως και για το
μέρος Α.
Η οικονομική έκλεισε με εισήγηση της νομικής υπηρεσίας
του δήμου με τίτλο: "Ασκηση αίτησης ακυρώσεως της
υπ' αριθμόν ..../1983 οικοδομικής άδειας του Πολεοδομικού Γραφείου Πειραιά"!!! Και σε αυτό τοποθετήθηκαμε με
ΛΕΥΚΟ....
Από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στις 17/12, ως ενημερωθήκαμε από το μέλος μας, αντιπρόεδρο ΔΣ και Πολιτικό Μηχανικό, κ. Πέτροβιτς.
Το πρώτο θέμα αφορούσε: "Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου του Κέντρου Ναυτικής Κατάρτισης "ΑΘΗΝΑ".
Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.)
προτείνεται η τοποθέτηση 12 μεταλλικών εμποδίων σε
μορφή Π ύψους 80 εκ. και 1,50 μ. μήκους, ενώ το οριζόντιο στοιχείο 10 εκ. Η τοποθέτηση του κ.Πέτροβιτς έχει
ως εξής:
Δεδομένης της αρχικής άρνησης της Τ.Υ. για την ικανοποίηση αντίστοιχου αιτήματος και με βάση την Υπουργική
Απόφαση (Υ.Α.)52907 ΦΕΚ 2621Β/31-12-2009 περί ειδικών ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους, που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών, αντιπρότεινε την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών στυλίσκων (δική μας σημείωση, επίσης πρόσφατη
προμήθεια του δήμου) ύψους 70 εκ. ανά 1,50 μ. και την
κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών, σύμφωνα με το
άρθρο 3 της Υ.Α. και με δαπάνη της Σχολής. Σε περίπτωση που αυτή η πρόταση γίνει δεκτή, ως περιγράφηκε
παραπάνω, η ψήφος είναι θετική. Σε άλλη περίπτωση και
πιο συγκεκριμένα στην εισήγηση της Τ.Υ. η ψήφος είναι

αρνητική.
Εξάλλου, σχετικά με το θέμα έστειλε ερώτημα προς την
Τ,Υ. όπου μεταξύ άλλων κατέδειξε το πρόβλημα της γενικότερης κατάληψης πεζοδρομίων από πάσης φύσεως
εμπόδια ή κατασκευές. Εθεσε δε σημαντικά ερωτήματα
στα τυχόν προκληθέντα ατυχήματα εξ αυτών των εμποδίων, όπως: Ποιός αναλαμβανει την ευθύνη και ποιός
αποζημιώνει; Πώς ορίζεται η αποζημίωση και ποιά η
στάση του δήμου στην τυχούσα βλάβη, μιας και τα πεζοδρόμια βρίσκονται στην αρμοδιότητά του;
Επιπλέον ζήτησε την καταγραφή όλων των εμποδίων και
ανά πεζοδρόμιο και τέλος το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης όλων των εν δυνάμει επικίνδυνων εμποδίων.
Το άλλο θέμα προέκυψε πολύ πρόσφατα και αφορά το
είδος της χρήσης ορισμένων οδών και τμημάτων της
Βουλιαγμενης και της κάλυψής τους από τραπεζοκαθίσματα. Πιο συγκεκριμένα ο τίτλος ήταν: "Επιβεβαίωση
ισχύος κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων κ διευκρινήσεις επι του αρθρου 7 του κανονισμού χρήσης
πλατειών κ λοιπών κοινόχρηστων χώρων του δήμου". Η
απάντησή του κ. Πέτροβιτς ήταν αρνητική και υποστήριξε
απερίφραστα την έντονη διαφωνία του εκφράζοντας όλη
την παραταξή μας, για την επιχειρούμενη εκ της διοίκησης μετατροπή της Βουλιαγμένης σε μία αντίστοιχη
"διαμήκη" πλατεία, ως αυτής της Βούλας. Ας μας επιτραπεί κι άλλο ενα σχόλιο. Δεν δικαιούμεθα να καταστρεψουμε τον χαρακτήρα της Βουλιαγμένης
προχωρώντας ακόμη περισσότερο στην άκρατη εμπορευματοποίηση της και να αλλοιώσουμε την φυσιογνωμία αυτής της μοναδικής περιοχής.
Την ερχόμενη Δευτέρα 21.12.20 θα πραγματοποιηθεί εντέλει ΔΣ μεσω τηλεδιάσκεψης, επομένως η ενημέρωσή
σας θα συνεχιστεί κατά την περίοδο των εορτών.
Προσοχή, Υπομονή, Κουράγιο.
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.
Ι.Δόγκα
δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Στρατηγική εμπορευματοποίησης του νερού, η νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα
Συζήτηση για «τη νομοθεσία για τα ύδατα» εξελίχθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, όπου παρενέβη η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ αναδεικνύοντας τη στρατηγική εμπορευματοποίησης του νερού που προωθείται από
ΕΕ και κυβέρνηση ακόμα πιο επιθετικά σε βάρος του λαού μέσα από τη νέα σχετική οδηγία.
Στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης τόνισε:
«Η οδηγία είναι πραγματικός οδηγός περαιτέρω εμπορευματοποίησης του νερού
και η συνθηματολογία σας περί “καθολικής πρόσβασης” χωρίς κανένα αντίκρισμα
για το λαό.
Η βάση της στρατηγικής ΕΕ-κυβερνήσεων δεν αφορά μόνο την εξαγορά κρατικών
επιχειρήσεων από ιδιώτες, αλλά και τη λειτουργία κρατικών ή δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ανεξάρτητα αν συμπράττουν

