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Κυρώσεις στην
Τουρκία;
Ποιες κυρώσεις;

«...οι ηγεμόνες που κατάφεραν μεγάλα πράγματα δεν έδωσαν σημασία στην
αξιοπιστία, γνωρίζοντας πως να
εξαπατούν με δόλια μέσα τα
μυαλά των ανθρώπων».
Ν. Μακιαβέλλι1
Για να συμπληρώσει ο Μ. Ναπολέων αμέσως μετά, με την παρατήρηση: «τέχνη που χρειάζεται
του Κώστα
να βελτιωθεί κι άλλο»2
Βενετσάνου

€

Δήμος Παλλήνης

“Κανένας μόνος
απέναντι στον ιό”
Βοήθεια
στο σπίτι
με ένα
τηλεφώνημα
σε όλη την
έκταση
του Δήμου

«Διπλωματικό πόκερ σε Αθήνα – Βρυξέλλες
λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής»3.
Ο τίτλος ανήκει στην εφημερίδα «Τα ΝΕΑ»,
και συμπληρώνει στο εισαγωγικό σημείωμα:
«Η Τουρκία ξαναπαίζει το χαρτί της διαλλακτικότητας(...) εν όψει της Συνόδου Κορυφής...»
Εκεί «κολλάει» το moto του άρθρου μας.
«...γνωρίζοντας (οι Τούρκοι ηγέτες) πώς να
εξαπατούν με δόλια μέσα...» Και η εφημερίδα
μιλάει για «διπλωματικό πόκερ»!
Συζητώντας, κάποτε μ’ έναν υφυπουργό εξωτερικών, που μου ζήτησε τις εντυπώσεις μου,
τον ρώτησα: «Παίζεις σκάκι;»
– Ναι, όχι πολύ καλά, μου απάντησε
– Μ’ ενδιαφέρει αν έχεις σκακιστική σκέψη,
του είπα. Με διαβεβαίωσε πως «ναι».

Τιμητική διάκριση

σελίδα 7

O δήμαρχος ΒΒΒ περιφρονεί τη
νομιμότητα και παρανομεί σελίδα 3

Συνέχεια στη σελ. 2

Δήμος ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Κλειστό το Δημαρχείο
λόγω covid-19
o δήμαρχος και αντιδήμαρχος
σελίδα 6

O δήμαρχος των ΒΒΒ
Γρ. Κωνσταν
τέλλος και η
πόλη μας
Θεόδωρος Γεωργίου
σελίδα 8

Δήμος ΒΒΒ
Τροποποίηση ρυμοτομικού
στα οκτώ Ο.Τ.
στο ...“Μπενάκειο”
σελίδα 6

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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Kυρώσεις στην Τουρκία;
Ποιες κυρώσεις;
Συνέχεια απο τη σελ. 1

– Ωραία, τάβλι παίζεις; Τον ξαναρώτησα. Η
απάντησή του ήταν αρνητική
– Κακώς: να μάθεις, του είπα. Γιατί με το σκάκι
μαθαίνεις να κάνεις κινήσεις, πιθανολογώντας
τις λογικές και προβλέψιμες κινήσεις του αντιπάλου. Αλλά πάντα, σχεδόν, ξεπηδούν αστάθμητοι και απρόβλεπτοι παράγοντες. Αυτό που
ονομάζουμε «τύχη». Κι αυτό, το συνειδητοποιείς
όταν παίζεις τάβλι. Έτσι μαθαίνεις ποιο είναι το
ρίσκο που αντιμετωπίζεις κι αν πρέπει να το “πάρεις”.

– Οχι· για να καταλαβαίνεις τις μπλόφες των
αντιπάλων σου!
Το διπλωματική μπρα ντε φερ Αθήνας – Βρυξελλών είναι ένα λάθος διπλωματικό παιχνίδι, μεταξύ κάποιων εταίρων που έχουν οικονομικά
συμφέροντα με την Τουρκία ή πιέζονται από κάποιους που έχουν τέτοια (Γερμανία) ή από άλλους
που
έχουν
γεωστρατηγικές
και
γεωπολιτικές επιδιώξεις (ΗΠΑ, κατά κύριο λόγο).
Η Ελλάδα ορθώς προειδοποιεί πως οι «θετικές»
χειρονομίες της Τουρκίας, στις παραμονές της
Συνόδου, είναι προσχηματικές, αλλά δεν αρκεί.
Το ίδιο έκαναν και προ διμήνου περίπου, για τον
ίδιον λόγο.
Εκείνο που πρέπει να αναδείξει κυρίως, η διπλωματία μας είναι η αλήθεια. Να τους ξεστραβώσει·
(δεν το εκφράζω διπλωματικά).

Η πολιτική – και η ζωή –
είναι ένα «παιχνίδι»!
Κι αμέσως μετά τον ξαναρωτώ: Πόκερ παίζεις;
– Για να κάνω μπλόφες, με προλαβαίνει.

Διαβάστε ακόμη
Βεγγαλικά ταράζουν τη Βούλα Σελ. 6

Οι νηστείες της Ορθόδοξης Χριστιανικής θρησκείας
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
Σελ. 9

Οικονομικές απάτες την περίοδο
του lockdown
Σελ. 1
Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Εξ Φιλαψευδίας άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελ. 14

Unesco: η παγκόσμια αναγνώριση του ρεμπέτικου
Σελ. 16
Η ασφάλεια του επισφαλούς ήτοι
περί Ελευθερίας
Σελ. 16
Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ Ι. Δόγκα
Σελ. 17

Να τους βοηθήσει να δουν – Γερμανοί κ.λπ. της
Ε.Ε., αλλά και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί, πως με
τους Τούρκους – δεν μιλάω για τον πολύ λαό –
με τους Τούρκους παίζουν επικίνδυνο παιχνίδι,
και πως καλό θα ήταν να ενσκύψουν πάλι στον
«κακό» Μακιαβέλλι – τον οποίο εφαρμόζουν
στην χειρότερη εκδοχή του – και να δουν και να
σκεφθούν τη συμβουλή του:
«Ποτέ, μη δημιουργήσεις εξ αιτίας σου, οποιονδήποτε ισχυρό. Θα είναι η καταστροφή σου»4.
Για να επιβεβαιώσει ο Μέγας Ναπολέων στα
σχόλια του: «Αυτό δεν θα το κάνω ποτέ».
Φαίνεται πως ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν ακολουθεί πιστά τη συμβουλή του. Την ίδια θέση εξ
άλλου είχε και ο προσφάτως αποδημήσας Ζισκάρ ντ’ Εστέν.
Όσον αφορά τη Γερμανίδα Καγκελάριο Μέρκελ,
έχει και γι’ αυτήν και την πολιτική της κάτι να πει
ο πολιτικο – φιλόσοφός μας Ν.Μ.:
«Πολύ εκτιμάται ακόμα ο ηγεμόνας όταν είναι

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

αληθινός φίλος ή εχθρός. Όταν δηλαδή σε περίπτωση προστριβών, χωρίς κανένα δισταγμό,
εκδηλώνεται υπέρ του ενός κι εναντιώνεται
στον άλλον. Η αποφασιστική αυτή στάση είναι
πάντα πιο χρήσιμη απ’ την ουδετερότητα».
Και παρατηρεί ο εγγύτερος στην εποχή μας Μ.
Ναπολέων: «Ένδειξη της πιο μεγάλης αδυναμίας του χαρακτήρα»5. (η ουδετερότητα).
Αυτά να τ’ ακούσει (να τα διαβάσει και να τα σκεφθεί) και ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ,
που καμώνεται ότι τον εμποδίζει το καταστατικό
της συμμαχίας, να πάρει θέση. Του οποιουδήποτε καταστατικού υπερισχύει η έννοια της συμμαχίας. Λίγα μαθήματα «λογικής» φιλοσοφίας
και ιστορίας δεν θα έβλαπταν.
Ας ελπίζουμε πως ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ θ’
αποδειχθεί σοφότερος των προγενέστερων του
(και τα 7 προς 10 πήγαν περίπατο και οι «αρχές»
και τα εμπάργκο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, για
να μας απελπίσει ο Ομπάμα, όταν η πρώτη χώρα
που επισκέφθηκε, μετά την αρχική εκλογή του
ήταν η Τουρκία, για να πει στην εθνοσυνέλευσή
τους, πως κάποιοι ήθελαν να πάρουν τα εδάφη
της, της Μ. Ασίας, πριν έναν αιώνα! Ούτε εκείνος
είχε διαβάσει ιστορία).
Μόνο να προσέξουν. Εκτρέφουν, οι σύμμαχοί
μας το «αβγό του φιδιού». Και τώρα πλέον, δεν
είναι «αβγό» Είναι φίδι. Φίδι που θα δαγκώσει κι
αυτούς κάποια στιγμή. Οι Τούρκοι έχουν τη δυνατότητα ν’ αναπτύσσονται και να ελίσσονται
πολύ γρήγορα. Είχαν καταστραφεί και ηττηθεί
στη μάχη της Άγκυρας απ’ τον Ταμερλάνο, που
αιχμαλώτισε και το Σουλτάνο Βαγιαζίτ Α΄!
Όμως, σε 50 χρόνια κατακτούσαν και την Κωνσταντινούπολη. Ας προσέχουν λοιπόν αυτόν τον
Γενίτσαρο, όπως λέγεται και οι ‘ευρωπαίοι και οι
Αμερικανοί και οι Ρώσοι. Ας προσέχουν πολύ.
Φαίνομαι ίσως υπερβολικός. Μακάρι να διαψευστώ.
Η ιστορία όμως είναι γεμάτη από υπερβολές!

――――――――
1. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ» σχολιασμένος από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, Εκδ. Σκαραβαίος, κεφ. 18ο, σελ. 273.
2. ως άνω, σελ. 272, σχολ. 3
3. «Τα ΝΕΑ», 1.12.20, 10:20, Αγγ. Αθανασόπουλος
4. Μακαιβέλλι: Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ, κεφ. 3, εκδ. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, σελ. 105.
5. Νακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ» εκδ. Σκαραβαίος, κεφ. 21, σελ. 326
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O δήμαρχος ΒΒΒ, Γρ. Κωνσταντέλλος
περιφρονεί τη νομιμότητα
και τα Ελεγκτικά όργανα!
O Κωνσταντέλλος, γράφει, δεν γνωρίζουμε
“πού”, τη νομιμότητα και τις υποδείξεις των
ελεγκτικών οργάνων και συνεχίζει τον οικονομικό ΠΟΛΕΜΟ κατά της 7ης
Με πείσμα, κακότητα και μικροψυχία!

υπeρακοντίζοντας την ιδιότητά του αυτή, συνεχίζει με πείσμα και υπεροψία ν’ αναδεικνύει τον “καπετάνιο” - θεό με τον οποίο
ταυτίζει το πρόσωπό του. (παραπέμπω στη
γνωστή πλέον εγχάρακτη επιγραφή που
προτάσσει και προβάλει αυτάρεσκα στο γραΓράφαμε στις 14 Νοεμβρίου, εν μέσω βαθύ- φείο του: “No body’s perfect, exept the CAPτατης υγειονομικής και οικονομικής κρίσης TAIN” (= Κανένας τέλειος πλην του
και αποκλεισμού (καραντίνας) λόγω πανδη- ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ). Αυτό, στο γραφείο του Δημίας, αλλά και εθνικών κινδύνων, λόγω ελλη- μάρχου, ευρωπαϊκής δημοκρατικής χώρας
νοτουρκικών, ότι ο δήμαρχος ΒΒΒ, Γρηγόρης και μάλιστα της Ελλάδας, που γέννησε τη
Κωνσταντέλλος διεξάγει Ύπουλο, ακήρυ- δημοκρατία! την αληθινή!
χτο, οικονομικό ΠΟΛΕΜΟ ενάντια στην ΕΒΒΔΟΜΗ, επιμόνως και ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, επί Η υπεροψία του, αν είναι ανεκτή στους υποδύο χρόνια, παρά την επισήμανση της Απο- τακτικούς του, ΔΕΝ είναι ανεκτή από τους
κεντρωμένης Διοίκησης με δύο έγγραφα νόμους. Δεν είναι ανεκτή από τους ελεύθερους πολίτες.
που την κοινοποίησε και σ’ εμάς.
Ο “καπετάνιος” συνεχίζει τις παρανομίες του
Σκοπός του είναι η φίμωση του κριτικού και και μετά τις επισημάνσεις των ελεγκτικών
αντικειμενικού Τύπου και η καθυπόταξή μηχανισμών, με περιφρόνηση, αφού δεν
του.
μπήκε στον κόπο να απαντήσει όπως του
Αφού εξαντλήσαμε κάθε υπομονή και προ- ζητείται και οφείλει. (Θέλει προφανώς να
σπάθεια καλής θέλησης, αναγκαίας συνερ- εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια που του
γασίας, καταφύγαμε στην ηπιότερη κατά παρέχει ο νόμος. Δικαίωμά του!).
νόμο, ΑΜΥΝΑ απευθυνόμενοι στη Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑττιΤο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
κής, και κοινοποιώντας τη σχετική αναφορά
της 23/10/20 καταλήγει:
μας στον Υπουργό Εσωτερικών και στον
[“...κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε
Πρωθυπουργό.
α) να ενημερώσετε την υπηρεσία μας για τη
διαδικασία δημοσιότητας στον τοπικό τύπο
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με έγγραφά
των περιλήψεων διακηρύξεων διαγωνισμών
της, (αρ. πρ. 68069/17763 7/10/20 και
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρε87658/21756, 23/10/20) κατόπιν των δικών
σιών, έργων και μελετών που τηρεί ο Δήμος
μας προσφυγών, επεσήμανε στο δήμαρχο
σας”]. (αρ. πρ. 87658/21756).
τις σχετικές νομικές διατάξεις και τις αντιστοιχες υποχρεώσεις του Δήμου, δημοσίευΟ δήμαρχος όμως προσφάτως, δημοσιεύει
σης περιληπτικών διακηρύξεων διαγωνισμών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τροποποιησης ρυμοτομικού
κ.λπ. στην αρμόδια τοπική εφημερίδα.
οκτώ Οικοδομικών Τετραγώνων(!) σε εφημερίδα εθνικής εμβέλειας εκτός έδρας και
Μ’ όλα ταύτα και παρά τις υποδείξεις και επιπαρακάμπτει τη διαπιστευμένη τοπική εφησημάνσεις των αρμοδίων ελεγκτικών οργάμερίδα με έδρα της, την έδρα του Δήμου
νων, ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,

ΒΒΒ. Δηλαδή την εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ, που κυκλοφορεί επί 24
χρόνια στην πόλη του, ανελλιπώς (1/4 σχεδόν του αιώνα).
Αλήθεια οι νομικές του υπηρεσίες τι λένε;
Γιατί, τις νομικές υπηρεσίες του Δήμου τις
πληρώνουμε εμείς, ο δημότης, ο κάτοικος, ο
λαός.
Δεν τον προφυλάσσουν, δεν τον νουθετούν;
Ή μήπως προσπαθούν να προσαρμόσουν
τους νόμους στα κέφια του Δημάρχου; Δεν
το πιστεύουμε.

Ποιοι (συν)ευθύνονται
Όπως τονίσαμε και σε προηγούμενο δημοσίευμά μας (“7η” αρ.φ.1156/14.11.20, σελ.3), οι
αρμόδιοι υπάλληλοι, πριν από την εκτέλεση
εντολής των ανωτέρων τους, που είναι παράνομη ή τη θεωρουν παράνομη, οφείλουν
πριν από την εκτέλεση της εντολής, ν’ αναφέρουν εγγράφως την αντίθετη γνώμη τους
για ν’ απαλλαγούν από την ευθύνη (αρ. 25
του δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα).
Αλλως είναι συνυπεύθυνοι με το Δήμαρχο
και τον εντολέα τους.
Το άρθρο 25 όμως, στην παρ. 1 λέει και κάτι
άλλο. Κι όταν λένε οι νόμοι κάτι, δεν το λένε
για μπλα-μπλα. Το λένε για να γίνεται:
«Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την
εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νοιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών».
Και μια και πιάσαμε την Κώδικα, που ένας
καλό υπάλληλος τον διαβάζει και τον εφαρμόζει, για να προστατεύσει και τον εαυτό
του, συν τοις άλλοις, λέει και τούτο:
Αρθρο 24: «Ο υπάλληλος (...) υπηρετεί μόνο
το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα
(...)».
Αυτά προς το παρόν.
Κ. Βενετσάνος
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«Επικοινωνία με τον
Παππού και τη Γιαγιά
από απόσταση»
To Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
«Άκτιος» και η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών προσκαλούν σε Webinar, με θέμα: «Επικοινωνία με
τον Παππού και τη Γιαγιά από απόσταση»
Εισηγήτρια: Λίνα Νικολαΐδου
Ψυχολόγος, Διοίκηση Μονάδων Υγείας MSc
Συντονίστρια της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός»
Θα απευθύνουν χαιρετισμό οι:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ.