ή όχι σε αυτές ιδιώτες.
Το λέτε καθαρά: η αρχή σας είναι η ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, ανεξάρτητα από τις κοινωνικές επιπτώσεις της ανάκτησης. Με δυο λόγια:
νερό εμπόρευμα κι ο λαός να πληρώνει τα σπασμένα. Αυτό μαρτυρούν κι οι 2000
διακοπές παροχής ύδρευσης την εβδομάδα σε εργατικά λαϊκά νοικοκυριά μόνο
στην Αθήνα, εν μέσω μάλιστα πανδημίας.
Απαιτούμε: Καμία σκέψη για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ, καμιά αύξηση τιμολογίων, καμιά διακοπή νερού στα λαϊκά νοικοκυριά. Μόνο με κοινωνικοποιημένη οικονομία, όπου η γη, οι υδάτινοι πόροι, τα δίκτυα, οι υποδομές θα
αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία και όχι εμπόρευμα μπορεί να επιτευχθεί η επαρκής και φτηνή υδροδότηση, η προστασία του περιβάλλοντος».
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Ανάκληση προσυσκευασμένου
κολεού ακέφαλου αλίπαστου
από τον Ε.Φ.Ε.Τ.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Α΄ της Χημικής
Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας της
Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου
του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε., κατά τη
διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο Προγράμματος επίσημων ελέγχων έτους
2020 για τον προσδιορισμό ισταμίνης
σε αλιευτικά προϊόντα, προέβη σε
δειγματοληψία, σε υποκατάστημα
(Υπεραγορά Τροφίμων) της εταιρείας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε., σε προσυσκευασμένους κολεούς ακέφαλους αλίπαστους σε λευκοσιδηρή συσκευασία των 500 γρ
με την εμπορική ονομασία «ΛΕΒΑ», ημερομηνία ανάλωσης (λήξης) 31.12.2021 και αριθμό παρτίδας L 31005019,
που παράγεται και συσκευάζεται στην Μυτιλήνη από την
εταιρεία “Ε & Κ ΜΠΟΥΧΛΗΣ Α.Ε.”
Στο προϊόν διαπιστώθηκε η παρουσία ισταμίνης σε συγκέντρωση ανώτερη του επιτρεπόμενου ορίου.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου
της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το εν
λόγω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:6ΖΚΓΩΛ6-ΚΘ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί:
16-12-2020
Αρ. Πρωτ.: 17955
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.: Κωνσταντίνος Σουκαράς
Τηλέφωνο : +30 2132000709
FAX
: 210 6624963
e-mail
: tykoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Διακηρύττει
ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια ανοικτού ANΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού με βάση την οδηγία
2014/24/ΕΕ και τα ακόλουθα στοιχεία:
Τμήμα I:
Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: Όπως
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
εγγράφου.
I.3) Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση στην προμετωπίδα του εγγράφου.
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Συλλογήμεταφορά απορριμμάτων, ύδρευσηαποχέτευση, κοινωνικές υπηρεσίες,
ηλεκτροφωτισμός Οδών και πλατειών - κοινοχρήστων χώρων.
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού για την ολοκλήρωση
του συστήματος φωτισμού του σταδίου Γ.Σ. Παπασιδέρης
Αριθμός αναφοράς: ΤΥ/69/2020
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου

CPV: 31518600 Προβολείς φωτισμού
II.1.3) Είδος Σύμβασης: Αγαθά
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού γηπέδων τόσο με λαμπτήρα εκκένωσης, όσο και με LED, η
εργασία πλήρους τοποθέτησης, ηλεκτρικής σύνδεσης, ρύθμισης κ.λπ., σε
υφιστάμενο πυλώνα σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές, φωτιστικών
σωμάτων με ιστό πλήρη για το φωτισμό του περιβάλλοντα χώρου και των
διαδρόμων πρόσβασης, καθώς και η
προμήθεια και εγκατάσταση των αντίστοιχων ηλεκτρικών αγωγών και ηλεκτρολογικού
υλικού.
Για
την
ολοκληρωμένη και εύκολη λειτουργία
προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος τηλεχειρισμού όλων των μονάδων φωτισμού.
Επίσης, στο φυσικό αντικείμενο,
έχουν προβλεφθεί κάποια νέα είδη και
ποσότητες από υπάρχοντα, ώστε να
συμπληρωθεί και να λειτουργήσει ο
φωτισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων με βάση τον αρχικό σχεδιασμό.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ: 123.514,05 EUR (€)
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε
τμήματα: όχι
II.2) Περιγραφή
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV:
31681410 Ηλεκτρολογικό υλικό
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός
NUTS: EL305 Τοποθεσία εκτέλεσης:
ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Η
σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια
αγαθών και την παροχή υπηρεσιών εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης
που αναφέρονται στο Παράρτημα I.
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης των Αναλυτικών Όρων
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης: Τιμή

ΕΒΔΟΜΗ

«Μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη σύμφωνα με το
άρθρο 2, παρ. 4 του Ν. 4315/2014 που αφορά τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στις περιοχές ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ –
ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ που εντάσσονται στο εγκεκριμένο σχέδιο»
και θα έχει ως εξής:
«Α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 που τροποποιεί το άρθρο 8,
παρ. 4 του Ν. 1373/1983
Η εισφορά σε γη υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) Για τμήματα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 10%=50 τ.μ.
β) Για τμήματα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1000
τ.μ. ποσοστό 20%=50+100=150 τ.μ.
γ) Για τμήματα ιδιοκτησίας πάνω από 1000 τ.μ. μέχρι 2000
τ.μ. ποσοστό 30%=150+300=450 τ.μ.
δ) Για τμήματα ιδιοκτησίας από 2000 τ.μ. μέχρι 10000 τ.μ.
ποσοστό40%=450+3200=3650 τ.μ.
ε) Για τμήματα ιδιοκτησίας πάνω από 10000 ποσοστό
50%=3650+...
Β. Μετά την ισχύ του Ν. 2508/1997, η υποχρέωση σε χρήμα
των ιδιοκτησιών (άρθρο 21, παρ. 1 του Ν. 2508/97), ορίζεται σε
ποσοστά όπως παρακάτω και υπολογίζεται στην τελική ιδιοκτησία όπως διαμορφώνεται μετά την πράξη εφαρμογής:
Για τις περιοχές Α’ κατοικίας και Β’ κατοικίας, η εισφορά
σε χρήμα ορίζεται σε ποσοστά επί της αξίας του ακινήτου,

ως εξής:
α. τμήμα ιδιοκτησίας: μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 10%=50 τ.μ.
β. τμήμα ιδιοκτησίας: πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1000 τ.μ. ποσοστό 15%=50+75=125τ.μ.
γ. τμήμα ιδιοκτησίας: πάνω από 1000 τ.μ. μέχρι 10000 τ.μ.
ποσοστό 20%=125+1800=1925 τ.μ.
δ. τμήμα ιδιοκτησίας: πάνω από 10000 τ.μ. ποσοστό
25%=1925+...
Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 4315/2014, η παρ.
4 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και έγκριση της αρμόδιας
αρχής, είναι δυνατόν αντί της καταβολής εισφοράς σε
χρήμα, να προσφέρεται τμήμα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας ίσης αξίας. Η μετατροπή γίνεται μέχρι την πραγματοποίηση της εισφοράς σε γη και εφαρμόζεται στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) η αποδιδόμενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας όσο και η εναπομένουσα ιδιοκτησία καλύπτουν τους περιορισμούς της
κατά κανόνα αρτιότητας, ή
β) η αποδιδόμενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας μπορεί να συμπεριληφθεί σε όμορο κοινόχρηστο χώρο όπως πλατεία,
άλσος ή μεγάλο χώρο πρασίνου, ή όμορο κοινωφελή χώρο.
Εν όψει της ένταξης της περιοχής στο εγκεκριμένο σχέδιο
και της σύνταξης της πράξης εφαρμογής, καλούνται οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στην περιοχή Β’ κατοικίας ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ –
ΤΣΟΝΙΜΑ – ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ να δηλώσουν στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου με ραντεβού έως 15/01/2021, εάν επιθυμούν να προσφέρουν τμήμα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας τους αντί της καταβολής εισφοράς σε χρήμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού 2299320213
www.lavreotiki.gr

II.2.6) Εκτιμώμενη Αξία χωρίς ΦΠΑ:
123.514,05 EUR (€)
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών :
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων: Όπως περιγράφονται στο Άρθρο 4.5. των Αναλυτικών Όρων της Διακήρυξης
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται
δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης: ναι. Όπως περιγράφονται στο Άρθρο 4.5. των
Αναλυτικών Όρων της Διακήρυξης
II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η
σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από
τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα έγγραφα της σύμβασης
ΤΥ/69/2020, για όλους τους συμμετέχοντες.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 1.850,00 EUR (€). Πληροφορίες
δίνονται στο άρθρο 2.2.2) των αναλυτικών όρων διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης: Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές,
χρηματοοικονομικές και τεχνικές
πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να

Τόπος: Μέσω της διαδικτυακής πύλης
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την αρμόδια
Επιτροπή στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις: Πρόκειται
για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι.
VI.2) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή Συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρο-νικά, μόνο
μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως 12/01/2021 και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο τέσσερις
(4) ημέρες, πριν από την παραλαβή
των προσφορών, ήτοι έως 14/01/2021.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με
το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
VI.3) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196198 Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Μετατροπή εισφοράς
χρήματος σε γη

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας.
Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής των αναλυτικών όρων
της Διακήρυξης.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Κριτήρια επιλογής
όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα: Κριτήρια επιλογής όπως
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως αναφέρεται στους αναλυτικούς
όρους της Διακήρυξης στα άρθρα 4.
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας Ανοικτή διαδικασία
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18/01/2021 Τοπική ώρα:
12:00
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν
να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά.
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική
διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι:
17/08/2021
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των
προσφορών
Ημερομηνία: 21/01/2021 Τοπική ώρα:
12:00

Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:
aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
aepp@aepp-procurement.gr
Τηλ.: +30 2132141216 Φαξ: +30
2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών Ακριβείς
πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο
άρθρο 3.4 των αναλυτικών όρων της
Διακήρυξης.
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή
προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ταχ. δι/νση: Βασ. Κωνσταντίνου 47
Πόλη: ΚΟΡΩΠΙ
Ταχ. κωδικός: 19441
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tykoropi@gmail.com
Τηλέφωνο: +30 2132000710
Φαξ: +30 2106624963
Δι/νση στο διαδίκτυο: www.koropi.gr
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμπλήρωμα της
Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Tenders Electronic Daily
- TED): 10/12/2020.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

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
“Συγχώρεση” χρέους επιχειρήσεων ζητάει ο Κ. Μίχαλος
Την άμεση δράση της κυβέρνησης για να αποφευχθεί
μια πανδημία πτωχεύσεων στην ελληνική αγορά ζήτησε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, μετά την ανακοίνωση για συνέχιση του
lockdown στο λιανεμπόριο. Απαντώντας σε σχετική
ερώτηση δημοσιογράφου, ο K. Μίχαλος ανέφερε ότι
η απόφαση αυτή για συνέχιση του lockdown καθόλη
τη διάρκεια των εορτών θα δώσει τη χαριστική βολή
σε πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να κινηθεί δυναμικά και
να πρωτοστατήσει, ώστε και σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποφασιστεί η λεγόμενη συγχώρεση χρέους (debt forgiveness) δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στα κράτη να διαγράψουν χρέη προς το
Δημόσιο που αφορούν τις πληγείσες από τον κορονοϊό επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί οι προτεινόμενες
αναστολές πληρωμές των χρεών δεν οδηγούν πουθενά, αντίθετα μάλιστα συσσωρεύουν τα χρέη των
επιχειρήσεων στο μέλλον.

29.933 θέσεις εργασίας
χάθηκαν το Νοέμβριο!
Οι απολύσεις που επικράτησαν κατά τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, πριν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για καθολικό lockdown, ήταν αρκετές για
να διαμορφώσουν αρνητικά το ισοζύγιο στην αγορά
εργασίας, τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, σύμφωνα και
με το σύστημα «Εργάνη», χάθηκαν 29.933 θέσεις εργασίας το Νοέμβριο, με την επίδραση της πανδημίας
και των συνεπειών της, όσον αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης της εξάπλωσής της, να είναι καταλυτική.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προσλήψεις περιορίστηκαν σε 119.575, λιγότερες κατά 89.008 σε σχέση με
τις 208.583 πέρυσι. Αντίστοιχα, οι απολύσεις έφτασαν
τις 149.508, περιορισμένες κατά 89.634 συγκριτικά με
τις 239.142 που είχαν καταγραφεί πέρυσι τον ίδιο
μήνα.

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

Μείωση ενοικίου 80%
τον 1ο και 2ο μήνα για τις
πληττόμενες επιχειρήσεις
Τη μείωση του ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο κατά 80% για όλες τις πληττόμενες από
τους περιορισμούς επιχειρήσεις, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση
στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό 2021. Το 60% του
ενοικίου θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες για να μην
έχουν άλλες απώλειες, όπως είπε, και αντίστοιχα οι
επιχειρήσεις θα πληρώσουν μόλις το 20%.
Επίσης, ανακοίνωσε ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή 5 θα καταβληθεί τον Ιανουάριο και θα έχει κατώτατο όριο ενίσχυσης
τα 1.000 ευρώ για όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες έχουν μείωση τζίρου τουλάχιστον 20%.

ΦΕΚ με τα μέτρα για τις γιορτές
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5509/Β/15-12-2020 για τα ρεβεγιόν
και ειδικά τις ημέρες 24-25/12/2020 και 1.1.2021 επιτρέπονται συναθροίσεις με ανώτατο όριο έως 9 ατόμων που προέρχονται από 2 οικογένειες. Για τις
εκκλησίες προβλέπεται η τέλεση λειτουργιών
25/12/2020, 1/1/2021 και 6/1/2021 με παρουσία πιστών. Ένας πιστός ανά 15τμ με μέγιστο αριθμό 25 πιστών για τους ιερούς ναούς και μέγιστο αριθμό 50
ατόμων για μητροπολιτικούς ναούς.

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

ENOIKIAZETAI ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Διατίθεται χώρος προς ενοικίαση ή πώληση στον κεντρικό
δρομό από Μαρκόπουλο προς Πόρτο Ράφτη, κοντά στο
Μαρκόπουλο με τεράστιο χώρο στάθμευσης.

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική
για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν
κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.

Πληροφορίες 6932444320 & 6976782784

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

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

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

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

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

ikaraiskos@gmx.com

f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

www.ikaraiskos.gr

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

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ

213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2294320011
21 3203 0900
2106668888

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

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

Προτάσεις για την πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων
στις γιορτές των Χριστουγέννων
v Χριστούγεννα!