«Στην Πόλη της Λούλας Αναγνωστάκη»
Τρία χρόνια μετά τον θάνατό της, το Θέατρο Σταθμός τιμά τη μνήμη της Λούλας Αναγνωστάκη προβάλλοντας ανήμερα των γενεθλίων της, στις 4
Δεκέμβρη, και για μια εβδομάδα, τις παραστάσεις
των έργων της «Σ’ εσάς που με ακούτε» (4 – 7/12),
«Ο ήχος του όπλου» (8 – 10/2) και «Ο Ουρανός
Κατακόκκινος» (11 – 13/12) σε σκηνοθεσία του
καλλιτεχνικού του διευθυντή Μάνου Καρατζογιάννη.

Ιωάννης Διευθυντής Διορθoδόξου Κέντρου της Εκκλησίας
της Ελλάδος

Ημερομηνίες προβολής των παραστάσεων:
5, 6, 7 Δεκεμβρίου 2020: «Σ’ εσάς που με ακούτε»
8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2020: «Ο ήχος του όπλου»
11, 12, 13 Δεκεμβρίου 2020: «Ο Ουρανός Κατακόκκινος»
5 – 13 Δεκεμβρίου 2020: Αφιέρωμα «Στην Πόλη
της Λούλας Αναγνωστάκη» με τις ηχογραφημένες
εισηγήσεις

Δρ. Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος – Δρ. Γεροντολογίας
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος των Μ.Φ.Η. «Άκτιος»

Δρ. Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος- Ψυχίατρος, Πρό-

Τα πρακτικά του αφιερώματος «Στην Πόλη της
Λούλας Αναγνωστάκη» που οργάνωσε και επιμελήθηκε το Δεκέμβριο του 2015 ο Μάνος Καρατζογιάννης στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με
αφορμή τα πενήντα χρόνια της δραματουργίας της
μπορείτε να ακούσετε στο:

εδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών & Πρόεδρος του Εθνικού
Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer.

Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020, ώρα: 17:00
ΔΩΡΕΑΝ παρακολούθηση
Πλατφόρμα Τηλεδιασκέψεων ZOOM
Προϋπόθεση συμμετοχής ηλεκτρονική ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://forms.gle/VSxyAZM1PzXpxEqq5 έως τις
08/12/2020.
Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Επικοινωνία: aktios.seminars@aktios.gr

παραστάσεις μαζί θεατρολογικό υλικό που αφορά
σε αυτά τα τρία αυτά έργα καθώς και την ηχογράφηση του αφιερώματος «Στην Πόλη της Λούλας
Αναγνωστάκη» που επιμελήθηκε το 2015 στο
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ο Μάνος Καρατζογιάννης με τις εισηγήσεις μιας πλειάδας καλλιτεχνών.

Στην ιστοσελίδα του θεάτρου Σταθμός το θεατρόφιλο κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση τις συγκεκριμένες

www.greek-theatre.gr/public/gr/greekplay/index/view/44?fbclid=IwAR3_jOYN5FnJWFtHOXg10nxI6-a_iYVvKW4gPChiAMNFuoZ1iF1yFet8TZIstathmostheatro.gr.

Ο Άγιος Βασίλης προσκαλεί τα παιδιά του Δήμου Μαρκοπούλου να ζωγραφίσουν την ευχή τους
Mια πολύ ωραία ιδέα του Δήμου Μαρκοπούλου, γι’ αυτές τις ημέρες της
...στασιμότητας, είναι η παρακάτω
πρόταση για να δραστηριοποιηθούν
με κάτι ευχάριστο τα παιδιά.
Αγαπητοί Συμπολίτες,
Λόγω της υγειονομικής κρίσης που
βιώνουμε και γνωρίζοντας τις κοινωνικές δυσκολίες που προκύπτουν από
τους περιορισμούς μετακίνησης και την
τήρηση αποστάσεων, ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», μέσω του Προγράμματος
«Αθλητισμός και Πολιτισμός για
Όλους», θέλει να ενθαρρύνει και να
αναδείξει δημιουργικές δραστηριότητες και δράσεις για τους δημότες όλων
των ηλικιών, με στόχο την προώθηση
της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνουν την
εκπαιδευτική καλλιτεχνική δράση, με
τίτλο: “Ο Άγιος Βασίλης προσκαλεί τα
παιδιά του Δήμου Μαρκοπούλου να
του ζωγραφίσουν την ευχή τους”,
στην οποία μπορούν να συμμετέχουν
παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2008
έως και το 2016.
Για τις συμμετοχές σας, έχει ετοιμαστεί σχετικό πρότυπο, στο οποίο τα
παιδιά μπορούν να φιλοτεχνήσουν τις
ευχές τους. Τα έργα θα πρέπει να σταλούν έως και 21 Δεκεμβρίου 2020 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: grammaxristougenon@gmail.com.
Οι ευχές των παιδιών θα δημοσιευθούν
επώνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου Μαρκοπούλου, ενώ θα
παραμείνουν σε αυτά και μετά το
πέρας της δράσης αυτής.

Παρακαλούμε αν δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί το ονοματεπώνυμο του
παιδιού σας, να μας το δηλώσετε κατά
την κατάθεση της συμμετοχής σας.
Θα επιλεγούν πέντε έργα με τις πιο δημιουργικές ιδέες από κριτική επιτροπή
και ως συμβολικό έπαθλο θα δοθούν
αναμνηστικά δώρα. Ωστόσο δεν πρόκειται για αμιγώς διαγωνιστική διαδικασία, αλλά για μία συμμετοχική δράση,
με στόχο να δημιουργηθεί - αυτές τις
δύσκολες μέρες - ένα κίνητρο για τα
παιδιά, ώστε να παραμείνουν δημιουργικά και να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν σε ομαδικές δράσεις.
Ευχαριστούμε θερμά το Super Market
Σκλαβενίτης (Υποκατάστημα Πόρτο
Ράφτη) για την ευγενική χορηγία και
στήριξη της δράσης αυτής.

ΕΒΔΟΜΗ
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3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ ΕΛΣ

Radio Plays
Ραδιοφωνικό θέατρο με κομμένη την ανάσα!

Η μουσικη του λογου

“Οι Κορυδαλλοί της πλατείας Αμερικής”

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. Το Φεστιβάλ υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
(ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ.
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.
Μέσα από αυτά τα έργα, το Φεστιβάλ ανακαλύπτει ευφάνταστους
τρόπους όπου η μουσική και ο
λόγος αποκτούν άλλη υπόσταση
μέσω της εικόνας, προτείνοντας
νέες οπερατικές φιλμικές εμπειρίες με έμπνευση, χιούμορ και μια
ειλικρινή διάθεση αυτοσαρκασμού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση
του Φεστιβάλ υπογράφει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ
Γιώργος Κουμεντάκης.
Από τις 9 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ια-

νουαρίου, σας προσκαλούμε να
απολαύσετε αυτές τις πέντε ξεχωριστές ιστορίες μικρού μήκους
από την οθόνη του υπολογιστή
σας, το τάμπλετ ή το κινητό σας».
9 Δεκεμβρίου 2020 έως
6 Ιανουαρίου 2021 ǀ 21.30
Μετάδοση: nationalopera.gr, Facebook, YouTube, digitalculture.gov.gr

Εξαϋλωμένη νύχτα, έργο 4 του
Άρνολντ Σαίνμπεργκ
Πρεμιέρα: 9 Δεκεμβρίου στις 21.30
Θα παραμείνει online ως 9/1
Μich nicht του Νίκου Ιωακείμ
Πρεμιέρα: 16 Δεκεμβρίου 2020
στις 21.30 | Οnline έως 16/1
Προσευχή πάνω σε ένα νανούρισμα του Ταρκουίνιο Μέρουλα
Πρεμιέρα: 23 Δεκεμβρίου 2020
στις 21.30 | Οnline έως 23/1
Μουσικές καλημέρΕΛΣ
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

Πρεμιέρα: Τρίτη 8 Δεκεμβρίου
Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ξεκινούν την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, με το διήγημα του Φίλιππου Φιλίππου “Οι Κορυδαλλοί της πλατείας
Αμερικής”. Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Δημήτρη Καταλειφού, ένας εξαιρετικός θίασος ηθοποιών ενσαρκώνει τους ήρωες του έργου.
...Το έγκλημα με αφορούσε προσωπικά, η Μάρθα ήταν
αθώο θύμα, πήγα άδικα, χάθηκε χωρίς να υπάρχει καμία
επαρκής εξήγηση για το φόνο της. Ορκίστηκα νοερά
πως θα έβρισκα στοιχεία για το φονιά, αρκετά για να
κλειστεί στα σίδερα.
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.
Πρόγραμμα των Radio Plays:
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου: Ο ξένος της Αθηνάς Κακούρη Σκηνοθεσία Μαρία Μαγκανάρη
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

«Μπουρμπουληθρότητα»
Συντονίσου www.vamvakourevival.org
H Bαμβακού είναι ένα κλασικό, ελληνικό χωριό, με την πλατεία, την εκκλησία, τα παραδοσιακά σπίτια του. Σε πρώτη,
γρήγορη ματιά. Γιατί πόσα χωριά ξέρεις στην Ελλάδα που
φιλοξενούν μουσικά σχήματα και καλλιτέχνες που κάνουν
street art στους τοίχους του;
Μάθε από τον Αποστόλη και την Ειρήνη, δύο από τους
πέντε μουσικούς του Oros Ensemble, που γεννήθηκε μέσα
από το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών στη Βαμβακού,
και τον καλλιτέχνη Cacao Rοcks, για την εμπειρία να ζεις
και να δημιουργείς στα 900 μέτρα υψόμετρο, σε ένα απομονωμένο, ορεινό χωριό.
Παράλληλα, το χωριό εκπέμπει το πνεύμα των Χριστουγέννων, όσο μακριά κι εάν βρισκόμαστε, προσκαλώντας μας να
συνδεθούμε ζωντανά για να δούμε να ανάβει τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια του.
Συντονίσου online, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στις 18.00 στο
www.vamvakourevival.org

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο Αναβίωσης της
Βαμβακούς από την Vamvakou Revival με την υποστήριξη του ΙΣΝ.
*Το Oros Ensemble γεννήθηκε στην Βαμβακού, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Γιώργου Κουμεντάκη.

Γεύση, τόλμη, craftmanship και bubbliness, ή ελληνιστί «μπουρμπουληθρότητα».
Αυτά είναι τα στοιχεία του δυναμικού ελληνικού
brand αναψυκτικών & mixers Three Cents που μεταφράστηκαν στη νέα ταινία της Soho Square Athens
με τίτλο “The Council”.
Εμπνευσμένη από την πραγματική ιστορία της δημιουργίας των Three Cents, η ταινία μεταφέρει στο
φανταστικό «Διεθνές Συμπόσιο Σόδας», όπου ένας
ανατρεπτικός νέος, εξασκών την ανθρακικήν, θα ταράξει τα νερά.
Ή, καλύτερα, τα αναψυκτικά. Η επανάσταση της φυσαλίδας θα αναστατώσει τη γερουσία σε σημείο
αποπληξίας, μέχρις ότου ανοίξει ένα μπουκαλάκι
Three Cents Pink Grapefruit Soda και ακουστεί το
χαρακτηριστικό… “Unleash the Bubble!”
Για την παραγωγή της ταινίας η Avion Films επιστράτευσε διεθνές casting και επιτελείο συνεργατών, υπό τη σκηνοθεσία του Φινλανδού Nalle
Sjöblad. Η τηλεοπτική εκδοχή είναι ήδη στον αέρα,
ενώ η full version βρίσκεται στο YouΤube κανάλι των
Three Cents.
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Κλειστό το Δημαρχείο
Σαρωνικού λόγω covid-19
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου διαπιστώθηκε θετικός για covid-19 και βρίσκεται σε καραντίνα.
Αμεσα προχώρησαν σε απολύμανση του Δημαρχείου
και για δύο ημέρες ήταν κλειστό.

Την 01 Δεκεμβρίου διαπιστώθηκε και δεύτερο κρούσμα Covid-19 στο Δημαρχείο Σαρωνικού, καθώς ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Γκίνης διαγνώστηκε θετικός.
Μετά από διαρκή συνεννόηση και επικοινωνία με τον
ΕΟΔΥ αποφασίστηκε το Δημαρχείο να παραμείνει
κλειστό, έως να ελεγχθούν όλοι οι εργαζόμενοι της
Κεντρικής υπηρεσίας στο Κέντρο Υγείας.
Οι δημότες μας μπορούν να εξυπηρετούνται:
― Aπό τα ΚΕΠ για χορήγηση πιστοποιητικών δημοτολογίου
― Από τις ταμειακές υπηρεσίες της Αναβύσσου, της
Παλαιάς Φώκαιας και της Σαρωνίδας.
Οι δημότες μας για την εξυπηρέτηση τους μπορούν να
επικοινωνούν με:
Δημοτικό Κατάστημα Αναβύσσου 2291041220
Κοινοτικό Κατάστημα Κουβαρά 2299069422
Κοινοτικό Κατάστημα Π. Φώκαιας 2291038795
Κοινοτικό Κατάστημα Σαρωνίδας 2291054444
Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε αφενός να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων και των δημοτών
μας, αφετέρου να προσφέρεται η μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση στους συνδημότες μας.

Βεγγαλικά στην παραλιακή
Βεγγαλικά ξεσήκωσαν την περιοχή της γειτονιάς
του Ασκληπιείου Βούλας, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου,
τόσο που βγήκαν ασθενείς στις βεράντες του νοσοκομείου, να δουν τι συμβαίνει, όπως μας κατήγγειλαν κάτοικοι της περιοχής.
Πολλοί είπαν ότι τα έριχνε ο δήμος, αλλά όπως ειπώθηκε από περιοίκους προέρχονταν από κάποια
παρέα πάνω σχεδόν στην παραλιακή! Δεν γνωρίζω
αν είχαν άδεια, αλλά ήταν άκρως επικίνδυνο να πέσουν πάνω σε διερχόμενους πεζούς ή οχήματα!
Και η απορία εύλογη: εν μέσω πανδημίας, τι φιέστα
έστησαν και διασκέδαζαν για να πετάξουν και βεγγαλικά; Και η ασφάλεια πού ήταν;;;

ΕΒΔΟΜΗ

Την απόσυρση του νομοσχεδίου
για το Χωροταξικό Πολεοδομικό
ζητάει η ΚΕΔΕ
Καμία από τις 15 προτάσεις - παρατηρήσεις της Κεντρικής Ενωσης
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για το πολεοδομικό – χωροταξικό δεν συμπεριελήφθη
στο
τελικό
νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς
συζήτηση στη Βουλή, όπως ανέφερε στην εισήγηση του ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής
Κώστας Κουκοδήμος.
«Αγνοήθηκαν οριακά επιδεικτικά οι
προτάσεις μας» είπε χαρακτηριστικά στην εισήγηση του ο Δήμαρχος Κατερίνης, ο οποίος εξέφρασε
και δημοσίως στην Βουλή τη δυσαρέσκειά του και όπως είπε ενόχλησε και πρώην συναδέλφους
του. Πρότεινε δε να ζητήσερι η
ΚΕΔΕ την απόσυρση του νομοσχεδίου για να ξεκινήσει η συζήτηση
από την αρχή και σε νέα βάση.
Ο Κ. Κουκοδήμος αναφέρθηκε

μόνο στα βασικά άρθρα, όπου η
ΚΕΔΕ εξέφρασε τις αντιρρήσεις
της όπως το άρθρο 5 όπου δεν
προβλέπεται καμία συμμετοχή της
Αυτοδιοίκησης στο Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και
Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.),
το άρθρο 7 όπου ο χωροταξικός
σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει την
γνώμη της αυτοδιοίκησης, το
άρθρο 8 για τα Χωροταξικά όπου
οι δήμοι αγνοούνται, τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια που δεν απαιτούν την γνώμη των Δημοτικών
Συμβουλίων, το ίδιο και για το 13
και για τα Ρυμοτομικά όπως και τα
άρθρα 14 για τον χαρακτηρισμό
Δημοτικών οδών, 19 για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα
χρονοδιαγράμματα και το 28 όπου
η εφαρμογή πρέπει να αρχίσει
μετά το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες και πολλά άλλα.