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.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Μέρες γεμάτες λάμψη! Προσοχή
στα κεριά και τα αναμμένα τζάκια
για να αποφύγουμε τα εγκαύματα.

v Τα οινοπνευματώδη και τα προϊόντα του καπνού να βρίσκονται
πάντα εκεί που δεν τα φτάνουν τα
μικρά παιδιά, για να αποφύγουμε
τις δηλητηριάσεις.

v Οι φανταχτερές γυάλινες μπάλες του δέντρου γίνονται εύκολα
αιτία τραυματισμού μικρών παιδιών. Ας τις τοποθετούμε ψηλά στο
δέντρο.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΛΑΧΤΑΡΕΣ !!

v Τα φωτάκια του δέντρου καταλήγουν στην πρίζα προσοχή στις
πρίζες και στα ηλεκτρικά καλώδια.
Υπάρχει πάντα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
v Τα παιχνίδια που θα φέρει ο
Άγιος Βασίλης, ας είναι κατάλληλα
για την ηλικία των παιδιών. Θα τα
χαρούν περισσότερο!
v Όσο χαρούμενες και αν είναι οι
γιορτινές πλαστικές σακούλες, μην
αφήνουμε τα παιδιά μας να παίζουν με αυτές, αν βάλουν μέσα το
κεφάλι τους, υπάρχει φόβος ασφυξίας.
v Προσοχή στις καραμέλες για τα
μικρά παιδιά, μπορούν εύκολα να
πνιγούν.

Στις γιορτές έχουμε αγορές και πολυκοσμία. Όταν βγαίνουμε με τα
παιδιά μας να τα κρατάμε πάντα
από το χέρι, από την μέσα πλευρά
του πεζοδρομίου.

v Ποτέ τα παιδιά στην κουζίνα
χωρίς επίβλεψη, προσοχή στις καυτές επιφάνειες και μην ξεχνάμε, το χερούλι της κατσαρόλας να μην εξέχει.
v Μέρες διακοπών. Χαρούμενα
παιδιά στο σπίτι γεμάτα ζωντάνια.
Προσοχή στις μπαλκονόπορτες και
στα γυάλινα τραπέζια προς αποφυγή σοβαρών τραυματισμών.

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού
Τραύματος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει
στην καθοριστική μείωση των Παιδικών
Ατυχημάτων και των συνεπειών τους. Στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόληψη
Παιδικών Ατυχημάτων» το Σωματείο
πραγματοποιεί παρουσιάσεις σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της Αττικής
ενημερώνοντας παιδιά, εκπαιδευτικούς
και γονείς για το πώς μπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και πώς να
τους αποφεύγουν. Σε περιοχές εκτός Αττικής, αποστέλλονται τα ενημερωτικά
φυλλάδια του Σωματείου με συμβουλές
πρόληψης για τις διάφορες κατηγορίες
ατυχημάτων. Τις παρουσιάσεις για την
Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων
έχουν παρακολουθήσει περισσότερα
από 48.000 παιδιά και 3.000 εκπαιδευτικοί και γονείς.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
το Σωματείο στο 210-6741 933 ή
στο info@pedtrauma.gr.

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας

Αντιμετωπίζοντας το αίσθημα του ανικανοποίητου
Είναι συχνό το φαινόμενο στη σύγχρονη εποχή, όπου
η έννοια της ευτυχίας είναι συνυφασμένη μ’ αυτή της
επιτυχίας, να αντιμετωπίζουμε κατα καιρούς ενα επίμονο συναίσθημα έλλειψης ικανοποίησης, ή αλλιώς
το αίσθημα του ανικανοποίητου. Ίσως αναρωτηθήκατε για τους λόγους που σας κάνουν να αισθάνεστε
έτσι και να μην καταφέρατε να τους εντοπίσετε, αφού
δεν υπάρχει κάποια φανερή αιτία. Ας δούμε, λοιπόν,
τί μπορεί να πυροδοτεί τα ανεπιθύμητα αυτά συναισθήματα καθώς και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Ψυχικές αιτίες
Όπως και στα περισσότερα ψυχολογικά φαινόμενα
που ξεκινάνε από το υποσυνείδητο, έτσι και στην περίπτωση αυτή, οι βάσεις του έχουν μπεί από την παιδική ηλικία. Πιθανώς οι γονείς (ή φροντιστές) μας να
είχαν υψηλές προσδοκίες από εμάς, είτε γιατι είχαμε
κάποια ιδιαίτερα ταλέντα είτε γιατι απλά ήμασταν
πρόθυμοι να τους κάνουμε περήφανους με κάθε κόστος. Έτσι, μάθαμε από μικροί ότι για να λάβουμε μια
ανταμοιβή, όπως μια φιλοφρόνηση ή την αναγνώριση
των προσπαθειών μας, θα πρέπει όχι απλά να προσπαθούμε αλλά και να πετυχαίνουμε.
Οι ψυχολογικές συνέπειες της τελειομανίας που τρέφουμε ως παιδιά δεν μας φανερώνονται παρά σε μετέπειτα στάδια της εξελικτικής μας πορείας. Έτσι, μας
φαίνεται απολύτως φυσιολογικό το να συνδέουμε το
συναίσθημα της ικανοποίησης με τα εξωτερικά σημάδια της επιτυχίας, όπως για παράδειγμα τους υψηλούς βαθμούς στην καρτέλα ελέγχου του σχολείου.
Πρόκειται, βέβαια, για ενα είδος εξαρτημένης ικανοποίησης που γεννάει το επώδυνο συναίσθημα του άγχους επίτευξης. Αυτό το καταλαβαίνουμε καλύτερα
μόλις συνειδητοποιήσουμε οτι η ικανοποίησή μας
εξαρτάται άμεσα από τον βαθμό επίτευξης των στόχων μας.

η κοινωνική επαφή, η φροντίδα του σώματός μας,
πνευματικές ασχολίες όπως η ενασχόληση με τις τέχνες, ή ακόμα και η απλή επαφή μας με τη φύση.
Κοινό χαρακτηριστικό των ατόμων που βιώνουν το αίσθημα του ανικανοποίητου είναι η τάση τους για αναβολή των ασχολιών που πιστεύουν οτι θα τους
απομακρύνουν από την επίτευξη των στόχων τους.
Πρόκειται, βέβαια, για επ’ αόριστον αναβολή που
τους επιτρέπει να διατηρούν την ψευδαίσθηση οτι δεν

“Είναι σημαντικό να μάθουμε να
ζούμε στο εδώ και τώρα και να
απολαμβάνουμε τη ζωή μας”.

ματαιώνουν αλλά απλώς μεταθέτουν τις ασχολίες
αυτές για μια μελλοντική στιγμή. Για παράδειγμα, δεν
θα απορρίψουν την ιδέα να κανονίσουν μια εκδρομή
αλλά θα αποφύγουν να ορίσουν μια συγκεκριμένη
ημερομηνία που θα τους δεσμεύσει. Κατ’ουσίαν δεν
σκοπεύουν να διαθέσουν τον χρόνο που απαιτείται
για την εκδρομή και θα βρίσκουν δικαιολογίες για να
την αναβάλλουν επ’αόριστον.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των ατόμων που βιώνουν
διαρκές άγχος επίτευξης είναι η συχνή σύγκριση του
εαυτού τους με τους άλλους. Η συνήθεια αυτή εντείνει την αίσθηση οτι είναι ανεπαρκείς καθώς σχεδόν
πάντα ανακαλύπτουν κάποιον που είναι καλύτερος
από αυτούς και αυτό τους κάνει να αισθάνονται μειονεκτικά. Πρόκειται βέβαια για έναν αδιέξοδο τρόπο
σκέψης καθώς σύντομα διαπιστώνουν πως όσο καλοί
κι αν γίνονται υπάρχει πάντα κάποιος που είναι καλύτερος.

Κοινά χαρακτηριστικά

Τρόποι αντιμετώπισης

Η ανάγκη για την επίτευξη υψηλών στόχων μας ωθεί
σε έναν τρόπο ζωής που έχει ως σημείο αναφοράς τα
επιδιωκόμενα μελλοντικά αποτελέσματα, με συνέπεια να μη ζούμε στο παρόν με επωφελείς τρόπους
για την ψυχοσωματική μας υγεία. Μαθαίνουμε να θυσιάζουμε με ιδιαίτερη ευκολία βασικές ανάγκες στον
βωμό των υψηλών προσδοκιών, όπως για παράδειγμα

Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα του τι μπορούμε
να κάνουμε για να αποφύγουμε τον φαύλο κύκλο που
δημιουργείται από τις παραπάνω συμπεριφορές.
Κατ’αρχήν, είναι σημαντικό να μάθουμε να επικοινωνούμε με τον εσωτερικό μας κόσμο και να αποδεχόμαστε τα συναισθήματά μας, ακόμα κι αν είναι
δυσάρεστα. Να καταλάβουμε οτι μπορούμε να αισθα-

νόμαστε πικρία και απογοήτευση χωρίς να σημαίνει
αυτό οτι είμαστε ελαττωματικοί. Να πάψουμε δηλαδή
να σκεφτόμαστε σαν να ήμασταν μηχανές, που υπο
οποιεσδήποτε συνθήκες επιβάλλεται να είναι αποδοτικές. Έχουμε το δικαίωμα στην αποτυχία, αλλά συγχρόνως και την ικανότητα να μαθαίνουμε από τα λάθη
μας.
Είναι επίσης σημαντικό το να μάθουμε να ζούμε στο
εδώ και τώρα και να απολαμβάνουμε τις μικρές στιγμές της ζωής μας. Να μάθουμε δηλαδή να αφηνόμαστε ελεύθεροι και να βάζουμε στην άκρη, έστω
προσωρινά, τα άγχη της καθημερινότητας. Για να το
επιτύχουμε αυτό μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία
με τον εαυτό μας να αφιερώνουμε λίγα λεπτά την
ημέρα σε κάτι που μας χαλαρώνει και μας φέρνει σε
επαφή με τον εσωτερικό μας κόσμο. Ακόμα κι αν στην
αρχή μας φανεί δύσκολο, στην πορεία θα διαπιστώσουμε οτι υπάρχουν κι άλλα σημαντικά πράγματα
εκτός από το αδιάκοπο κυνήγι της επιτυχίας.
Καθώς θα ερχόμαστε ολοένα και περισσότερο σε
επαφή με τον εσωτερικό μας κόσμο θα διαπιστώσουμε οτι είχαμε έως τώρα δημιουργήσει μια persona, ή ενα ψευδές προσωπείο, που δεν
ανταποκρίνεται στον αληθινό μας εαυτό. Το σοκ από
τη διαπίστωση αυτή μπορεί να λειτουργήσει παρακινητικά ώστε να αρχίσουμε να αλλάζουμε τον τρόπο
που ζούμε και που σχετιζόμαστε. Θα μάθουμε σιγά
σιγά να αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι και όχι
υπο αυστηρούς όρους. Εν συνεχεία θα μας είναι πιο
εύκολο να αποδεχτούμε και τους άλλους με τα ελαττώματά τους και θα πάψουμε να επιδιώκουμε να τους
αλλάξουμε.
Η διαδικασία της αλλαγής μπορεί στα αρχικά στάδια
να μας φέρει άβολα συναισθήματα καθώς θα αφήνουμε τη ζώνη ασφαλείας μας (ή comfort zone). Η
ψυχοθεραπεία μπορεί να μας πλαισιώσει κατάλληλα
ώστε να αντέξουμε τα συναισθήματα αυτά και να
αποφύγουμε την τάση μας για πισογύρισμα στον
παλιό, δυσλειτουργικό μεν γνώριμο δε, τρόπο ζωής.
Στον θεραπευτή μας θα αναζητήσουμε, και πιθανώς
θα βρούμε, τον σύμμαχο που θα μας συμπαρασταθεί
στα δύσκολα μέχρι να μάθουμε να ακούμε και να εμπιστευόμαστε τα συναισθήματά μας που αποτελούν
και την έκφραση της εσωτερικής μας σοφίας.
Αναστάσιος Λομβαρδέας
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
alomva@gmail.com
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ΠΟΛΟ
Θετικός απολογισμός
για τον Ολυμπιακό
Με δύο νίκες και μία ήττα ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός
την πρώτη δόση των αγώνων του στη φάση των ομίλων του Champions League, που έγιναν στη Ρώμη
(στο πλαίσιο των ειδικών συνθηκών λόγω πανδημίας).
Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν την ιταλική Ορίτζια με 64 και τη γερμανική Σπαντάου 13-9, ενώ για την 3η
αγωνιστική ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες από την

ισχυρή κροατική Γιουγκ με 9-8. Χάρη σ' αυτό το 2-1
διατηρούν ακέραιες τις ελπίδες τους για πρόκριση
στο Φάιναλ 8 της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 3-5/6/2021 στο Ανόβερο της Γερμανίας. Θυμίζουμε ότι λόγω της όλης κατάστασης οι
αγώνες της φάσης των ομίλων πραγματοποιούνται σε
τρεις φάσεις, σε συγκεκριμένες πόλεις.
Η βαθμολογία: Γιουγκ 9, Ριέκο 6 (2 αγώνες), Ολυμπιακός 6, Ορίτζια 0, Σπαντάου 0 (2 αγ.).
Νίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ

Νίκη για τον Παναθηναϊκό 92-69 επί της
Άλμπα Βερολίνου στο ΟΑΚΑ
Με τον Ιωάννη Παπαπετρου να σημειώνει 22 πόντους ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα της Αλμπα Βερολίνου
στο ΟΑΚΑ και πήρε βαθμολογική
ανάσα
Νίκη για τον Παναθηναϊκό 92-69 την
Άλμπα Βερολίνου στο ΟΑΚΑ Με τον
Ιωάννη Παπαπέτρου να ηγείται επιθετικά και να σταματά στους 22 πόντους,
τον Παπαγιάννη να… καλύπτει όλο το
ΟΑΚΑ στην άμυνα, τον Κασελάκη να
δίνει τεράστια ενέργεια και λύσεις και
τον Νέντοβιτς να… καθαρίζει οριστικά
με τρία σερί τρίποντα την τέταρτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός δεν άφησε περιθώρια στην Άλμπα Βερολίνου.
Επιβλήθηκε με 92-69, πήρε βαθμολογική ανάσα και άφησε πίσω του την
πικρή ήττα από τη Ρεάλ και όλα όσα
συνέβησαν με τη διαιτησία.
Η Άλμπα ξεκίνησε πιο δυνατά και προηγήθηκε με 4-0 χάρη σε δύο καλάθια
του Σίκμα, με τον Παναθηναϊκό να
απαντά άμεσα με ένα δικό του 5-0 σερί
και να παίρνει το προβάδισμα. Ωστόσο
τα άσχημα νέα ήρθα από τον Νέντοβιτς, ο οποίος μόλις τρία λεπτά μετά
την έναρξη του ματς συμπλήρωσε δύο
φάουλ και ο Βόβορας τον τράβηξε