Τροποποίηση ρυμοτομικού
8 Ο.Τ. στη Βούλα!
Όσοι αναγνώστες παρακολουθούν την εφημερίδα μας, θα έχουν διαβάσει κατ’ επανάληψιν τη διαδικασία πώλησης που πραγματοποίησε το
Μουσείο Μπενάκη, έκταση 8 Οικοδομικών Τετραγώνων που είχε περιέλθει στα χέρια του από κληροδότημα του Γ. Κόνιαρη.
Αυτά λοιπόν τα Ο.Τ. πουλήθηκαν σε “άγνωστη” μονοπρόσωπη εταιρεία
με οριστικά συμβόλαια.
Παρ’ όλα αυτά ο Δήμαρχος ΒΒΒ, πήρε απόφαση με το Δημοτικό Συμβούλιο, να τα απαλλοτριώσει για για κοινόχρηστα και αθλητικά έργα.
Έτσι έκπληκτοι διαβάσαμε την 1η Δεκεμβρίου στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ
ανακοίνωση - κάλεσμα των ιδιοκτητών των όμορων Οικοδομικών Τετραγώνων να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις.
Αλήθεια, επί ποίου σχεδίου να καταθέσουν ενστάσεις.
Ποιος κάτοικος γνωρίζει, ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής; Και τι προτίθεται να δημιουργήσει μετά την τροποποίηση, αφού ήδη είναι πουλημένα;
Πολλά τα ερωτηματικά.
Περιμένουμε - τουλάχιστον - από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης
αν και εφόσον - αυτοί - γνωρίζουν να μας ενημερώσουν.
Ενημέρωση, βέβαια, έχουμε ζητήσει και από τη Δημοτική Αρχή εγγράφως.
Είδομεν
Αννα Μπουζιάνη

Ο Κ. Κουκουδήμος τόνισε ότι κατά
την διάρκεια της διαβούλευσης
είχε μια πολύ στενή συνεργασία
με όλους τους παράγοντες του
Υπουργείου όπου όλοι τον διαβεβαίωναν ότι οι προτάσεις της
ΚΕΔΕ θα γίνονταν δεκτές και ότι
θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο. Όμως προς έκπληξή του στην
τελική διαμόρφωση δεν συμπεριελήφθη τίποτα απολύτως.
Την αγανάκτησή τους εξέφρασαν
όλοι οι ομιλητές του Δ.Σ, της
ΚΕΔΕ.
Ολοι οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι
δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για
μεταρρύθμιση και ανάπτυξη και οι
δήμοι να μένουν εκτός της κουβέντας και ζήτησαν την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου.
Ολοι επίσης διαπίστωσαν ότι χρειάζεται άμεσα συνάντηση με τον
Πρωθυπουργό καθώς μόνο εκείνος
μπορεί να δώσει μήνυμα προς τα
Υπουργεία να αλλάξουν την στάση
τους απέναντι στην Αυτοδιοίκηση
Α’ Βαθμού και να την λαμβάνουν
υπόψη τους στα νομοσχέδια που
την αφορούν.

ς μεγάλη τομή, που επιχειρεί
να βάλει τάξη στο πολεοδομικό και χωροταξικό χάος της
χώρας, περιέγραψε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ.
Χατζηδάκης το νομοσχέδιο για τον
«Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής
και Πολεοδομικής νομοθεσίας»,
κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια
της Βουλής το οποίο συζητείται
την ώρα που γράφουμε αυτές τις
γραμμές.

Ω

σημείωση: Με όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στους Δήμους, από δημάρχους που
περιφρονούν τη δημότη, έχουμε
έναν ιδιαίτερο σκεπτικισμό για την
διαφωνία τους ως προς το νέο χωροταξικό που οδεύει προς ψήφιση
από την κυβέρνηση.

ΕΒΔΟΜΗ
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«Βοήθεια στο σπίτι
Κανένας μόνος απέναντι στον ιό»
δηλώνει ο Δήμος Παλλήνης
Mε ανακοίνωσή του ο Δήμος Παλλήνης, απευθύνει
κάλεσμα προς τους κατοίκους του Δήμου, με σύνθημα: «κανένας μόνος απέναντι στον ιό».

Κέντρο Κοινότητας:
e.athanasopoulou@0156.syzefxis.gov.gr,
e.stathaki@0156.syzefxis.gov.gr

Γράφει συγκεκριμένα:
Με αίσθημα ευθύνης, ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζει
να εφαρμόζει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι –
Κανένας μόνος απέναντι στον ιό».
Οι συμπολίτες μας που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες κι έχουν αδυναμία μετακίνησης, μπορούν να εξυπηρετούνται στα σπίτια τους, μέσω του Δήμου
Παλλήνης, με προμήθειες σε βασικά αγαθά διατροφής και υγιεινής, φάρμακα, κι όποια άλλη βοήθεια
είναι απαραίτητη.
Ακόμη μπορούν να έχουν δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη.
Επίσης, διευκολύνονται για εκδόσεις πιστοποιητικών
ή βεβαιώσεων από τα ΚΕΠ καθώς κι οποιαδήποτε
άλλη συναλλαγή με τον Δήμο.
Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματα τους
στα εξής τηλέφωνα:
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής - Κέντρο Κοινότητας:
213-2031612 / 657 και 660
Κοινωνικό Παντοπωλείο :
213-2031651 και 665, 210-6612890
Κοινωνικό Φαρμακείο: 213-2031627 και 663
Ψυχολογική & Συμβουλευτική Yποστήριξη :
213-2031625 και 632
Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας:
213-2031610

Τα αιτήματα θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται
άμεσα και θα ιεραρχούνται ώστε να απαντηθούν και
να ικανοποιηθούν

Οι τηλεφωνικές γραμμές λειτουργούν Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 έως 14:00.
Μπορούν επίσης να στείλουν μήνυμα στα email:
Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής: pronoia@0112.syzefxis.gov.gr
Θέματα Υγείας: ygeiadim@yahoo.gr
Ψυχολογική Υποστήριξη – Συμβουλευτική :
tpaideias.pallini@gmail.com ,
Κοινωνικό Φαρμακείο: farmakeio@0156.syzefxis

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ:
Χωροταξία και Ανακύκλωση:
2 Νομοσχέδια που εκθέτουν
κυβέρνηση και ΚΕΔΕ

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει
την ΚΕΔΕ σαν την «υπηρέτρια»
του συστήματος.
Για ακόμα μία φορά η κυβέρνηση δεν λαμ-

Οι υπηρεσίες παρέχονται :

Δημοπράτηση
έργων για
αγωγούς ομβρίων
στο Δήμο Γλυφάδας
Από την Περιφέρεια Αττικής
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης από την
πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του έχει
ζητήσει να τεθούν σε απόλυτη προτεραιότητα οι
χρηματοδοτήσεις ώριμων έργων που αφορούν στην
ασφάλεια των πολιτών (υποδομές αντιπλημμυρικής
προστασίας, αγωγούς ομβρίων κ.α.).
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται η δημοπράτηση του
έργου «Αγωγοί Ομβρίων σε Οδούς της Περιοχής
Τερψιθέας Δήμου Γλυφάδας».
Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, είναι
προϋπολογισμού
2.870.967,74 € (πλέον ΦΠΑ 24%) και έχει ως προθεσμία υποβολής προσφορών την 9η Δεκεμβρίου
2020 και ημερομηνία αποσφράγισης τους την 1512-2020.

α) σε κατοίκους του δήμου που δεν μπορούν ή δεν
επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και
αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν,
β) σε άπορους, οικονομικά αδύνατους και ΑΜΕΑ κατοίκους, οι οποίοι θα εξυπηρετούνται με δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης (εφόσον
προβλέπεται από τον ΕΟΠΠΥ ή είναι δικαιούχοι του
Κοινωνικού Φαρμακείου) και είδη πρώτης ανάγκης
(αφορά δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου
και εφόσον ανακοινωθεί διανομή) και
γ) σε κατοίκους που χρειάζονται ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη.
Η εξυπηρέτηση γίνεται εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου Παλλήνης.
Η προσφορά εθελοντικής εργασίας από κατοίκους
είναι επιθυμητή και θα πραγματοποιείται έπειτα από
γραπτό αίτημα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής χορηγεί βεβαίωση
κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών.

βάνει υπόψιν ομόφωνα ψηφίσματα και αποφάσεις της ΚΕΔΕ για νομοσχέδια που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η
αντιαυτοδιοικητική προσέγγιση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ αυτή τη φορά,
αφορά στα νομοσχέδια για την πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία και για την
ανακύκλωση. Για το πρώτο η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ είναι να αποσυρθεί, διότι οι προτάσεις που έκαναν τα
θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης πετάχτηκαν συνολικά στον κάλαθο των αχρήστων … Για την ανακύκλωση, το κορυφαίο
θεσμικό όργανο της αυτοδιοίκησης ζητά να

Στο έργο προβλέπεται η επέκταση του υφισταμένου
δικτύου ομβρίων σε διάφορες οδούς του Δήμου
Γλυφάδας και συγκεκριμένα στην περιοχή Τερψιθέας, για τις οποίες έχουν επανειλημμένως παρατηρηθεί μη ικανοποιητική απορροή των ομβρίων.
Με αφορμή τη σχετική δημοπράτηση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε: «Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ασφάλειας των
πολιτών αποτελούν βασική προτεραιότητά μας. Με
ρεαλιστικό σχεδιασμό και όραμα την αναπτυξιακή
επανεκκίνηση της Αττικής δρομολογούμε νέα έργα
σε όλη την Αττική. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που οι
δήμοι της Αττικής βάζουν σε προτεραιότητα τα
έργα και τις υποδομές που σχετίζονται με την
ασφάλεια ΄των πολιτών και τη προστασία της περιουσία τους. Όπως επισήμανα από την πρώτη ημέρα
ανάληψης των καθηκόντων μου οι χρηματοδοτήσεις
ώριμων αντιπλημμυρικών έργων προηγούνται όλων
των υπολοίπων».

μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο, γιατί δεν έχει
γίνει η απαραίτητη διαβούλευση.
Ως προς την πολεοδομική και χωροταξική
νομοθεσία, σύμφωνα με τα νομοθετήματα
που εισάγονται, ουσιαστικά οι Δήμοι δεν θα
έχουν κανένα ουσιαστικό ρόλο στο χωροταξικό σχεδιασμό των περιοχών τους. Τα
προβλήματα που θα προκύψουν στο μέλλον
θα είναι πολλά και οι Δήμαρχοι με τα δημοτικά συμβούλια θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την οργή των πολιτών με αυτά που
σχεδιάζονται. Το ίδιο εξάλλου συνέβη και
με το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο, το

οποίο ψηφίστηκε πριν μερικούς μήνες και
αμέσως οι δημοτικές αρχές αντιμετώπισαν
την οργή των τοπικών κοινωνιών.
Ως προς την ανακύκλωση, παρά το γεγονός
ότι εισάγονται και θετικές διατάξεις, είναι
προφανές ότι η περίοδος διαβούλευσης, εν
μέσω πανδημίας, ήταν πολύ μικρή. Επιπρόσθετα, είναι εμφανής μια προχειρότητα και
μία έρπουσα τάση για αδιαφάνεια, αφού σε
πολλά σημεία το νομοσχέδιο αναφέρει
ρητά ότι θα εκδοθούν νέες διοικητικές πράξεις που θα καθορίζουν τους τρόπους εφαρμογής.
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Ο Δήμαρχος των ΒΒΒ
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
και η πόλη μας ως “τρόπος ζωής”

Η

είδηση έχει ως εξής: ο Δήμαρχος στο Δήμο 3Β
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εξελέγη Αντιπρόεδρος
της Πολιτικής Επιτροπής του ευρωπαϊκού δι
κτύου Πόλεων με την επωνυμία: “CIVITAS”. Το δίκτυο
αυτό έχει ως πολιτικό του στόχο να καταστήσει βιώσιμες
τις ευρωπαϊκές πόλεις στον τομέα της κινητικότητας, των
μετακινήσεων και των μεταφορών. Συμμετέχουν σ’ αυτό
300 ευρωπαϊκές πόλεις και τα προγράμματά εφαρμόζον
ται ήδη από το έτος 2011 σε περισσότερο από 80 πόλεις.
Ας εξετάσουμε τώρα τί σημαίνει η εκλογή του Κωνσταν
τέλλου σ’ αυτό το forum για τον ίδιον, για την πόλη μας
και τη ζωή μας και τελικά για την Ευρώπη, την κοινή πα
τρίδα μας. Τρία λοιπόν είναι τα θεωρητικοπολιτικά κε
φάλαια προς έρευνα: Πρώταπρώτα για τον Δήμαρχό
μας η εκλογή του στο δεκαπενταμελές διοικητικό συμ
βούλιο του δικτύου “CIVITAS” και μάλιστα στη θέση του
Αντιπροέδρου, σημαίνει ότι το έργο του ως Δημάρχου
αναγνωρίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ίδιος ως πο
λιτικός, καταξιώνεται και ταυτόχρονα επωμίζεται πολιτι
κές ευθύνες που απορρέουν από τη νέα θέση του.
Επισημαίνω, ότι μπορεί οι πολιτικοί τομείς της δράσης
του δικτύου: “CIVITAS” να περιλαμβάνουν τα συστήματα
μετακινήσεων και μεταφορών στην πόλη, αλλά τα σχέδια
και τα προγράμματα αυτά αντανακλούν και αντικαθρε
φτίζουν την καθολική αντίληψη που έχει ένας πολιτικός
ηγέτης για την πόλη του. Και στην περίπτωση του Κων
σταντέλλου κάτι τέτοιο είναι πασίδηλο, στο βαθμό που
ο ίδιος με το έργο του, αναδεικνύεται σε πολιτική αυθεν
τία στη διοίκηση της πόλης μας. Αγαπάει με πάθος την
πόλη του, την πόλη μας και εργάζεται ακατάπαυστα γι’

Π

άγια θέση μας, και σημειωμένη μόνιμα στην δεύτερη σελίδα είναι ότι: Η
θέση της εφημερίδας - σε καμμιά
περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Δεν λογοκρίνουμε άρθρα, πόσο
μάλλον όταν προέρχονται από
έναν καθηγητή φιλόσοφο.
Δεν μπορώ όμως να αποφύγω τον
πειρασμό, και να προσπεράσω το
άρθρο του Θ. Γεωργίου, που
“υμνεί” το δήμαρχο γιατί εξελέγη
σε ένα forum δημάρχων με το

όνομα CIVITAS που προωθούν

αυτήν. Στην πολιτική κοσμοθεωρία του, η πόλη δεν είναι
μόνον τόπος κατοικίας, ούτε περιλαμβάνει μόνον επαγ
γελματικές εγκαταστάσεις και δεν εξαντλούνται τα όριά
της στην υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων «βιώσι
μης κινητικότητας» (που είναι ο στόχος της CIVITAS). Για
τον Κωνσταντέλλο, η πόλη είναι ο τόπος υλικής, πνευμα
τικής και ψυχικής ολοκλήρωσης του ανθρώπου ως δη
μότη και ως κατοίκου σ’ αυτήν.
Από την άλλη και εμείς οι δημότες σ’ αυτή την πόλη (στον
Δήμο των 3Β) αισθανόμαστε υπερήφανοι για την σημαν
τική αυτή εκλογή του Δημάρχου μας. Και αυτό το αί
σθημα της υπερηφάνειας αφορά όλους μας: και
εκείνους που ενδιαφέρονται για τα δημοτικά πράγματα,
αλλά και όσους μακρόθεν παρακολουθούν αποφάσεις
και πράξεις της Δημοτικής Αρχής.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να διευκρινίσω, ότι από τις
φιλόξενες στήλες της εφημερίδας: «ΕΒΔΟΜΗ» δεν ασκώ
κριτική στην Δημοτική Αρχή, με στόχευση την αντιπολί
τευση. Για μένα ως πολιτικό φιλόσοφο, σε δύο μεθόδους
θεμελιώνεται η πολιτική ζωή στην πόλη: στον διάλογο
(για να θυμηθούμε τον Πλάτωνα) και την κριτική (για να
θυμηθούμε τον Kant). Βεβαίως η διοικητική οργάνωση
της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, εξαρτάται από την αντι
προσωπευτική διαδικασία (τις εκλογές), αλλά τελικά για
να γίνει η πόλη μας όχι απλώς λειτουργική, αλλά αυτό
που τονίσθηκε: «τόπος ολοκλήρωσης του ανθρώπου»,
χρειάζεται να τεθούν σε εφαρμογή και οι δύο αυτές μέ
θοδοι: ο διάλογος και η κριτική.
Η εκλογή του Δημάρχου μας στη θέση του Αντιπροέδρου

προγράμματα μετακινήσεων και
μεταφορών στην πόλη.
Ιδιαίτερα όταν ο κος Γεωργίου,
θέτει δύο θεμελιώδεις όρους
για να είναι λειτουργική και ανθρώπινη η πόλη, το “διάλογο και
την κριτική”.
Δύο όρους που ο δήμαρχος καταστρατηγεί μονίμως και θα
έλεγα απεχθάνεται και αποφεύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι.
Όποιος έχει παρακολουθήσει
δημοτικές συνεδριάσεις θα έχει
διαπιστώσει πρώτον: τον κατ’
εξακολούθηση μονόλογο του
δημάρχου και

δεύτερον: την εχθρική στάση
του απέναντι σε κάθε κριτικό
πνεύμα.
Δεν θα μπω στον πειρασμό να
απαρριθμίσω, περιπτώσεις κριτικής που αντιμετωπίστηκαν από
το δήμαρχο ιδιαιτέρως εχθρικά.
Είναι πάρα πολλές και καθημερινές, και μας τις επισημαίνουν οι
αναγνώστες, που φοβούνται να
μιλήσουν γιατί “θα τους βάλει
στο μάτι”.
Οι πολίτες πλέον βλέπουν ότι οι
πόλεις του Δήμου ΒΒΒ, αλλάζουν επί τα χείρω.
Αννα Μπουζιάνη