στον πάγκο. Παπαγιάννης και Παπαπέτρου οδήγησαν τον Παναθηναϊκό επιθετικά, με τους πράσινους να
ξεφεύγουν με 8 πόντους (14-6) στα
μισά της πρώτης περιόδου.
Οι πράσινοι έφτασαν και στο συν 9
(17-8), αλλά η αποχώρηση από το
παρκέ του Παπαγιάννη και η είσοδος
από την άλλη πλευρά του Λο έφεραν
την Άλμπα και πάλι σε απόσταση
βολής με ένα σερί 10-2 (19-18), με τον
Παναθηναϊκό ωστόσο να βρίσκει λύσεις και έξω από τη γραμμή και με δύο
τρίποντα από Παπαπέτρου και Ουάιτ
να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο
συν 7 (25-18).
Ο Παναθηναϊκός είχε εκρηκτικό ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο και με
τον Παπαπέτρου να φτάνει τους 12
εκτόξευσε τη διαφορά στο συν 11 (2918), αλλά οι Γερμανοι επέστρεψαν
γρήγορα και με ένα σερί 7-0 μείωσαν
σε 29-26 με τον Παναθηναϊκό να μένει
τρία λεπτά χωρίς καλάθι. Ο Παπαπέτρου έδωσε και πάλι λύσεις επιθετικά,
ο Κασελάκης πρόσφερε ενέργεια σε
άμυνα κι επίθεση και ο Παναθηναϊκός
έχτισε ξανά διαφορά 8 πόντων, 1,5

λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου και
πήγε στα αποδυτήρια με το 39-32.
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τρία τρίποντα στο δεύτερο μέρος από Φόστερ,
Σαντ Ρος και Ουάιτ, στέλνοντας τη
διαφορά τους 13 για πρώτη φορά (4835). Η Άλμπα προσπαθούσε να αντιδράσει με τον Παναθηναϊκό ωστόσο
να είναι συγκεντρωμένος αμυντικά και
να διατηρεί μια διαφορά κοντά στους
10 πόντους έως τα μισά της τρίτης περιόδου (50-41). Με ένα ρεσιτάλ τριών
πόντων και με τον Νέντοβιτς να…
απασφαλίζει πετυχαίνοντας τρία σερί,
ο Παναθηναϊκός έκλεισε την τρίτη περίοδο με τη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς, αφού βρέθηθηκε στο συν 14
(66-52).
Με τον Σαντ Ρος να επιστρέφει στο
παρκέ από τον τραυματισμό του και
τον Νεμάνια Νέντοβιτς να παίρνει τα
πάνω του, ο Παναθηναϊκός δεν επέτρεψε στην Άλμπα να ελπίζει. Ακόμα
και όταν οι Γερμανοί μείωσαν στους 7
(74-67 στο 35′), το ματς έδειχνε πως
δεν μπορεί να γυρίσει. Και ένα κρεσέντο τριών πόντων το τελείωσε οριστικά, με τους πράσινους να
επικρατούν με το τελικό 92-69.
Τα δεκάλεπτα: 25-28, 39-32, 66-52, 92-69
Nίκος Γεωργόπουλος

Ο αθλητισμός έχει γίνει πλέον εμπόρευμα
Στις αρχές του περασμένου Μήνα (Ιούλης 2017), υπήρξε μία πολύ ενδιαφέρουσα γραπτή, “Πολιτική Άποψη” του
Προέδρου της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, Γιώργου Βασιλακόπουλου, τόσο
για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωλίγκας, όσο και γιά την ηγεσία της
FIBA. Οι αιτίες βρίσκονται στο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από πλευράς Ευρωλίγκας για τη Νέα Σαιζόν,
στο οποίο δεν υπάρχουν κενά για τους
αγώνες των Εθνικών Ομάδων στα προκριματικά για το Μουντομπάσκετ της
Κίνας το 2019.
Αυτό πάει να πει, ότι, αρκετές Εθνικές
Ομάδες, δεν θα έχουν στη διάθεση τους,
σημαντικούς παίκτες που θα είναι υποχρεωμένοι την ίδια περίοδο να αγωνίζονται με τα Σωματεία τους στους Αγώνες
της Ευρωλίγκας. Π.χ. στη Χώρα μας στις
24 Νοέμβρη 2017 και στις 22 Φλεβάρη
2018 θα υπάρξει το πρωτοφανές να αγωνίζονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
(επαγγελματικά σωματεία) σε Ευρωλίγκα και Εθνική Ανδρών στον Όμιλο των
Προκριματικών. Πρωτόγνωρο σκηνικό
για τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με αφορμή λοιπόν για τα όσα
έχουν ξεκινήσει να συμβαίνουν ο Γιώργος Βασιλακόπουλος επιτίθεται στην
ηγεσία της Ευρωλίγκας, σχολιάζοντας
ταυτόχρονα, τις τακτικές, που ακολουθεί η FIBA ο Πρόεδρος της ΕΟΚ σημειώνει πως είναι επιτακτική ανάγκη ο

θεσμικός φορέας του αθλήματος η FIBA
να αφήσει τα μισόλογα, και να προχωρήσει στην εφαρμογή των νόμων και των
καταστατικών διατάξεων, που έχουν εγκριθεί από 206 χώρες σε όλο τον κόσμο,
κύρια υπεύθυνη για τα συμβαίνοντα Παγκοσμίως στο Άθλημα.
Oλα τα άλλα, είναι το αποτέλεσμα της
Επαγγελματοποίησης όλων των Ολυμπιακών Αθλημάτων από τη ΔΟΕ το 1984,
μετά την Μεγάλη και Συνεχή πίεση του
Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ για Εμπορευματοποίηση
όλου του Αθλητισμού, και τη μετατροπή
του Παγκοσμίως σε μία από της μεγαλύτερες Κερδοφόρες Βιομηχανίες όπως
και έγινε. Σήμερα βέβαια νομίζω, ότι
είναι γνωστό, ότι στη Χώρα μας δεν
υπάρχει πραγματικός “Αθλητισμός”.
Η Μετατροπή του σε εμπόρευμα και το
γεγονός ότι, των διαχειρίζονται άνθρωποι του Βιομηχανικού – Εφοπλιστικού –
Τραπεζικού Καπιταλισμού. (Κοινωνικοοικονομικός σχηματισμός που στηρίζεται στην ατομική ιδιοκτησία, στα μέσα
παραγωγής και τη εκμετάλλευση, της μισθωτής εργασίας από το Κεφάλαιο). Καταλαβαίνει πλέον ο κάθε ένας, ότι τα
ΣΠΟΡ είναι από τις μεγαλύτερες πηγές
πλουτισμού για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ…
Γνωστά πράγματα, θα μου πείτε·
ασφαλώς, εγώ δεν είπα ΟΧΙ, και ακόμα
ποιο γνωστά όλα αυτά στον Γιώργο
Βασιλακόπουλο, άριστο γνώστη του
Αθλήματος άριστο αθλητικό παρά-

γοντα, και γνώστη του Ελληνικού και
Ευρωπαϊκού Αθλητισμού.
Γνωρίζει επίσης πολύ καλά, από τότε
που ήμασταν αθλητές εκείνος στο Μπάσκετ και εγώ στο Στίβο τι ΤΡΕΧΕΙ. Όμως
τα ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, μέχρι σήμερα
“πέρα βρέχει”. Εμείς όμως, από τα τέλη
της δεκαετίας του 1950, είχαμε πει, ότι,
ο Αθλητισμός είναι καθαρά Πολιτικό πρόβλημα. Όμως για όλο τον ΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ μέχρι αυτή τη στιγμή που
γράφονται αυτές οι Γραμμές “Στου Κουφού την Πόρτα, όσο, Θέλεις Βρόντα”.
Από τη στιγμή λοιπόν που μέσα στα
πλαίσια της ΕΕ δεχόμαστε την μετατροπή του Αθλητισμού σε Εμπόρευμα, οι
Αθλητικές Ομοσπονδίες που έχουν την
ευθύνη όλων των Ολυμπιακών Αθλημάτων, έχουν μετατραπεί σε Επιχειρήσεις,
αφού έχουν να κάνουν με “εργαζόμενους” αθλητές.
Όλα αυτά, και πολλά περισσότερα είναι
γνωστά στο Γιώργο Βασιλακόπουλο. Βεβαίως σε όλα αυτά είναι καθοριστικώς ο
ρόλος τών 56 χρόνων που πέρασαν από
τότε που η Χώρα μας, υπέγραψε τη Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΟΚ (9 Ιουλίου
1961). Από τότε άρχισε και η συστηματική διάλυση της ΕΛΛΑΔΑΣ. Ευρωπαϊκή
¨Ένωση = Η Ένωση των Καπιταλιστών –
Ιμπεριαλιστών, ενάντια στους ΛΑΟΥΣ
της Ευρώπης.
Nίκος Γεωργόπουλος
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕΓΑΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ
Καταγγελίες Σεβαστή
Με μια μακροσκελή επιστολή του ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ, Βασίλης Σεβαστής, απευθύνεται σε
όλους τους ανθρώπους του κλασικού αθλητισμού στη
χώρα και τους ενημερώνει για τα όσα έχουν συμβεί
το τελευταίο διάστημα στην ομοσπονδία, σε σχέση
και με τις επερχόμενες εκλογές σ’ αυτή.
Μεταξύ άλλων επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, τον οποίο κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί τους
κρατικούς και κομματικούς μηχανισμούς προκειμένου
να ελέγξει τις αρχαιρεσίες στο χώρο του αθλητισμού.
Ο γγ του ΣΕΓΑΣ προχώρησε σε δύο συγκεκριμένες
καταγγελίες: Πρώτον, στο γεγονός της διοργάνωσης
τηλεδιάσκεψης από τη Γραμματεία Οργανωτικού της
ΝΔ, με ομιλητή τον Λ. Αυγενάκη και θέμα «Ανοικτές
δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες για τις νέες διοικήσεις των αθλητικών Ομοσπονδιών της χώρας μας»,
κάτι που χαρακτηρίζει «απροκάλυπτη παρέμβαση».
Καταγγέλλει επίσης ότι η Τασούλα Κελεσίδου, υποψήφια στις προσεχείς εκλογές του ΣΕΓΑΣ και επικεφαλής της παράταξης «Αναγέννηση», μέσω
προσωπικής της επιστολή στους δημάρχους της
χώρας ζήτησε τη μεσολάβησή τους ώστε να παρέμβουν στα σωματεία της περιοχής τους και να τα επηρεάσουν προκειμένου να ψηφίσουν την ίδια και την
παράταξή της.
Παράλληλα ο Β. Σεβαστής αναφέρεται στις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του κλασικού
αθλητισμού εξαιτίας και της πανδημίας, τις οποίες χαρακτηρίζει «τραγικές», ρίχνοντας τις ευθύνες για
αυτό στις αθλητικές αρχές. Τέλος, εκφράζει την αισιοδοξία του για στήριξη του αθλητικού κόσμου στα
ψηφοδέλτια της ΑΚΑΣ στις εκλογές του ΣΕΓΑΣ.

«Εφυγε» ο Στράτος Μολυβάς
«Εφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, λόγω καρδιακής ανακοπής, ο Στράτος Μολυβάς, επί μία δεκαετία
πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, ενώ πριν από την ενασχόλησή
του με τα διοικητικά υπήρξε αθλητής στίβου. Στη δεκαετή θητεία του στην προεδρία του ΣΕΓΑΣ ο Στ. Μολυβάς έζησε σημαντικές στιγμές, όπως το χρυσό
μετάλλιο της Βούλας Πατουλίδου στη Βαρκελώνη το
1992 και το ασημένιο της Νίκης Μπακογιάννη στην
Ατλάντα το 1996, ενώ επί θητείας του διοργανώθηκε
στην Αθήνα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του
1997.

ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Συνάντηση ΕΟΚ - ΠΣΑΚ
για τα πρωταθλήματα μπάσκετ
Με τα πρωταθλήματα μπάσκετ όλων των κατηγοριών,
πλην της Basket League, να συνεχίζουν σε αναστολή
δραστηριότητας εξαιτίας των κυβερνητικών μέτρων

για τον κορονοϊό, η Ομοσπονδία (ΕΟΚ) και ο Σύνδεσμος των παικτών (ΠΣΑΚ) έχουν προγραμματίσει συνάντηση, όπου θα συζητηθεί το κρίσιμο ζήτημα για το
μέλλον των πρωταθλημάτων μπάσκετ. Σημειώνεται
πως στο χώρο του αθλήματος υπάρχει παύση δραστηριότητας σε όλες τις ερασιτεχνικές κατηγορίες, χωρίς
να επιτρέπονται καν οι προπονήσεις έπειτα από την
ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης για το lockdown και στον αθλητισμό στις αρχές Νοέμβρη.

ΕΟΚ: Να αναλάβει τις ευθύνες της η πολιτεία
Με πρόσφατη ανακοίνωσή της η ΕΟΚ κάλεσε την πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της στο ζήτημα της
επιστροφής στην αγωνιστική δράση των πρωταθλημάτων. Την κατηγορεί για προσπάθεια διαστρέβλωσης
της αλήθειας και για προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών.
Επισημαίνοντας πως «δεν είναι αυτές οι ώρες για
διεκπεραίωση προσωπικών και κομματικών επιδιώξεων, παρά μόνο για υπεύθυνες πράξεις».

Την έναρξη προπονήσεων ζητούν οι παίκτες
Εξάλλου, μόλις πριν από λίγες ημέρες για το συγκεκριμένο ζήτημα υπήρξε επιστολή 1.850 παικτών μπάσκετ από ομάδες των εθνικών κατηγοριών που
ζήτησαν από την κυβέρνηση την άμεση έναρξη των
προπονήσεων και μετέπειτα των πρωταθλημάτων.
Στην επιστολή τους οι παίκτες στέκονται στις σοβαρές δυσκολίες σε οικονομικό, ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του
αγωνίσματος (παίκτες, προπονητές, εργαζόμενοι) ως
συνέπεια των μέτρων αναστολής.

Ανακοινώσεις της ΓΓΑ για SL2, Volleyleague
Σημειώνεται πως βάσει των τελευταίων ανακοινώσεων από πλευράς ΓΓΑ, από τη Δευτέρα 14/12 επιτρέπεται η έναρξη προπονήσεων στις ομάδες της
ποδοσφαιρικής Super League 2 και στη Volleyleague
ανδρών, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Πάντως, από την πλευρά της η Ομοσπονδία
Βόλεϊ ζήτησε η άρση των απαγορεύσεων να ισχύσει
και για την Α1 γυναικών για την οποία, όπως τονίζει
η ΕΟΠΕ, εγγυάται την εφαρμογή των ιατρικών πρωτοκόλλων.

SUPER LEAGUE 1
Οξύνουν την ένταση τα μεθεόρτια του
Αρης - ΠΑΟΚ
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η ένταση μεταξύ αντίπαλων συμφερόντων στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με αφορμή τα όσα ακολούθησαν το
πρόσφατο ντέρμπι Αρης - ΠΑΟΚ (1-0). Τα μεθεόρτια του
συγκεκριμένου αγώνα για μια ακόμα φορά όξυναν την
αντιπαράθεση στο χώρο, με μεγάλους κινδύνους, όπως
έχει φανεί επανειλημμένως στο παρελθόν.
Μετά το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της ηγεσίας της ΚΕΔ
και προσωπικά στον αρχιδιαιτητή, Αγγλο Μαρκ Κλάτενμ-

περγκ, με αφορμή τις διαιτητικές αποφάσεις στο
ντέρμπι. Ακολούθησε καταγγελία από τον αντιπρόεδρο
της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαππά, για απόπειρα
δωροδοκίας και εκφοβισμού του νεαρού τερματοφύλακα του Αρη, Μάριου Σιαμπάνη (τέθηκε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή), από ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
Καταγγελία η οποία προκάλεσε την άμεση επέμβαση
του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη
Παναγιωτόπουλου, που διέταξε κατεπείγουσα έρευνα,
ενώ ο Κ. Καραπαππάς ήδη έδωσε κατάθεση για το θέμα
στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Ο δε Σιαμπάνης με επιστολή του προς την ΕΠΟ δηλώνει ότι ενημέρωσε την
ομάδα του για το περιστατικό έγκαιρα και στα χρονικά
πλαίσια του νόμου.
Από την πλευρά της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απαντάει στις καταγγελίες απορρίπτοντας τα περί δωροδοκίας και κάνοντας
λόγο για σχέση του Σιαμπάνη με τον Ολυμπιακό (του
οποίου είναι πρώην παίκτης). Ανακοίνωσε μάλιστα ότι
θα προσφύγει στην Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΠΟ
και θα ζητήσει την αφαίρεση της άδειας των ΠΑΕ Ολυμπιακός και Αρης, λόγω του τρόπου μετακίνησης του
Σιαμπάνη στους «κιτρινόμαυρους». Με δική της ανακοίνωση, η ΠΑΕ Ολυμπιακός απαιτεί από τις αρμόδιες
αρχές «την παραδειγματική τιμωρία των όλων των ενόχων» για το περιστατικό με τον Σιαμπάνη.
Παράλληλα, οι αντιμαχόμενες πλευρές (ΠΑΟΚ - Αρης Ολυμπιακός) έχουν επιδοθεί σε έναν χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων, ανταλλάσσοντας βαρείς χαρακτηρισμούς
και καταγγελίες.
Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι διαφθορά, σήψη και
λοιπά εκφυλιστικά φαινόμενα στον αθλητισμό θα αναπαράγονται συνεχώς όσο το πρόβλημα δεν χτυπιέται από καμία
κυβέρνηση στη ρίζα του: Την επιχειρηματική δράση στον
αθλητισμό και τη συνεπακόλουθη αδυσώπητη μάχη για τα
κέρδη, μέσα και έξω από το χώρο του ποδοσφαίρου.

ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1
Μοιρασιά στο εξ αναβολής ντέρμπι
Χωρίς νικητή έληξε το εξ αναβολής ντέρμπι για την 1η
αγωνιστική της Super League 1 μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού, που έμειναν στο 1-1 στο ΟΑΚΑ. Ετσι οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στους 29 βαθμούς σε 11 αγώνες,
αυξάνοντας στους 3 τη διαφορά τους στην κορυφή από
τον 2ο Αρη, η δε «Ενωση», μένοντας όρθια απέναντι
στους πρωτοπόρους, πήρε μια ανάσα από τα διάφορα
αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά προβλήματά της και είναι
4η με 23 βαθμούς, επίσης σε 11 αγώνες.
Σε ένα μέτριο ποιοτικά ματς, εξαιτίας και του κακού αγωνιστικού χώρου, τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο μέρος,
όπου και οι δύο ομάδες ανέβασαν την απόδοσή τους. Το
σκορ άνοιξε ο Ολυμπιακός στο 56', με τον Βρουσάι να εκμεταλλεύεται μία ακόμα στιγμή αδράνειας της άμυνας της
ΑΕΚ φέτος, ενώ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Σιμόες
στο 80'. Χάθηκαν επίσης εκατέρωθεν ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, από τις οποίες οι καλύτερες ήταν αυτές των
Τάνκοβιτς και Μάνταλου για την ΑΕΚ και των Ενβιλά και
Ελ Αραμπί για τον Ολυμπιακό.

γιορτές
σημαίνει

Ευχές & Δώρα
Kάθε ημέρα μια γιορτή!
Συνηθισμένες και “άχρωμες” ευχές
δίνουμε καθημερινά, μέσω των social media.
Η αληθινή ευχή όμως, συνοδεύεται
και από ένα προσωπικό Δώρο!
Τα γλυκά, τα ποτά και οι γλάστρες
θεωρούνται παρωχημένα, βαρετά και αναλώσιμα.
Ένα δώρο είναι παντοτινό και πολύτιμο,
αντέχει στο χρόνο, υπενθυμίζει τα αισθήματά σας
και κάνει, με την αφιέρωσή σας,
αθάνατη την παρουσία σας:

ȝɇȾɉɜɍ
ɍ
ɒ

Προσφορά στην Ελληνική Γραματεία

skaravaios.gr
Ένα αθάνατο βιβλίο, πασίγνωστο και τώρα
μοναδικό είναι η συλλεκτική, αριθμημένη,
δερματόδετη έκδοση του ΗΓΕΜΟΝΑ του

Μακιαβέλλι Σχολιασμένο σελίδα – σελίδα
από τον Μεγάλο Ναπολέοντα που
κυκλοφορεί πρώτη φορά στην Ελλάδα
από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ο Ηγεμόνας δεν είναι απλά «ένα βιβλίο».
Είναι σχολείο· Είναι «όπλο» άμυνας
και επίθεσης. Είναι εργαλείο αντίληψης
και δημιουργίας.

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004
και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία