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

στη CIVITAS, παρέχει μία ευκαιρία να οργανώσουμε την
πόλη μας ως «τρόπο ζωής» ο οποίος θα μας δώσει όλες
τις πραγματολογικές δυνατότητες να ζούμε όλοι αρμο
νικά και δημιουργικά σ’ αυτή την πόλη (αναφέρω τις
ιστορικογεωγραφικές περιοχές: Βάρη, Βούλα, Βουλιαγ
μένη), της οποίας η θετική εικόνα σε πανευρωπαϊκό επί
πεδο, έχει φθάσει σε υψηλότατο σημείο. Ενδεικτικό
παράδειγμα είναι το εξής: δύο προσωπικοί φίλοι μου
(γερμανικής καταγωγής) με τις οικογένειές τους, εγκατα
στάθηκαν την τελευταία διετία στην πόλη μας (ο ένας
στο Καβούρι και ο άλλος στη Βούλα).
Το τρίτο κεφάλαιο των θεωρητικοπολιτικών σκέψεών
μου αναφέρεται στο εξής ζήτημα: πώς αυτό το δίκτυο
CIVITAS μπορεί να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ενοποίηση
και η πόλη μας να παίξει πρωτεύοντα ρόλο σ’ αυτή την
διεργασία. Προσωπικά πιστεύω, ότι τέτοιου τύπου πο
λιτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν εκφράζουν το τεχνο
κρατικό ευρωπαϊκό πνεύμα των «Βρυξελλών», αλλά
αντιθέτως προέρχονται από τις βιοτικές ανάγκες των ευ
ρωπαίων πολιτών, μπορούν να λειτουργήσουν κατά δη
μιουργικό τρόπο. Για παράδειγμα, το μοντέλο των
ποδηλατοδρόμων που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες
στη γερμανική πόλη Heidelberg, εάν υιοθετηθεί και στην
πόλη μας θα γίνει και η δική μας πόλη βιώσιμη. Ανα
φέρω το εξής προσωπικό μου βίωμα: όταν έφθασα
(ήμουν τότε φοιτητής) στον κεντρικό σταθμό της Heidel
berg και θα έπρεπε να μετακινηθώ προς το Πανεπιστή
μιο (η απόσταση ήταν μισή ώρα με τα πόδια) βρήκα,
όταν αποβιβάστηκα από το τρένο, ολόκληρο στόλο από
ποδήλατα. Ανέβηκα σ’ ένα και έφθασα στο σεμινάριο. Το
μοντέλο «βιώσιμης κινητικότητας» στην πόλη μας, μπο
ρεί να υιοθετήσει την ποδηλατική αντίληψη της Heidel
berg;
Συνοψίζοντας θέλω να τονίσω τα εξής: η εκλογή του Δη
μάρχου μας Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στη θέση του διοι
κητικού συμβουλίου της CIVITAS αποτελεί για τον ίδιο
ύψιστη πολιτική καταξίωση, συνιστά για την πόλη μας
μία ιστορική ευκαιρία να οργανωθεί ως «τρόπος ζωής»
ο οποίος θα επιτρέπει στους δημότες την ανθρώπινη και
πολιτική ολοκλήρωσή τους και τέλος λειτουργεί δημιουρ
γικά στην εξελικτική της άτυπης ευρωπαϊκής ενοποίησης.

――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ και τακτικός συνεργάτης
στην εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ».

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Αφανείς ενέργειες...
“Αφανείς” πολεοδομικές τροποποιήσεις, προωθεί ο
δήμαρχος ΒΒΒ, για τα οκτώ Οικοδομικά Τετράγωνα,
του πρώην Κόνιαρη, μετέπειται Μουσείου Μπενάκη
και σήμερα άγνωστης μονοπρόσωπης εταιρείας.
Και λέμε “αφανείς” γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι προβλέπει η τροποποίηση που προωθεί ο Δήμαρχος. Πάρ-

θηκε μία απόφαση στο Δ.Σ. μόνο με τον τίτλο της και
έκτοτε δεν έχουμε δει τίποτα. Τόσο τίποτα που ούτε
οι σύμβουλοι του ΔΣ γνωρίζουν κάτι. Για να το γνωστοποιήσει δε, όπως υποχρεούται, προς τους κατοίκους που έχουν έννομο συμφέρον, το δημοσίευσε
στην εφημερίδα “Τα Νέα”, παρακάμπτοντας για άλλη
μια φορά το νόμο, που ορίζει ότι πρέπει να δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο.

Oι δήμαρχοι και οι θυγατέρες
Κάτι που με εντυπωσιάζει και μου δημιουργεί εύλογες
απορίες είναι που οι θυγατέρες δημαρχέων της περιοχής μας προσλαμβάνονται από τους εφοπλιστάδες
της περιοχής μας. Απλή σύμπτωση;

Οι ...συγγένειες
Επίσης κάτι άλλο που με εντυπωσιάζει, και κουβεντιάζεται βέβαια, στην αγορά, είναι η μόνιμη και συνεχής προβολή επιχειρήσεων υγειονομικού, κυρίως,
ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο δήμο ΒΒΒ, σε
μισθωμένα δημοτικά κτίρια, μέσα από ένα συγκεκριμένο και νεόκοπο έντυπο που, επίσης κατά παράδοξο
τρόπο, ευλογεί μόνο το δήμαρχο.
ε μάσκες και κουκούλες προβλέπεται η φετινή
εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων. Βρε
πώς αλλάζουν οι καιροί. Μέχρι πρότινος δεν
θα μπορούσες να κυκλοφορήσεις στο δρόμο μασκοφόρος. Τώρα επιβάλλεται μετά προστίμου!

Μ

Οι νηστείες της Oρθόδοξης Χριστιανικής θρησκείας
Η λέξη νηστεία είναι ελληνική και προέρχεται από το ρήμα
«νηστεύω», το οποίο σχηματίστηκε από το αρνητικό μόριο
«νη» και το ρήμα «εσθίω», που σημαίνει τρώγω και στην
Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, έχει την έννοια της μερικής
αποχής ορισμένων τροφών και την αντικατάστασή τους
από άλλες.
Η νηστεία αποτελούσε μέρος των ιερών θρησκευτικών τελετουργιών, της μονοθεϊστικής θρησκείας των Ελλήνων,
από την πανάρχαια εποχή των Πελασγών, των Ορφικών,
των Καβείρων, των Πυθαγορείων, αλλά και κατά τον εορτασμό των μεγάλων θρησκευτικών εορτών, όπως ήταν τα
γενέθλια της Αθηνάς ή οι Αναστάσεις των γιων του Θεού,
που τον ονόμαζαν Δία και του προσέδιδαν ποικίλες ανθρωπομορφικές εκφράσεις και άπειρους μυθικούς συμβολισμούς, μέσα από την αστείρευτη ελληνική Μυθολογία, η
οποία διατηρούσε εγκλωβισμένες και κωδικοποιημένες
όλες τις επιστημονικές και Συμπαντικές γνώσεις!
Πολύ αργότερα, τις νηστείες τις αντέγραψαν και τις ενσωμάτωσαν στις δικές τους θρησκείες οι Αιγύπτιοι, οι Ιουδαίοι, οι Χριστιανοί και οι Μωαμεθανοί κ.α.!
Στην Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, θεμελιώθηκαν οι νηστείες από τους Πατέρες της Ανατολικής Χριστιανικής Εκκλησίας, μετά από συγκλήσεις Οικουμενικών Συνόδων, υπό
την αυτοκρατορική παρότρυνση της Ανατολικής Ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας, όταν επεβλήθη η νέα θρησκεία του Χριστού
σαν επίσημη θρησκεία του κράτους και τότε ασπάσθηκαν
οι Έλληνες τον Χριστιανισμό με τη θέλησή τους ή με τη βία
και τον καταναγκασμό, μέσα από διώξεις και εξορίες, από
το 330 περίπου μ.Χ., επί αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄
μέχρι του αυτοκράτορα Θεοδοσίου, ο οποίος έβαλε την ταφόπετρα σε κάθε ελληνικό στοιχείο, απαγορεύοντας να
αναφέρεται ακόμη και την λέξη «Έλληνας», αφού είχαν
προσδώσει στην ένδοξη αυτή λέξη την έννοια της ειδωλολατρίας και του παγανισμού!!
Οι σπουδαιότερες χριστιανικές νηστείες σήμερα είναι: των
Αγίων Αποστόλων, της Κοιμήσης της Θεοτόκου, των Χριστουγέννων, η οποία διαρκεί 40 ημέρες, της παραμονής
των Θεοφανείων (στις 5 Ιανουαρίου), του αποκεφαλισμού
του Ιωάννη του Προδρόμου (29 Αυγούστου) και της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου).
Όταν όμως οι παραπάνω ημερομηνίες πέσουν σε Σάββατα
ή Κυριακές, τότε δεν ισχύει η νηστεία, γιατί όλα τα Σάββατα
(εκτός από το Μ. Σάββατο) και τις Κυριακές δεν γίνεται νηστεία. Οι Χριστιανοί που πρόκειται να μεταλάβουν των
Αχράντων Μυστηρίων, οφείλουν να προετοιμαστούν σωματικώς και πνευματικώς και μέρος αυτής της προετοιμασίας
είναι και η νηστεία πριν τη Θεία Μετάληψη!
Υπάρχουν επίσης οι νηστείες της Τετάρτης και της Παρα-

σκευής, γιατί Τετάρτη ξεκίνησε η δίκη του Χριστού και Παρασκευή Σταυρώθηκε!!
Το Σάββατο ήταν και είναι για τους Ισραηλίτες, ημέρα αφιερωμένη στην λατρεία του Θεού, που τον λένε Σαβαώθ και
σημαίνει Κρόνος και κατά τα ελληνικά ιστορικά δρώμενα
ήταν ο πατέρας του Δία και οι Έλληνες το Σάββατο το ονόμαζαν Κρονία, προς τιμή του Κρόνου, πριν γίνουν Χριστιανοί, ενώ τα ελληνικά ονόματα των ημερών αντίστοιχα με
τα σημερινά ήταν: Σεληνία (από την Σελήνη), Αρεία (από
τον Άρη), Ερμία (από τον Ερμή) ή Διώνη από τον Δία,
Αφροδιτία (από την Αφροδίτη), Κρονία (από τον Κρόνο)
και Ηλιαία (από τον Ήλιο) ή Απολλωνία από τον Θεό που
συμβόλιζε τον Ήλιο, δηλαδή τον Απόλλωνα!!
Τις Τετάρτες και τις Παρασκευές που βρίσκονται μεταξύ 25
Δεκεμβρίου (εορτής των Χριστουγέννων) και 4 Ιανουαρίου
(παραμονή των Φώτων) δεν νηστεύουν, όπως τις Τετάρτες
και Παρασκευές που μεσολαβούν από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου έως την Κυριακή του Ασώτου, της
Διακαινησίμου· δηλαδή της εβδομάδας που είναι μετά το
Πάσχα, του Αγίου Πνεύματος, της εβδομάδας της Τυροφάγου, που επιτρέπονται τυροκομικά και αυγά και τέλος όλες
τις Τετάρτες και τις Παρασκευές που συμπίπτουν με Δεσποτικές ή Θεομητορικές εορτές, ή όταν υπάρχει εορτή κάποιου Αγίου.
Η σπουδαιότερη νηστεία των 40 ημερών γίνεται πριν την
Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού, λέγεται Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αρχίζει από την Καθαρά Δευτέρα και λήγει το
Μεγάλο Σάββατο με εξαιρέσεις: αν συμπέσει κάποια μεγάλη γιορτή την Καθαρά Δευτέρα ή την Μεγάλη Εβδομάδα
ή τα Σάββατα και τις Κυριακές, τότε η νηστεία δεν ισχύει!!
Στην εκκλησιαστική ορολογία, νηστεία σημαίνει η λήψη
ξηράς τροφής, χωρίς λάδι ή άλλης λιπαρής ουσίας και
χωρίς κρασί και για μια μόνο φορά την ημέρα, κατά την
ενάτη ώρα, που στο Βυζαντινό ωρολόγιο, η ενάτη ώρα αντιστοιχεί με τις 3 μ.μ.!!
Αν κάποιος φάει έστω και λίγο ψωμί πάνω από μια φορά
την ημέρα, αυτό λέγεται λύση της νηστείας δηλαδή κατάργηση της νηστείας, όπως και αν φάει μια λιπαρή τροφή ή
πιει ένα οινοπνευματώδες ποτό!!
Στις ημέρες των νηστειών επιβάλλεται στους Χριστιανούς
η αποχή της βρώσης από τα αρτύσιμα εδέσματα δηλαδή:
από το κρέας, τα αυγά και γενικά τα ζωικά προϊόντα, το
γάλα και τα παράγωγά του, τα ψάρια, εκτός από τα μαλάκια
(καλαμάρια, χταπόδια, σουπιές) και εκτός από τα όστρακα
και τα παρασκευάσματα των αυγών των ψαριών, όπως
είναι ο ταραμάς, το αυγοτάραχο και το χαβιάρι και τέλος
απαγορεύονται το κρασί και όλα τα οινοπνευματώδη!
Επιτρέπονται τα σαρακοστιανά εδέσματα που είναι: λαχα-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

νικά, χόρτα, φρούτα, χυμοί φρούτων, αφεψήματα, καφές,
δημητριακά και τα παράγωγά τους, όπως ψωμί, φρυγανιές,
ζυμαρικά, σησαμέλαιο, ταχίνι, αλλά και οι ελιές, το τουρσί,
τα όσπρια χωρίς λάδι και οι ξηροί καρποί!!
Τα Χριστούγεννα αποτελούν την δεύτερη μεγάλη Δεσποτική εορτή του χριστιανικού εορτολογίου και μέχρι τα μέσα
του Δ΄ αιώνα, η Ανατολική Εκκλησία του Χριστού, γιόρταζε
την βάπτιση του Χριστού στις 6 Ιανουαρίου, τα λεγόμενα
Επιφάνεια, μαζί με την γέννηση του Χριστού. Τα Χριστούγεννα άρχισαν να γιορτάζονται σαν ξεχωριστή γιορτή στις
25 Δεκεμβρίου από τα τέλη του Δ΄ αιώνα, όπου η γιορτή
εισήχθη από την Δύση και πρώτος μίλησε για την γιορτή
των Χριστουγέννων ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο
οποίος την ονόμασε «μητρόπολιν πασών των εορτών»!!!
Όπως η γιορτή των Χριστουγέννων, έτσι και η νηστεία των
Χριστουγέννων εμφανίστηκε αρχικά στη Δύση και επειδή
άρχιζε από την γιορτή του αγίου Μαρτίνου, γι’ αυτό πήρε
το όνομά του, ενώ στην Ανατολική εκκλησία η νηστεία των
Χριστουγέννων πήρε το όνομά της από την γιορτή του
αγίου Φιλίππου, γιατί αρχίζει από την επόμενη της μνήμης
του Αποστόλου Φιλίππου και λέγεται νηστεία του Φιλίππου!!
Όπως γράφει ο πατριάρχης Αντιοχείας Θεόδωρος Βαλσαμών, η πρώτη νηστεία των Χριστουγέννων ήταν επταήμερη,
αλλά ωθούμενη η Εκκλησία από την νηστεία του Πάσχα,
που είναι η Μεγάλη Σαρακοστή, έγινε και η νηστεία των
Χριστουγέννων 40 ημερών, αλλά αυτή τη Σαρακοστή αν θέλουν οι πιστοί μπορούν να τρώνε ψάρι όλες τις ημέρες,
εκτός βέβαια τις Τετάρτες και τις Παρασκευές από τις 15
Νοεμβρίου μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, ενώ από την 18η μέχρι
την 24η Δεκεμβρίου επιτρέπεται η κατανάλωση κρασιού και
λαδιού, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής!
Στην διάρκεια των νηστειών πρέπει να απέχουν οι χριστιανοί, όχι μόνο από ορισμένες τροφές, αλλά και από κάθε είδους αμαρτία, όπως είναι το ψέμα, η λοιδορία, η οργή και
δεν πρέπει να προκαλούν με υπεροπτικό βλέμμα, ενώ επιβάλλεται να αποφεύγουν κάθε πονηρία, που μπορεί να
προέλθει μέσα από τις αισθήσεις τους, για να έχει την απαιτούμενη αξία η νηστεία και οι πιστοί να νιώσουν ολοκληρωμένοι, για την ιερή επικοινωνία τους με τον Ύψιστο Θεό,
δια μέσου της προσευχής, της συγχώρεσης και της Θείας
Μετάληψης!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

EGEO – Η θάλασσα για μένα
Διεθνής διάκριση για το ελληνικό ντοκιμαντέρ

Το βραβευμένο περιβαλλοντικό ντοκιμαντέρ
«EGEO – Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ» σε σκηνοθεσία
της Βίκυ Μαρκολέφα και του Bastian Fischer διακρίθηκε στην κατηγορία Best International Short Film
στην επετειακή διοργάνωση του διεθνούς φεστιβάλ
GEO FILM FESTIVAL στην Ιταλία (21 Νοεμβρίου
2020).
Το EGEO είναι ένα οδοιπορικό για τη σχέση ανθρώπου και θάλασσας με επίκεντρο τις Κυκλάδες.
Προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον
Απρίλιο του 2018 και συνεχίζει την επιτυχημένη
του πορεία, με σειρά προβολών και διακρίσεων σε
καταξιωμένα ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ.

«Το EGEO μας καλεί να επανεξετάσουμε τη σχέση
μας με τη θάλασσα, την ανεκτίμητη αυτή πηγή
ζωής που σήμερα περισσότερο από ποτέ, κινδυνεύει. Αυτό το βραβείο μας δίνει ιδιαίτερη χαρά.
Ευχαριστούμε θερμά την κριτική επιτροπή και τους
διοργανωτές του φεστιβάλ για την επιλογή της ταινίας μας.», δήλωσαν οι σκηνοθέτες και παραγωγοί
Βίκυ Μαρκολέφα και Bastian Fischer.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ / ΣΕΝΑΡΙΟ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μπάστιαν Φίσερ, Βίκυ Μαρκολέφα, Mind the Bump
www.mindthebump.de
MUSIC: Nirreta Song, by Vasia Kouremenou.
Ευχαριστίες στους κατοίκους των νησιών, τους εκπαιδευτικούς, γονείς, εθελοντές και μαθητές που συμμετείχαν: Αγγελική Κοσμοπούλου, Ειρήνη Γκιουλάκου, Άννα
Σταματίου, Γιώργος Τσόλης, Νικόλ Γκοτζιλ, Κωστής Σφυρικίδης, Αργυρώ Σταματάκη, Γιάννης Καπάκος, Γιάννης.
Το ντοκιμαντέρ αποτελεί μια παραγωγή της Mind the Bump
σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθ. Λασκαρίδη και
το MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία
των Θαλάσσιων Χελωνών), Τελεί υπό την αιγίδα των Δήμων
Σικίνου, Σερίφου, Κιμώλου και Φολεγάνδρου.

Αύξηση στις καταγγελίες για οικονομικές
απάτες την περίοδο του lockdown
Τι αφορούν οι συχνότερες καταγγελίες
Την προσοχή των χρηστών εφιστά το Ελληνικό Κέντρο
Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας σε σχέση με τις διαδικτυακές απάτες, οι
οποίες λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και
της υπερχρήσης που παρατηρείται έχουν αυξηθεί αισθητά από την αρχή της πανδημίας. Η γραμμή καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο
SafeLine.gr έχει δεχτεί από το Μάρτιο του 2020 έως σήμερα μεγάλο αριθμό αναφορών που αφορούν σε οικονομικές απάτες σε εξ’ αποστάσεως συναλλαγές και
ηλεκτρονικές αγορές.
Απάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing)
Τον τελευταίο καιρό μάλιστα έχουν πληθήνει οι καταγγελίες για επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing)
προκειμένου επιτήδειοι να αποσπάσουν προσωπικά
στοιχεία.
Το «ηλεκτρονικό ψάρεμα» γίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφημίσεων ή από ιστότοπους που έχουν παρόμοια εμφάνιση με ιστότοπους που
τα θύματα χρησιμοποιούν ήδη (Εικόνα 1).

Για παράδειγμα, τα θύματα λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μοιάζει να έχει σταλεί από
την τράπεζά τους, το οποίο τους ζητά να επιβεβαιώσουν
τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού. Πληροφορίες που μπορεί να ζητηθούν είναι τα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης, αριθμοί κοινωνικής
ασφάλισης, αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, αριθμοί
πιστωτικών καρτών, ημερομηνία γέννησης κ.α.
Απάτες με spam μηνύματα εκβιαστικού περιεχομένου
Επιπρόσθετα, συχνές είναι οι καταγγελίες για περιστατικά spam μηνυμάτων εκβιαστικού περιεχομένου (Εικόνα 3) , που αποστέλλονται μαζικά σε διάφορους
αποδέκτες με σκοπό την εξαπάτησή τους. Ειδικότερα,
επιτήδειοι στέλνουν μαζικά μηνύματα σε αποδέκτες και
τους ενημερώνουν ότι διαθέτουν πρόσβαση στη συσκευή τους ενώ κάποιες φορές το μήνυμα φαίνεται ψευδώς να έχει αποσταλεί από τον ίδιο προσωπικό

λογαριασμό του παραλήπτη.
Παράλληλα τους γνωστοποιούν ότι δήθεν έχει εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό, μετά από την επίσκεψή
τους σε κάποιον ιστότοπο, το οποίο έχει ενεργοποιήσει
την κάμερα και τους έχει καταγράψει σε προσωπικές
στιγμές. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι το κακόβουλο λογισμικό έχει συλλέξει όλες τις επαφές των χρηστών
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι δράστες απειλούν με την αποστολή του επίμαχου υλικού στις επαφές
τους, σε περίπτωση που δεν λάβουν bitcoins.
Σημειώνεται ότι στα εκβιαστικά αυτά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποιες φορές γίνεται και αναφορά σε πραγματικούς κωδικούς (ή και παλαιότερους
κωδικούς) ώστε οι χρήστες να πεισθούν για το αληθές
της απειλής.
Emails με κακόβουλο λογισμικό
Καταγγελίες στην ανοιχτή γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine.gr αναφέρονται και
σε λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(emails) που εμπεριέχουν αρχεία κακόβουλου λογισμικού (malware).
Ειδικότερα, το θύμα λαμβάνει μήνυμα από άγνωστη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο:
➢ το εμφανιζόμενο όνομα αποστολέα είναι υπαρκτό και
ανήκει στη λίστα επαφών του,
➢ το περιεχόμενο του μηνύματος αποτελεί απόσπασμα
προγενέστερης συνομιλίας μεταξύ του εμφανιζόμενου
αποστολέα και άλλης επαφής (ή και του ίδιου του θύματος),
➢ περιέχει σύνδεσμο ή έχει επισυναφθεί αρχείο, το
οποίο εμπεριέχει (συγκεκαλυμμένο) κακόβουλο εκτελέσιμο κώδικα.

Αποστάγματα facebook...
3 Kαι ένα και δύο και τρία και τέσσερα μελομακάρονα. Επαναλαμβάνουμε στο ίδιο μοτίβο με κουραμπιέδες, χωρίς τα παιδιά του
Πειραιά!
3 Ετσι και ξαναδώ λεφτά στον ύπνο μου,
πρώτα θα πάω για ψώνια και μετά θα ξυπνήσω!
3 Καραντίνα ρε φίλε, τη μισή μέρα σκέφτεσαι ότι είναι αργά για καφέ και την άλλη
μισή ότι είναι νωρίς για ποτό
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία
Με αφορμή την ανακήρυξη από την
Γ.Σ. του ΟΗΕ της 3ης του Δεκέμβρη
ως Παγκόσμια ημέρα ατόμων με
αναπηρία, ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, θα
θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή
μας στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των παιδιών με αναπηρία που
είτε φοιτούν στα ειδικά σχολεία της
χώρας μας, είτε παρακολουθούν την
γενική παιδεία με παράλληλη στήριξη.
Τα παιδιά αυτά μαζί με τις οικογένειές τους, πέρα από τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν ως άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ο «Κοινωνικός
Αποκλεισμός», η περιθωριοποίηση
και η στέρηση της συμμετοχής τους
σε κοινωνικά, δημόσια αγαθά και
υπηρεσίες που θα έπρεπε να είναι
κοινά σε όλους τους πολίτες ενός
κράτους, έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα και με την παντελή αδιαφορία της εκάστοτε κυβερνητικής
πολιτικής, όσον αφορά την ομαλή
ένταξή τους στην σχολική κοινότητα, την διευκόλυνση της παρακολούθησης
του
σχολικού

προγράμματος, την μεγιστοποίηση
και αξιοποίηση των δεξιοτήτων
τους.
Όσα παρακολουθούν την γενική παιδεία, βρίσκονται μέσα στην τάξη τις
περισσότερες ώρες, χωρίς τον απαραίτητο δάσκαλο παράλληλης στήριξης, καθώς καμία κυβέρνηση δεν
έχει φροντίσει να προσλάβει το
απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό. Αναγκάζονται να αλλάξουν
σχολικό περιβάλλον, όταν το σχολείο τους δεν διαθέτει τμήμα ένταξης.
Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα
για όσα παιδιά φοιτούν στα ειδικά
σχολεία, καθώς το μεγαλύτερο
μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι αναπληρωτές, με αποτέλεσμα το παιδί πολύ πιθανόν να έχει
κάθε χρόνο διαφορετικό δάσκαλο,
ενώ είναι γνωστό πως η σχέση παιδιού – δασκάλου σε άτομα με αναπηρία
είναι
η
βασικότερη
προκειμένου το παιδί να μπει σε μια
οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία.
Ενώ από την άλλη, σε πάρα πολλά
σχολεία λείπουν βασικές υλικές

προϋποθέσεις για την λειτουργία
τους.
Και τέλος, ό,τι έχει μάθει ένα παιδί
με ειδικές ανάγκες στην διάρκεια
της μαθητικής του ζωής, είναι καταδικασμένο να μην μπορεί να αξιοποιήσει τις γνώσεις του, καθώς καμία
κρατική μέριμνα δεν υπάρχει όσον
αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Περί κυκλοφοριακής ρύθμισης
στην “Ευρυάλη”
Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ,
Τον περασμένο Οκτώβριο ο Δήμος ΒΒΒ μας εζήτησε να υποβάλουμε τις προτάσεις μας για την κυκλοφοριακή ρύθμιση που εφάρμοσε στις αρχές
του καλοκαιριού στην περιοχή Ευρυάλης.

Ως ΑΣΓΜΕ, απαιτούμε:
• Την άμεση πρόσληψη και μονιμοποίηση όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού για όλα τα
παιδιά με αναπηρία που φοιτούν στα
σχολεία της χώρας μας.
• Την δημιουργία τμημάτων ένταξης
σε κάθε σχολείο που φοιτά έστω και
ένα παιδί με αναπηρία.
• Την γενναία χρηματοδότηση στα
σχολεία που φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες για την κάλυψη όλων
των απαραίτητων υλικοτεχνικών
υποδομών.
• Την κατάρτιση προγραμμάτων
επαγγελματικής απασχόλησης για
όλα τα άτομα με αναπηρία.

Όπως είναι γνωστό οι ρυθμίσεις αυτές έχουν στην
πράξη καταργηθεί εν μέρει και η κυκλοφορία έχει
γίνει πολύ επικίνδυνη. Επειδή μπήκαμε ήδη στον
Δεκέμβριο χωρίς να έχουμε ενημερωθεί για κάποιες αλλαγές/διορθώσεις θα ήθελα να γνωρίζω
εάν εσείς, ως τοπική εφημερίδα μας, έχετε κάποια
σχετική ενημέρωση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Τ. Τσιρακοπούλου

Να κάνουμε τις πόλεις μας περισσότερο
προσβάσιμες για τα ΑΜΕΑ
προτείνει ο πρόεδρος της ΕΝΑ, Νεκτάριος Καλαντζής
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για άτομα με Ειδικές Ανάγκες ο Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) Νεκτάριος Καλαντζής
δήλωσε: ‘’Σήμερα, είναι πιο σημαντικό από ποτέ, να
δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες προκειμένου τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες να
μπορούν να κινούνται στις πόλεις μας, ακόμη και
μόνοι τους, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αρωγό στην
καθημερινότητά τους. Θα πρέπει να κάνουμε έναν σοβαρό σχεδιασμό ως προς τι θέλουμε να κάνουμε και
να έρθουμε πιο κοντά, σε ευρωπαϊκά πρότυπα πόλεων που είναι πρωτοπόροι σε αυτό το ζήτημα.
Πόλεις, όπως το Δουβλίνο, η πιο προσβάσιμη πόλη
στην Ευρώπη, παρέχει τεράστιες δυνατότητες για
πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες και τα τουρι-

στικά αξιοθέατα (όπως και το Λονδίνο), μια και τα τουριστικά αξιοθέατα πρέπει να είναι προσβάσιμα από
όλους. Ακομη, στη Βιέννη το 95% των σταθμών είναι
προσβάσιμοι σε όλους, ενώ σε πόλεις της Σκανδιναβίας γίνονται προσπάθειες για το σκοπό αυτό, αφού
τόσο η τεχνολογία, όσο και οι νέες μορφές ενέργειας, φιλικές στο περιβάλλον, βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.
Οι ελληνικές πόλεις έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν
μέχρι να φθάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, να
είναι φιλικές στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες, αλλά θα
πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και τη συμπεριφορά μας πολλές φορές, από το αν παρκάρουμε σε
ράμπες αναπήρων, δημιουργώντας τους πρόβλημα
στην προσβασιμότητα, έως την χαμηλή συμμετοχικότητα που έχουμε σε εθελοντικές ομάδες ευαισθητο-

ποίησης.
Θα πρέπει να βάλουμε στόχο να γίνουν οι πόλεις μας
προσβάσιμες για όλους (στα ΜΜΜ, πάρκα, δημόσια
κτίρια, πεζοδρόμια, σχολεία) μέσα στην επόμενη δεκαετία και να αλλάξουμε τις κακές συμπεριφορές
στην καθημερινότητά μας, που δυσκολεύουν τους συνανθρώπους μας με Ειδικές Ανάγκες’’ ανέφερε ο Νεκτάριος Καλαντζής.
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ΜΑΚΕΛΕΙΟ για το ΤΙΠΟΤΑ
Ο τίτλος του κύριου θέματος της γνωστής σκανδαλοθηρικής εφημερίδας “ΜΑΚΕΛΕΙΟ” είναι κραυγαλέος: «...παράνομη
βίλα (γνωστού τηλεοπτικού ζεύγους)»
και υπότιτλος, «Διερευνάται ο ύποπτος
ρόλος του αρχιμασόνου Μητσοτακικού
δημάρχου...»
Προς τι αλήθεια όλοι αυτοί οι επιθετικοί
προσδιορισμοί;
Ανατρέχεις στο εσωτερικό “σαλόνι” και
αναζητάς αιτιολόγηση των κατηγοριών
και τεκμηρίωση. Μηδέν! Απλά ένα - δυο
ερωτηματικά - πέντε τα λέει το δημοσίευμα: - «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣ και
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ “κάνουν την πάπια” για την
τηλεπερσόνα;»
Το όλο ρεπορτάζ δημοσιοποιεί, τεκμηριωμένα αυτή τη φορά, (έκθεση αυτοψίας 37/20
και τη σχετική κοινοποίηση στο Α/Τ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, της 18/11/20) μια συνήθη

πολεοδομική εργασία ελέγχου, κατόπιν
καταγγελίας, στην οποία ο δήμαρχος θέλοντας και μη δεν έχει καμμία αρμοδιότητα, απ’ ότι γνωρίζουμε.
Και συνεχίζει το ...ρεπορτάζ: «Την καλύπτει ή όχι ο γνωστός αρχι-μασόνος της
Μεγάλης Στοάς, Νεοδημοκράτης και Μητσοτακικός, πρώην Καραμανλικός, δήμαρχος Κωνσταντέλλος;
Ας απαντήσει...»
Είναι γνωστό στους αναγνώστες ότι με
το δήμαρχο δεν έχουμε τις καλύτερες
σχέσεις, εξαιτίας της εχθρικής συμπεριφοράς του, απέναντι στην κατά νόμο
υποχρεώσεις του στην εφημερίδα. Τον
οικονομικό πόλεμο που μας ασκεί παραβαίνοντας βασικούς νόμους του κράτους
που αφορούν τη δημοσιοποίηση και την
ενημέρωση των δημοτών.

Αυτό όμως δεν μας επιτρέπει να αδιαφορήσουμε γι’ αυτού του είδους την πομπώδη
δημοσιογραφία,
με
χαρακτηρισμούς του τίτλου, “ΒΡΩΜΙΕΣ
ΜΑΦΙΑΣ”, «...ύποπτος ρόλος αρχιμασόνου...» κ.τ.τ. που εκθέτουν το σύνολο του
δημοσιογραφικού κόσμου και δίνουν
λαβή για απέχθεια και διωγμό της δημο-

σιογραφίας από αρχές και κοινό το οποίο
οφείλουμε να καλλιεργούμε, και όχι βέβαια, να διχάζουμε και να φανατίζουμε,
απ’ ότι διαφαίνεται και από την εν γένει
αρθρογραφία του.

Κ. Βενετσάνος
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«Δημοσθένους Σκέψεις
Της Αλλαγής το Πρόσωπο» vol. II
Δημοσθένη Δόγκα
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Δημοσθένη Δόγκα.
Eίναι το 2ο βιβλίο, που κυκλοφορεί δύο χρόνια μετά την τριλογία που είχε τίτλο
«Δημοσθένους Σκέψεις - Ο σκοπός» vol 1.
Στη νέα του, ποιητική συλλογή, ο
συγγραφέας αποκαλύπτει μέσα από
τους στίχους, τις λέξεις, τις σκέψεις
του αλλά κυρίως
στο πλαίσιο «καθαρών» εικόνων της
«αλλαγής το πρόσωπο»… Την αλλαγή, η
οποία είναι πολλές φορές αναπόφευκτη
λόγω του ότι η ζωή «ρέει», κυλάει, επιφυλάσσοντας ανατροπές και εκπλήξεις…
Είναι η εξωτερική αλλαγή και εκείνο το
ερέθισμα που ως συνέπεια, καθοριστικά,
μεταβάλλει τα εσωτερικά συναισθήματα
και γενικότερα τον ανθρώπινο εσωτερικό
κόσμο… Από μεγάλα ιστορικά γεγονότα
έως απύθμενους έρωτες, από ερωτικές
απογοητεύσεις έως και καθημερινά στιγ-

Με μια γλώσσα απλή και έντονα ρεαλιστική αλλά και υπό το πρίσμα ποικίλων
θεματικών αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο
της αλλαγής είναι παρόν και παντού.
«Πάμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, πριν
από όλα, να ονειρευτούμε ένα νέο μέλλον
για τα παιδιά μας και για εμάς από την
αρχή με ορθούς κανόνες!»
Το Πρόσωπο της Αλλαγής είμαστε εμείς!

μιότυπα, όλοι κατανοούν ή συνειδητοποιούν το πρόσωπο της αλλαγής.
Η αλλαγή είναι ένα από τα βασικά δεδομένα στη ζωή και στην πορεία του ανθρώπου… Ο χρόνος μόνο διαφοροποιεί
το πότε συντελείται!

Το βιβλίο αποτελείται από 96 σελίδες και
«διακοσμείται» με τα μοναδικά σχέδια
και
την ειδική εικονογράφηση της γνωστής
ζωγράφου/καλλιτέχνη Άννας Καλλίστογλου και χαιρετίζουν πολλοί την έκδοσή
του.

Στο πλαίσιο αυτών των ποιημάτων η κεντρική ιδέα της αλλαγής και των συνεπειών αυτής αφήνονται και ουσιαστικά
«ξεγυμνώνονται» μπροστά στον αναγνώστη, παρουσιάζοντας με ωμό, κυνικό ή
άλλοτε συναισθηματικό τρόπο το αυτονόητο.

Εξωγενείς αλλαγές επέρχονται πάντα...
Είτε το θέλουμε είτε όχι.
Οι αλλαγές αυτές πρέπει να «μετουσιώνονται» σε μια εσωτερική και προσωπική
αλλαγή του ατόμου, μέσα από το πρίσμα
τωνπανανθρώπινων αρχών, ιδανικών και
αξιών.

Πόσο έτοιμοι είμαστε γι’ αυτή την αλλαγή, σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής
μας; Πόσο εύκολα μπορούμε να την κάνουμε αποδεκτή και πως μεταμορφώνεται το ίδιο το «είναι» μας πίσω από αυτή;

«Πάμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, πριν
από όλα, να ονειρευτούμε ένα νέο μέλλον
για τα παιδιά μας και για εμάς από την
αρχή με ορθούς κανόνες!»

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται ως ελάχιστος
φόρος τιμής, σε ολόκληρο το ιατρικό, το
νοσηλευτικό αλλά και το εθελοντικό δυναμικό της χώρας για την υπεράνθρωπη
προσπάθεια και προσφορά τους προς τον
ελληνικό λαό, κατά τη διάρκεια της μεγάλης δοκιμασίας της παγκόσμιας πανδημίας του ιού COVID-19.
Το βιβλίο αποτελείται από 96 σελίδες.
Διατίθεται στα βιβλιοπωλεία.
email συγγραφέα: poemsdedimo@gmail.com
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Φιλαψευδίας
ἄρχεσθαι
&
Φιλοψευδίας
παύεσθαι
“Αν ένα άτομο δεν παίρνει την Εκπαίδευση που επιθυμεί
από την κοινωνία, το άτομο αυτό αδικείται από την
κοινωνία”.
“Αν δεν είχε υπάρξει ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ … δεν
θα είχαμε αποκτήσει ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, που θα πει πως
δεν θα είχαμε ποτέ γίνει ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ”.
(Wystan Hugh Auden, Γουίνσταν Χιου Ώντεν, 1907-1973, Άγγλος
ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος, από τους
σπουδαιότερους του 20ου αιώνα).

“Οι άνθρωποι γεννιούνται αμόρφωτοι, όχι ηλίθιοι. Γίνονται
ηλίθιοι με την Εκπαίδευση”.
“Το να είσαι ικανός να γεμίσεις τον ελεύθερο χρόνο σου
ευφυώς είναι το τελευταίο προϊόν του πολιτισμού, και
προς το παρόν, ελάχιστοι άνθρωποι έχουν φτάσει σ’ αυτό
το επίπεδο”.
(Μπέρτραντ Ράσσελ, Bertrand Arthur William Russell, 1872-1970,
Βρετανός φιλόσοφος, μαθηματικός, ειρηνιστής).

Έχοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω αποσπάσματα, κατά/εκθέτουμε τις απόψεις μας, επειδή δεν θέλουμε τα άτομα να
αισθάνονται αδικημένα από την κοινωνία στην οποία ζουν.
ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ = ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ
(ἄγαν + θέω, ή τό ἄγαν θεῖον ή τό ἀγαπᾶν τον θεόν ή το
ἀγάζω ή το ἄγαμαι =θαυμάζω)
(α-στερητ. +λήθη ή α -στερητ. + λάθος)
ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

«δόξειε δ᾽ ἂν ἴσως βέλτιον εἶναι καὶ δεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ
γε τῆς ἀληθείας καὶ τὰ οἰκεῖα ἀναιρεῖν, ἄλλως τε καὶ
φιλοσόφους ὄντας∙ ἀμφοῖν γὰρ ὄντοιν φίλοιν ὅσιον
προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν».
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ”, βιβλίο Α’, 1096α, 17-20)

(=Αλλά ίσως είναι καλύτερο και ορθότερο ασφαλώς για τη διάσωση
της αλήθειας, να αναιρούμε ακόμη και αυτές τις προσωπικές μας
απόψεις/ιδέες, δεδομένου μάλιστα ότι είμαστε και φιλόσοφοι֗ διότι
αφού και οι δυο είναι φίλοι, είναι ιερό καθήκον να προτιμήσουμε
τη φίλη αλήθεια).
Το γνωστό λατινικό απόφθεγμα: Amicus Plato sed magis amica
veritas (= φίλος μεν Πλάτων, φιλτέρα δε η αλήθεια), αρύστηκε από
το παραπάνω χωρίο των Ηθικών Νικομαχείων του Αριστοτέλη.
Όσοι χρησιμοποιούν τη φράση “Φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη δε ἡ
ἀλήθεια”, δηλαδή χρησιμοποιούν υπερθετικό βαθμό του επιθέτου
“φίλος” αντί για συγκριτικό, σφάλλουν και διαστρέφουν αυτό που
μας παρέδωσε ο Ιωάννης Φιλόπονος, 490-570, Χριστιανός
φιλόσοφος και θεολόγος, εκπρόσωπος της Νεοπλατωνικής Σχολής
της Αλεξανδρείας: “ἐκεῖνο δή το πολυθρύλητον ἑαυτοῖς συνάδειν,
ὡς φίλος μέν Πλάτων, φιλτέρα δε ἡ Ἁλήθεια».
(Ιωάννης Φιλόπονος, 490-570, “Περί αιωνιότητος του κόσμου”, σελ.144, 21)

(=εκείνο λοιπόν το περιλάλητο, συμφωνεί/ταιριάζει με τους
εαυτούς τους, ότι δηλαδή αγαπητός/συμπαθής ο Πλάτων, αλλά πιο
αγαπητή η Αλήθεια).

ΕΒΔΟΜΗ

ΟΙΚΤΡΟΤΑΤΟΝ ΠΑΘΗΜΑ-ΜΑΘΗΜΑ
Η Μισο-λογία*, η Μισο-φιλοσοφία και η
Μισο-ψευδηγορία/ψευδοδοξία.
Ο Πλάτων, 427-347, στον πρώιμο διάλογο (387-380) της Μέσης
περιόδου “ΦΑΙΔΩΝ” ή “Περί Ψυχῆς, ἠθικός “ (από το φαιδρός= ο
λαμπερός, ο φωτεινός), ο οποίος εντάσσεται στην Τετραλογία
“ΕΥΘΥΦΡΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ-ΑΠΟΛΟΓΙΑ-ΦΑΙΔΩΝ” και αναφέρεται στις
τελευταίες στιγμές του Σωκράτη στη φυλακή και τις φιλοσοφικές
συζητήσεις για τον θάνατο και την ψυχή με τους φίλους του, τον
Εχεκράτη τον Φλειάσιο, τον Φαίδωνα τον Ηλείο, τους Θηβαίους
Κέβητα και Σιμμία και τον Κρίτωνα, μας παραδίδει:
“ὑμεῖς μέντοι, ἂν ἐμοὶ πείθησθε, σμικρὸν φροντίσαντες
Σωκράτους, τῆς δὲ ἀληθείας πολὺ μᾶλλον, ἐὰν μέν τι
ὑμῖν δοκῶ ἀληθὲς λέγειν, συνομολογήσατε, εἰ δὲ μή,
παντὶ λόγῳ ἀντιτείνετε, εὐλαβούμενοι ὅπως μὴ ἐγὼ
ὑπὸ προθυμίας ἅμα ἐμαυτόν τε καὶ ὑμᾶς ἐξαπατήσας,
ὥσπερ μέλιττα τὸ κέντρον ἐγκαταλιπὼν οἰχήσομαι”.
(Πλάτων, 427-347 “ΦΑΙΔΩΝ” ή “Περί Ψυχῆς, ἠθικός, 91c, 1-6).
(=Εσείς όμως - Σιμμία και Κέβη - αν θέλετε να με ακούσετε, αφού
ενδιαφερθείτε λίγο για το Σωκράτη, και πολύ περισσότερο για την
αλήθεια, αν σας δίνω πράγματι την εντύπωση ότι λέω την αλήθεια,
να συμφωνήσετε μαζί μου, ειδάλλως αντιταχθείτε στους
συλλογισμούς μου με όλα τα επιχειρήματά σας֗ ή προσέξτε μήπως
με τον υπερβάλλοντα ζήλο μου εξαπατήσω και εμένα τον ίδιον και
εσάς και φύγω σαν τη μέλισσα, αφήνοντας πίσω μου το κεντρί).
“ Το φως της Αληθείας έκαμε πολλούς ανθρώπους να ζητούν να
κρυφθούν πίσω από τον ίσκιο της “.

Σεπτεμβρίου 1831 ο Μεγαλοφυής Πολιτικός, ο διακεκριμένος
υπουργός Εξωτερικών της τσαρικής Ρωσίας, ο εμπνευσμένος και
οραματιστής Ευρωπαίος και πρώτος (σ.σ. και έσχατος) Κυβερνήτης
της Ελλάδας άφηνε την τελευταία του πνοή στην είσοδο του ναού
του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο.
Δεν υπάρχει το παραμικρό ίχνος αμφιβολίας ότι οι συνέπειες της
δολοφονικής αυτής ενέργειας επέδρασαν αρνητικά και για μεγάλο
χρονικό διάστημα, τόσο στην πρόοδο του ανορθωτικού έργου τής υπό
σύσταση επικράτειας, όσο και στην τύχη ευρύτερα του Μείζονος
Ελληνισμού. Η Τραγωδία της Ελλάδας είχε μόλις αρχίσει, και
δυστυχώς ακόμη σήμερα συνεχίζεται και ουκ έστιν Λύσις*(= Έξοδος)
αυτής, αν δεν βρεθεί άλλος Πολιτικός του μεγάλου διαμετρήματος
και της ολκής του Ιωάννη Καποδίστρια !!!
Την 14η Σεπτεμβρίου, δεκατρείς ημέρες πριν από τη δολοφονία
του, ο Ιωάννης Καποδίστριας έγραφε προφητικά στον επιστήθιο
φίλο του Ελβετό τραπεζίτη και φιλέλληνα Ιωάννη-Γαβριήλ
Εϋνάρδο, 1775-1863, στη Γενεύη:
“Ας λέγωσι και ας γράφωσιν ό, τι θέλουσιν. Έρχεται όμως καιρός
ότε οι άνθρωποι κρίνονται ουχί καθ’ όσα είπαν ή έγραψαν περί
των πράξεων αυτών, αλλά κατ’ αυτήν την μαρτυρίαν των πράξεων.
Υπό του αξιώματος τούτου ενισχυόμενος, έζησα εν τω κόσμω
μέχρι της αποκλίσεως της ζωής μου καταθυμίως. Αδύνατον να
αλλάξω σήμερον, αλλά θέλω πράξη το δέον, και ας γείνη ό, τι
γείνη”.
(Ι. Α, Καποδίστριας, Επιστολαί διπλωματικαί, διοικητικαί και ιδιωτικαί,
γραφείσαι από 8 Απριλίου 1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831,
μεταφρασθείσαι εκ του γαλλικού παρά Μ.Γ. Σχινά, Αθήνα 1841, τ.4, σελ.
303).

(Ζαν Μπατίστ Ποκλέν με το ψευδώνυμο Μολιέρος, 1622-1673, Γάλλος
θεατρικός συγγραφέας)

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΟΣ ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
“ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΣ”, 1776-1831
Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ - Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ
Ο ΑΚΑΠΕΛΩΤΟΣ - Ο ΑΚΑΠΗΛΕΥΤΟΣ
Ο ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΟΣ - Ο ΑΚΗΛΙΔΩΤΟΣ
Ο ΑΚΙΒΔΗΛΟΣ - Ο ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΣ - Ο ΑΔΕΚΑΣΤΟΣ - Ο
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ
“Ο ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ” !!!
Ο Καποδίστριας ταυτίζεται με τον Ελληνισμό και ο Ελληνισμός
με τον Καποδίστρια.
Ο ΕΝΣΑΡΚΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΡΑΚΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ο ΦΩΤΟΔΟΤΗΣ - ΦΩΤΑΔΙΣΤΗΣ
Πολιτικός πολιτισμός είναι το σύνολο των πεποιθήσεων, στάσεων,
συμπεριφορών και συναισθημάτων που δίνουν τάξη και νόημα σε
μια πολιτική διαδικασία, και τα οποία παρέχουν τις βασικές
υποθέσεις και τους κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά του
πολιτικού συστήματος. Σήμερα όλοι οι πολιτικοί, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων, επικαλούνται θεωρητικά τον Πολιτικό Πολιτισμό,
αλλά στην πράξη ακολουθούν και εφαρμόζουν τον πολιτικό
κυνισμό, αμοραλισμό, καιροσκοπισμό, τυχοδιωκτισμό, φανατισμό,
διχασμό, την πόλωση, τη μισαλλοδοξία και την αδιαλλαξία, Ενώ θα
έπρεπε να επιδεικνύουν ποιότητα και ηθική στην πολιτική ζωή,
εντιμότητα, αξιοπρέπεια, κοινωνική συνείδηση, συλλογικότητα, με
άλλα λόγια Πολιτικό Ευπρεπισμό.
Ο Πολιτικός πολιτισμός παραμένει ακόμα κύριο ζητούμενο στις
μέρες μας, Μια ουτοπία … που πρέπει κάποτε ή σύντομα να γίνει
πράξη! Η Πολιτική είναι “φύσει” ανήθικη, ο Πολιτικός οφείλει
“νόμω” και “θέσει” να είναι ηθικός/έντιμος και ακέραιος, να
επηρεάζει αυτήν με το ήθος και το ύφος του και όχι να
επηρεάζεται απ’ αυτήν την εκμαυλίστρια.
Σήμερα, δυστυχώς, επικρατεί ο ορισμός του Πολιτικού που έδωσε
ο Γερμανός φιλόσοφος Φρειδερίκος Νίτσε, 1844-1900: “Πολιτικός
είναι κάποιος που διαιρεί τους ανθρώπους σε δύο τάξεις: σε
Υποχείρια, (σ.σ. ενεργούμενα όργανα) και σε Εχθρούς
(σ.σ.πολιτκούς αντιπάλους)”. Έχοντας λοιπόν ο εκάστοτε
Πολιτικός το δικό του κοινό (σ.σ. εξασφαλισμένη πελατεία) από
“Υποχείρια”, εξακολουθεί να βλέπει παντού και πάντα “Εχθρούς”
που τον υποβλέπουν.
189 χρόνια από τη δολοφονία του, η Ιστορία έχει ήδη κρίνει και θα
συνεχίσει να κρίνει τον Ιωάννη Καποδίστρια από τη “μαρτυρία των
πράξεών του”, από το εθνικό του έργο, την ανυστερόβουλη
προσφορά του και την τραγική του αυτοθυσία στην υπόθεση της
αναγέννησης και της χειραφέτησης του Ελληνισμού, Την 27η

ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΕΡΕΙΠΙΑ, ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ, ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ,
ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΘΕΜΕΛΙΑ, ΒΑΣΕΙΣ, ΑΡΧΕΣ, ΑΞΙΕΣ
ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΧΑΟΣ, ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΚΡΑΤΟΣ

Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ
Ο Τριπολιτσιώτης Νικόλαος Σπηλιάδης, 1785-1862/1867, Φιλικός
και Γραμματέας της Επικρατείας (=πρωθυπουργός) στην
κυβέρνηση του Καποδίστρια, τον χαρακτηρίζει ως εξής: “ Ο
Κυβερνήτης, εφάμιλλος του Σωκράτους κατά την ηθικήν, του
Θεμιστοκλέους κατά το φιλόπατρι, του Αριστείδη κατά την
δικαιοσύνην, άλλος Κόδρος κατά την αυταπάρνησιν, άνθρωπος
του Πλουτάρχου μ’ όλας τας αρετάς, ενδοξοτάτων πατέρων κατά
πάντα άξιος απόγονος … ήλθεν εις Ελλάδα, διά να την σώση από
τον όλεθρον και υπέρ αυτής αγωνιζόμενος ν’ αποθάνη “.
(Νικολάου Σπηλιάδου, Απομνημονεύματα δια να χρησιμεύσουσιν εις την
Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν (1821-1843), τόμος Δ’, Αθήναι 2006, σελ. 187-188).

Και δυστυχώς, τα λόγια του Εϋνάρδου “ότι δεν υπάρχει άνθρωπος
ικανός να αναπληρώσει την έλλειψη του κόμητος Καποδίστρια”,
αποδείχτηκαν κάτι παραπάνω από προφητικά…
ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
Το σοφόκλειο απόσπασμα από την τραγωδία “Αντιγόνη”, από το
Α’ επεισόδιο, (στίχ. 162-222), όπου ο Κρέοντας ανακοινώνει τις
κυβερνητικές του αρχές, ταιριάζει απόλυτα στον κύβερνο Ι.
Καποδίστρια:
“Δέον γάρ καί ἀρίστων βουλευμάτων ἅπτεσθαι καί
παρρησιάζεσθαι ἐν αὐτοῖς μή ἀποδηλιῶντα”
[Σχόλια πάνω στους στίχους 179-180 της Αντιγόνης του Σοφοκλή (496406)].

(=Είναι πρέπον να παίρνει ο κυβερνήτης τις πιο σωστές αποφάσεις
και να ομιλεί με ελευθερία και ειλικρίνεια χωρίς να χάνει το θάρρος
του/να πτοείται ένεκα φόβου - ήτοι να μη φοβείται το πολιτικό
κόστος).

ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν/ψυχήν τε καὶ φρόνημα καὶ
γνώμην, πρὶν ἂν/ἀρχαῖς τε καὶ νόμοισιν ἐντριβὴς φανῇ./ἐμοὶ γὰρ
ὅστις πᾶσαν εὐθύνων πόλιν/μὴ τῶν ἀρίστων ἅπτεται
βουλευμάτων/ἀλλ᾽ ἐκ φόβου του γλῶσσαν ἐγκλῄσας
ἔχει/κάκιστος εἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ∙
――――――――――
*Μισο-λογία= το μίσος προς τις επιστημονικές συζητήσεις και
διαλέξεις.
*Λύσις: στην τραγωδία το μέρος του έργου από την κορύφωση
ως το τέλος

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΒΔΟΜΗ
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UNESCO:
Η παγκόσμια
αναγνώριση
του Ρεμπέτικου

χορό που διαδόθηκε στα αστικά λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα στην εργατική τάξη στις αρχές του 20ου αιώνα.Το
ρεμπέτικο είναι ταυτόσημο με κάθε κοινωνική μουσική
εκδήλωση τονίζοντας τις αναφορές στα έθιμα και παραδόσεις της ελληνικής κοινωνίας, δηλώνοντας συγχρόνως

Μπορεί οι αναγνώστες της “Ε”. που παρακολουθούν
τα εσωτερικά και διεθνή νέα να έχουν πληροφορηθεί
για το θέμα μας, αξίζει νομίζω να φιλοξενηθεί το σύντομο αυτό σημείωμα για τους τυχόν ανενημέρωτους φίλους.
Στις 4 έως 9 Δεκεμβρίου 2017, στη Ν.Κορέα συνεδρίασε η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO για
την Σύμβαση της Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, για να επιληφθεί και
αποφασίσει επί συναφών θεμάτων που είχαν υποβληθεί
από τα κράτη-μέλη.
Η Ελλάς είχε καταθέσει/υποβάλλει για θεώρηση και
περαιτέρω αξιολόγηση πλήρη και τεκμηριωμένο φάκελο για το Ρεμπέτικο τραγούδι, με αίτημα να καταγραφεί επισήμως στον κατάλογο της Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.
Μετά τις σχετικές διεθνείς διαβουλεύσεις, εκτιμήσεις
και μελέτες, η Επιτροπή αποφάσισε την εγγραφή του
Ρεμπέτικου στον παγκόσμιο κατάλογο.
Θα κομίσω γλαύκα εις Αθήνας αν μιλήσω και αναφερθώ στη διαχρονική πλέον, κοινωνική, καλλιτεχνική, πολιτιστική, παιδευτική και εθνική καταξίωση
του ρεμπέτικου που είναι ταυτόσημο με την ιστορική
μουσική νεοελληνική εξέλιξη στον 20ο αιώνα.
Αυτό θα το αφήσω να το διαμηνύσει η απόφαση της
UNESCO, μεταφέροντας τα κύρια σημεία και εκτιμήσεις από το σκεπτικό της. «Το ρεμπέτικο είναι πολιτιστική έκφραση που συνδέει άμεσα το τραγούδι και τον

Στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας για
την Ελλάδα εγγράφονται:

3 Η Μεσογειακή Δίαιτα
3 η Παραδοσιακή Μαστιχοκαλλιέργεια
στη Χίο,
3 η Τηνιακή Μαρμαροτεχνία,
το εθιμικό δρώμενο των Μωμογέρων
3 η τέχνης της Ξερολιθιάς

ένα συμβολικό ιδεολογικό χαρακτήρα». «... Το ρεμπέτικο αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο του ελληνικού αστικού λαϊκού πολιτισμού, με επιρροές από το δημοτικό

Η Ασφάλεια του Επισφαλούς
ήτοι περί Ελευθερίας και
Σεβασμού Αλληλεγγύως
Πόσο ηθικό είναι το αυθορμήτως
εκφραζόμενο ως «αν-ήθικο»; Είμαι
βέβαιη ότι ο αναγνώστης γελά·
ίσως έχει ήδη δώσει την απάντησή
του. Τόσο αυθόρμητα, όσο ρέον
είναι και το ερώτημα.
Ηθικό-ΑΝήθικο και βάλε. Σχήματα
λόγου, θα μου πείτε, οξύμωρα· πιθανόν, συμπληρώνω.
Δύσκολη η συμβίωση σε πόλυπόλιτ-ισμικά περιβάλλοντα, των
μίκρο- μάκρο- κυβερνο- χώρων·
καταφανές το της παγκοσμιότητας, τολμώ να πω. Περί ής πολύς ο
λόγος, και οι λόγοι, παλαιοί τω
χρόνω, άρα ά-χρονοι και πάντα
σύν-καιροι.

Τουτέστιν, το πρόβλημα δεν είναι η
παγκόσμια επικοινωνία, τα συγκοινωνούντα δοχεία, με απλά λόγια,
αλλά το ήθος που τη διέπει και η
ηθική-ΑΝηθική που ως αξία υπηρετεί τις διαδικασίες της, το στρατηγικό σχεδιασμό της.
Για να γίνω πιο απλή: απαιτεί προσοχή ο χαρακτηρισμός του διπλανού μου ως «ανήθικου» στοιχείου·
Μέσα στο δικό του συμ-περιβάλλον, το γειτονικό μου, δηλαδή,
χώρο, το ΑΝήθικο αποτελεί υπόθεση, ήτοι πιθανότητα. Όχι, όμως,
βεβαιότητα, όπως εγώ τη χαρακτηρίζω τυχόν.
Η απολυτότητα του δικού μου χα-

ρακτηρισμού καλλιεργεί το φόβο,
και τον δικό μου, και στο(-α) περιβάλλον(-ντα) όπου λειτουργώ. Με
οδηγεί σε τακτικές οπισθοχώρησης έως και την καθήλωση, που
σημαίνουν την απόσταση που με
χωρίζει από την σύγχρονη με την
εποχή μου πραγματικότητα, στερώντας μου την επιδιωκωμένη –
για καθαρώς υπαρξιακούς λόγους,
έστω – ελευθερία.
Πόσο έτοιμη, αλήθεια, είναι η ελλαδική κοινωνία να υπηρετήσει το
διαχρονικώς και ες αεί παγκόσμιο
μέσα από τα δικά της μίκρο- (με
βάση τα παγκόσμια μεγέθη) περιβάλλοντα; Όχι μόνο η απάντηση
σε αυτό, αλλά η πράξη θα ισχυροποιήσει τη θέση της περί φωτ-αγωγού της δημο-κρατίας και της
αλληλέγγυας συμ-βίωσης και θα
συμβάλει στην επαν-εγκατάσταση
της εικόνας της σε θέση περί-οπτη,
ήτοι πανταχόθεν ορατή.
Βασιλεία Στ. Κατσάνη
15.04.2016

τραγούδι, τη βυζαντινή μουσική και το μικρασιατικό τραγούδι και για πολιτικο/κοινωνικούς λόγους αναπτύχθηκε
και “υιοθετήθηκε” ιδιαιτέρως από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους πρόσφυγες και τις φτωχότερες τάξεις,
αλλά σήμερα είναι ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά
όλων των Ελλήνων και του κόσμου».
Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα της UNESCO, μου έφερε
μια επιπλέον ευχάριστη έκπληξη, αφού αγνοούσα το
γεγονός ότι, εκτός από το Ρεμπέτικο, υπήρχαν ήδη
άλλα τέσσερα ελληνικά στοιχεία εγγεγραμμένα στον
κατάλογο της Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Με προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής από το
2003 είχαν εγγραφεί στο κατάλογο τα εξής ελληνικά
παραδοσιακά, πολιτιστικά στοιχεία. Η Μεσογειακή
Δίαιτα (από κοινού με Ιταλία, Ισπανία, Μαρόκο, Κροατία, Κύπρο), η Παραδοσιακή Μαστιχοκαλλιέργεια
στη Χίο, η Τηνιακή Μαρμαροτεχνία, καθώς και το
εθιμικό δρώμενο των Μωμογέρων.
Αξιοσημείωτη είναι η από κοινού (Γαλλία, Ιταλία,
Κύπρο, Ελβετία, Ισπανία, Κροατία, Σλοβενία) υποψηφιότητα της Ελλάδος για την εγγραφή στον κατάλογο
της UNESCO της τέχνης της Ξερολιθιάς. Ο φάκελος
υποψηφιότητας αξιολογήθηκε από την αρμοδία Επιτροπή που συνήλθε στον Μαυρίκιο το Δεκέμβριο του
2019 και ενέκρινε την εγγραφή του στο κατάλογο
της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιά της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Tέλος δεν θα ήθελα να αφήσω ασχολίαστο το γεγονός,
ότι αυτές οι διεθνείς πολιτιστικές αναγνωρίσεις δεν
λαμβάνουν την υποδοχή / αποδοχή, δημοσιότητα και
αναγνώριση που τους αξίζει στο εσωτερικό της χώρας
από τις θεσμικές και μη οργανώσεις, συλλόγους κ.α.
Στα δε περισσότερα ΜΜΕ περνούν στα φευγαλέα και
σε μονόστηλες αναφορές.
Χρίστος Κοντοβουνήσιος
π.Πρέσβυς-ποιητής

Πρόταση προς την UNESCO
για δημιουργία Γεωπάρκου
στο Λαύριο
Την, Τετάρτη 25/11/20, ο Δήμος Λαυρεωτικής κατέθεσε πρόταση στην Ελληνική Επιτροπή της Unesco,
για δημιουργία Γεωπάρκου στο Δήμο.
Η πρόταση κατατέθηκε μετά από πολύμηνη εργασία από στελέχη του ΕΑΓΜΕ, της ΔΑΝΕΤΑΛ Α.Ε.
και του Δήμου Λαυρεωτικής.
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε:
❝Ο Δήμος στηρίζει την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς του τόπου μας. Έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια το τελευταίο διάστημα, που είχε
ξεκινήσει από το 2010, για να ολοκληρωθεί η σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας του Γεωπάρκου
Λαυρεωτικής στην UNESCO, προκειμένου να ενταχθεί στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
Ανθρωπότητας.
Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Δ.Σ. και τον
Πρόεδρο της ΔΑΝΕΤΑΛ -και Αντιδήμαρχο- Χάρη
Ζαγουρή, τα στελέχη του ΕΑΓΜΕ, τους συνεργάτες μου που δούλεψαν γι΄αυτό το σκοπό καθώς και
όσους στήριξαν αυτή την προσπάθεια.❞
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Στα δύσβατα
μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,
θ' αρχίσουμε την ενημέρωσή σας από το Δ.Σ., που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 30-11 και αποτέλεσε την περίτρανη απόδειξη, πως είναι ΔΥΝΑΤΟ, ένα
Δ.Σ. με 26 θέματα να ολοκληρωθεί σε 3,5 ώρες, όταν κάποιοι φλυαρούν λιγότερο...
Ο αρχηγός μας, Δ.Δαβάκης, έθεσε δύο θέματα προ ημερησίας. Το πρώτο αφορούσε επιστολή δημότη προς τον δήμο
για το αυξανόμενο πρόβλημα των αδέσποτων γατιών
(υπάρχουν και άλλα πολλά παρόμοια αιτήματα δημοτών)
και ρώτησε ποιά μέριμνα έχει ληφθεί ή πρόκειται να λάβει
ο δήμος. Ο δήμαρχος, αφού δήλωσε πως δεν γνωρίζει κάτι
για την επιστολή (ούτε για τις υπόλοιπες;) αρκέστηκε να
μας απαντήσει ότι οι σχετικές δαπάνες αυξάνονται κάθε
χρόνο.
Πράγματι, υπάρχει μια κάποια αυξητική τάση, αλλά είναι
τόσο ραγδαία και συνεχής η αύξηση του γατοπληθυσμού,
ώστε η δαπάνη που υποσχέθηκε για το 2021 των 80.000€
να μοιάζει "αόρατη"... Πέρσι όταν είχαμε πρωτοαναφερθεί
στο πρόβλημα, ο πληθυσμός αριθμούσε περί τις 75.000.
Φέτος, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 100.000 και το πρόγραμμα στειρώσεων που ξεκίνησε στα τέλη του 2019
(ύστερα από απανωτές και επίμονες ομολογουμένως ενοχλήσεις μας) που περιλαμβάνει 100 γάτες ετησίως, μόνο
ως κακόγουστο αστείο, μπορεί να εκληφθεί. Ας ελπίσουμε
φέτος να διευρυνθεί κατά πολύ, μήπως αποφύγουμε κι
αυτή την αδιανόητη εγγραφή δαπάνης, δηλαδή της αποκομιδής νεκρών ζώων....
Το δεύτερο θέμα που θέσαμε, αφορούσε τις παρατάσεις
εκταφών των δύο, τριών ή και περισσοτέρων ταχυτήτων!
Υπάρχουν και γι' αυτό το ζήτημα καταγγελίες και αναφορές γιατί σημειώνονται ενίοτε σιωπηρές παρατάσεις. Πάντως δεν λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα κάθε
περίπτωσης, καθώς, όταν έχουν προηγηθεί του μοιραίου,
θεραπείες, δεν γίνεται να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της
τριετίας... Και σε αυτό το ζήτημα, οι απαντήσεις έτειναν να

Ρέμα Κόρμπι, ποια θα
είναι η κατάληξη;
Ένα ακόμα φαραωνικό έργο με τεράστιες εκσκαφές σε ένα μικρό
ρέμα.
Και είναι αλήθεια ότι στο συγκεκριμένο ποταμάκι έγιναν διαχρονικά λανθασμένες ανθρωπογενείς
παρεμβάσεις με αποτέλεσμα
πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές πάνω από την Αθηνών-Σουνίου.
Ωστόσο το θέμα έχει περαιτέρω
ενδιαφέρον:
1. Τη δεκαετία του 1960 υπήρχε
ροή νερού στις εκβολές και μικρός βιότοπος που αφανίστηκε.

γίνουν δικαιολογίες: οι δυνατότητες κάθε κοιμητηρίου περιορισμένες, λόγω έλλειψης χώρου κ.α.
Ως έκτακτο κ κατεπείγον θέμα εισήχθη η οικονομική αναμόρφωση του ΟΑΠΠΑ. Καλώς πήρε την επιχορήγηση από
τον δήμο, όπως άλλωστε κάθε χρόνο. Για τις δαπάνες
όμως που σύμφωνα και με την συνεδρίαση του ΟΑΠΠΑ, την
περασμένη Παρασκευή, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, δηλώνουμε κι εμείς ένσταση. Πληροφορηθήκαμε απο τους
κ.κ. Πλουμίδη και Μινωτάκη σχετικώς, ότι συζητήθηκε και
καταψήφισαν τις δαπάνες για Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
12.500€ και διαδικτυακή συναυλία 7.980€. Αδυνατούμε να
καταλάβουμε πώς υπό τις ειδικες συνθήκες που ζούμε, θα
πραγματοποιηθεί εκδήλωση που θα κοστίσει μάλιστα
12.500€. Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα κι ενώ
ακόμη δεν βρισκόμασταν στην δεύτερη καραντίνα, όλες οι
εκδηλώσεις ακυρώθηκαν. Σ’ αυτές συμπεριλαμβανόταν και
η συναυλία, που τότε θα επραγματοποιείτο στο θέατρο
Βέμπο και θα κόστιζε 10.000€ περίπου, αλλά τώρα στη διαδικτυακή της μορφή κοστολογείται 7.980€;! Επίσης εντύπωση μας έκανε πώς οι δύο εκ των τριών εταιρειών που
προμηθεύουν τον ΟΑΠΠΑ με τρόφιμα, δέχτηκαν να παρατείνουν τις συμβάσεις λόγω μη εξάντλησης του αντικειμένου, ενώ η τρίτη αρνήθηκε χωρίς όμως ν' αποσαφηνιστεί,
τί θα γίνει με το υπόλοιπο της προμήθειας;
Από τα θέματα της ημερησίας σταχυολογούμε τα εξής:
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Ο κ. Πέτροβιτς, δημ.
σύμβουλος, αντιπρόεδρος ΔΣ και πολιτικός μηχανικός κατέδειξε τα σχετικά ζητήματα που προκύπτουν. Αναφορικά
με την ανάπλαση της Πλ. Νυμφών, Βουλιαγμένη εντόπισε
δύο βασικές ελλείψεις: στατικά σχεδια-ξυλότυποι, τα φωτιστικά (επί του παρόντος δεν υπάρχει μελέτη, καθώς σε
εκείνη του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού όπου υπήρχε δαπάνη, απεσύρθη εκ της γραμματείας της οικονομικής επιτροπής). Επίσης, κατέδειξε το ασυμβίβαστο σχετικά με την
δαπάνη που εγγράφεται στο τεχνικό πρόγραμμα ύψους
1.100.000€ γιατί δεν αφαιρείται, ούτε συμψηφίζεται από
την δωρεά του Αστέρα, επομένως το ποσό δεν είναι ορθό.
Ο δήμαρχος παραδέχτηκε ότι η εγγραφή δεν ανταποκρίνεται στο τεχνικό πρόγραμμα, ούτε σε πραγματική δαπάνη και
η επίβλεψη από πλευράς του δήμου δεν χρεώνεται, οπότε...
Στη συνέχεια οι τόνοι ανέβηκαν όταν σε τοποθέτηση του
Δ.Δαβάκη σχετικά με οφειλές που πολυκαιρίζουν και σε αίτημα της επιτροπής παιδείας για ρύθμιση οφειλών των
σχολικών κυλικείων που φτάνουν σε βάθος χρόνου τα 11
έτη, εξέφρασε απογοήτευση. Δεν μπορούμε, είπε, ν' αντι-

Ανεπαίσθητη ροή υπήρχε και πρόσφατα πριν τις εκσκαφές.

2. Τα έργα ανέδειξαν και πάλι τη
φυσική κοίτη.
3. Με τις εκσκαφές ανάβλυσε
μέσα στο ρέμα μία αρκετά μεγάλη
«πηγή» καθαρού νερού. Εάν αυτό
δεν προέρχεται από κάποιον
αγωγό ύδρευσης, πράγμα απίθανο

γιατί ρέει επί μήνες, τότε είναι πιθανό λόγω και της υψηλής θερμοκρασίας του, να πρόκειται για
θερμή υφάλμυρη πηγή ίσως και ιαματική.
Είναι γνωστό ότι στα παρακείμενα
βράχια υπήρχε πηγή δίπλα στη
θάλασσα όπου παλαιές Βαρκιζίωτισσες έπλεναν τα χαλιά τους
ενώ σε διάφορα κοντινά υποθαλάσσια σημεία αναβλύζουν θερμοπηγές.
4. Εάν η φυσική κοίτη παραμείνει
φυσική, με (ιαματικό;) νερό και φυτευθεί, έχει καλώς. Ήδη μάλιστα
έχει γεμίσει ψάρια από τη θάλασσα. Αν όμως τσιμεντωθεί, θα
δημιουργήσει άλλο ένα έκτρωμα.
Γιώργος Π. Αποστολόπουλος

μετωπίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο τους συνεπείς οφειλέτες
μ' εκείνους που καθ' έξιν οφείλουν και το έχουν κάνει σύστημα... Είμαστε θετικοί στην ρύθμιση αλλά δεν πρέπει να
προάγουμε τους "μπαταχτσήδες"....
Ένταση επίσης σημειώθηκε στην δηλωθείσα αντίθεσή μας
για αποδοχή προσφοράς φαγητού (1 φορά τη εβδομάδα)
εκ μέρους ομάδας ατόμων που ασχολούνται με την γιόγκα.
Η αντίθεσή μας συνίσταται στ' ότι δεν εχουν ακόμη μορφή
συλλόγου, σωματείου γιατί δεν έχουν δικαστική έγκριση
και εγγραφή στο Πρωτοδικείο, άρα νομική υπόσταση. Η αντιμετώπιση του δημάρχου ...αναμενόμενη, είπε ότι δημιουργούμε "αντάρα" με "νομικίστικα" θέματα.
Αλλο θέμα που μας προκάλεσε απορία ήταν η επικύρωση
πράξης παραχώρησης ενταφιασμού, που έγινε στις 20-72020!... Δηλαδή, ποιά έννοια έχει η επικύρωση ύστερα από
τόσο καιρό; Εάν δηλαδή για κάποιο λόγο (λέμε τώρα) δεν
εγκρινόταν, τί θα γινόταν με την ενταφιασμένη;...
Στα θέματα κοπής δέντρων, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για
εμάς (γνωστό τοίς πάσι) με χαρά διαβάσαμε δύο εισηγήσεις
(μία της υπηρ. πρασίνου και μία της τεχνικής!;) για ΜΗ κοπή
δέντρων, οπότε σώθηκαν 5 δέντρα! Σε αλλη περίπτωση
κοπής ξερών (καλή τη πίστη δεχόμαστε την εισήγηση, μιας
και δεν μπορούμε λόγω καραντίνας να κάνουμε αυτή την
φορά αυτοψία) επί νησίδας στην Πρ.Πέτρου. Ρωτήσαμε δε
αν υπάρχει συνδιαχείριση της νησίδας με τον όμορο δήμο
Γλυφάδας. Η ερώτηση έγινε γιατί δεν υπήρχε έγκριση του
όμορου δήμου για την κοπή. Η απάντηση ήταν ότι "παραδοσιακά" ο δήμος μας κάνει τις επεμβάσεις στο πράσινο και
ο όμορος δήμος φροντίζει για τα φωτιστικά.
Στα της Οικονομικής Επιτροπής 2-12-20
4 Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου αξίας
1.523.743. Τοποθετηθήκαμε με επιφύλαξη γιατί ενώ στην
εισήγηση κάνοντας κατάτμηση της δαπάνης στα έτη '20'21-'22, αναφερόταν χρηματοδότηση από ίδιους πόρους,
στη μελέτη υπήρχε εξ ολοκλήρου κάλυψη από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.
4 Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για πυροπροστασία. Επίσης επιφυλαχθήκαμε γιατί υπήρχε αύξηση της δαπάνης κατα 20% (89.974,40) έναντι της ίδιας
υπηρεσίας και της ίδιας αποψιλούμενης έκτασης σε σχεση
με την Ανοιξη του '20 (75.000 περίπου). Επιπροσθέτως,
είναι προτιμότερο να γίνεται άπαξ του έτους και σωστα,
πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.
4 Εξι θέματα που αφορούσαν πρακτικά κληρωσης για συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής, τα περισσότερα
τα υπερψηφίσαμε, αλλά όταν δεν παρέχονται κάποιες στοιχειώδεις πληροφορίες, χρόνος τέλεσης και αποπεράτωσης
εργασιών, κόστη, είδος κ.λπ. Πώς να τοποθετηθούμε....
Κλείνοντας, σας παροτρύνουμε και πάλι να έχετε υπομονή
και εγκράτεια, προπάντων να προσέχετε
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι.Δόγκα
δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 27-11-2020
Αρ. Πρωτ. … 18898
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
93000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ» συνολικού
ενδεικτικού
προϋπολογισμού
93000,00€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη
θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου
και με ίδιους πόρους.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
12/2020 μελέτη η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 27-11-2020
Αρ. Πρωτ. 18892
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ»
Ενδεικτικού προϋπολογισμού
74.395,35€ με ΦΠΑ 24%
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας : Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για
την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ:ΩΣΞ4Ω6Μ-Ζ4Ψ
Α. Π.: 269850/04.12.2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών την παροχή της
υπηρεσίας «Αποκομιδή προϊόντων
κλάδευσης από τον χώρο εγκαταστάσεων της Δ/νσης Πρασίνου και
Αστικής Πανίδας» για τις ανάγκες
της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, διάρκειας δώδεκα
(12) μηνών, από την ανάρτηση του
συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 49.166,00
€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 39.650,00€), με
ταξινόμηση κατά CPV: 90511000-2
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
ανάδοχοι της ζητούμενης υπηρεσίας υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των άρθρων της υπηρεσίας,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης
της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμέ-

ΕΒΔΟΜΗ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και
ώρα 08:00 πμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων
ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
προϋπολογισθείσας από την Υπηρε-

σία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στα άρθρα
του Ν. 4412/2016 και της σχετικής
διακήρυξης.
Η χρονική διάρκεια για την παραλαβή των ειδών είναι έξι (6) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει
η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης,
υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η επικοινωνία
για περαιτέρω διευκρινήσεις πραγματοποιείται μόνο μέσα από την
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το
διαγωνισμό με α/α 103531 με τη
χρήση της ψηφιακής υπογραφής.
Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης
74.395,35€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με
την υπ. αριθμ. 13/2020 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, Ν.3463/2006,
Ν.3852/2010, Ν. 4412/2016 και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 15η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
08:00 – 08:30 (πέρας κατάθεσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.

Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που
κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.
4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης ελεύθερα από
την ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων ή εναλλακτικά από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 –
14:00 στο τηλ 22990-20000.
Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

νης από τα συμβαλλόμενα μέρη
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα
με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν.
4412/2016
και
την
ΥΑ
57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄)
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης
Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου
Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
117 του ν. 4412/2016 ενώπιον της
ορισμένης με την υπ’ αριθμ.
1508/23.11.2020 Πράξη Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Τ5ΧΩ6Μ-4ΔΖ)
αρμόδιας Επιτροπής ΑξιολόγησηςΔιενέργειας του Διαγωνισμού,
15.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ-10:30 π.μ., ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών: 10:00.π.μ.
και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:30.π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των όρων της σχετικής
διακήρυξης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο
Αθηναίων.
Ως χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται το χρονικό διάστημα
των δώδεκα (12) μηνών από την
ανάρτηση του στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης
ή πριν, ο ανάδοχος θα προσκομίσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,
ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός Φ.Π.Α.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους
κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες
από τη Διεύθυνση Προμηθειών &
Αποθηκών - Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων,
Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος
όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Παρασκευή Κοντολέων email: p.kontoleon@athens.gr τηλ:
210 5223142 και επί των τεχνικών
προδιαγραφών από την Διεύθυνση
Πρασίνου & Αστικής Πανίδας με τον
κο
Κ.Πολυμερόπουλο,
e-mail:
k.polymeropoulos@athens.gr, τηλ:
210 7484924, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα
της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων
http://www.cityofathens.gr β) του
ΚΗΜΔΗΣ
http://www.eprocurement.gov.gr/.
Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες: «ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»
και
«ΕΒΔΟΜΗ» και θα αναρτηθεί στο
portal του Δήμου Αθηναίων.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

ια ακόμα παρέμβαση
για τα άγρια μέτρα
καταστολής στην Ελλάδα
και σε άλλες χώρες της ΕΕ
με πρόσχημα την πανδημία
έκανε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, αυτή
τη φορά στη συζήτηση σχετικά με «τα αποτελέσματα
της παρακολούθησης των
μέτρων που έλαβαν τα
κράτη μέλη για τη νόσο
COVID-19» στην Επιτροπή

Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Αρ. πρωτ. 18904
Μαρκόπουλο 27-11-2020
Διεύθυνση : Θ. Σκοπελίτη 1
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003
Πληροφορίες : Ε. Καμαργιάννης
Τηλ: 22990 20000
ΦΑΞ : 22990 24009
E-mail: ty@markopoulo.gr
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περιληπτικής
διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ενοικίαση απορριμματοφόρων»
Το κείμενο της διακήρυξης έχει ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Αρ. Διακήρυξης: 18915/27-11-2020
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενερΑΔΑ: Ω35ΘΟΞΣ-ΘΝ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ.Πρ. 18975
02/12/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για
την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»
προϋπολογισμού
1.460.719,52 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).
2. CPV : 45222000-9, 45316100-6.
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου αναλύεται σε : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 608.820,83 €, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 202.159,24 €, Γ.Ε.
και Ο.Ε.: 145.976,41 €, Απρόβλεπτα: 143.543,47 €, Απολογιστικά
χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε.: 77.499,66 €, ήτοι
σύνολο: 1.177.999,61 € (χωρίς
Φ.Π.Α.).
4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.petroupoli.gov.gr .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8
ημέρες πριν ήτοι έως την 9/12/2020,
η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά,
το αργότερο έως 11/12/2020.
6. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους ηλε-

Αναφορών (PETI) του Ευρωκοινοβουλίου παρουσία
εκπροσώπου της Κομισιόν.
Στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Λ. Νικολάου-Αλαβάνος, σημείωσε
μεταξύ άλλων:
«Στο όνομα της πανδημίας covid-19 που επιτάχυνε τη νέα καπιταλιστική
κρίση η ΕΕ συνοδεύει την
αντεργατική επίθεση με

ενίσχυση της καταστολής
ενάντια στο εργατικό –
λαϊκό κίνημα, με την αντιδραστική στρατηγική περί
“καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης”, ενισχύοντας μηχανισμούς,
όπως η Europol, η Ευρωεισαγγελία, το ευρωπαϊκό
ένταλμα σύλληψης, για
περαιτέρω φακέλωμα με
νέες τεχνολογίες ιχνηλάτησης.

γεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας με
τίτλο «Ενοικίαση απορριμματοφόρων», ενδεικτικού προϋπολογισμού
200880,00€ (με ΦΠΑ 24%), με δικαίωμα προαίρεσης 52080,00€ (με
ΦΠΑ 24%)η ημερομηνία λήξης της
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 21-12-2020 και ώρα
08:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 103296
www.eprocurement.gov.gr
Οι εγγύηση συμμετοχής είναι 2%
του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ.
14/2020 μελέτης χωρίς ΦΠΑ
(3240,00€). Κριτήριο κατακύρωσης
είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά (βάση τιμής). Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς
είναι εννέα (9) μήνες. Δε γίνονται

δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η
χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους και υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης δυο μηνών. Η πληρωμή θα
γίνεται σε διάστημα δύο μηνών από
την παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Η επικοινωνία για περαιτέρω διευκρινήσεις πραγματοποιείται μόνο
μέσα από την ιστοσελίδα του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την
17 / 12 / 2020, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών
από την επιτροπή διαγωνισμού θα
γίνει την 21/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
7. Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν
λόγω έργο, λαμβάνεται η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για
κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.
8. Στο διαγωνισμό, δικαιούνται να
συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς
όπως Εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στο κατά νόμο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην 2η
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και Α2 τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
και ενώσεις οικονομικών φορέων
με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 (β),
που είναι εγκατεστημένες σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας δύναται να

συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ένωσης.
9. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
των 23.560 ευρώ. Στην περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 17/10/2021.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από
το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το ποσόν
των 544.384,50 € και από πιστώσεις ΣΑΤΑ Δήμου για το υπολειπόμενο ποσό έως το ύψος της
υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Είναι δε εγγεγραμμένο στο υφιστάμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον
Προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2020 του Δήμου ως πολυετές, με Κ.Α. 64-7332.0005. Για το οικονομικό έτος 2020, έχει δεσμευτεί
πίστωση 544.384,50 €, ποσό το
οποίο καλύπτεται από τη σχετική πίστωση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. Το
υπολειπόμενο ποσό έως το ύψος
υπογραφής της σχετικής σύμβασης,
θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2021 και προϋπολογισμό
του 2022, με πηγή χρηματοδότησης
ΣΑΤΑ Δήμου.
11. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πετρούπολης.
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.
Πετρούπολη, 02-12-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

2ος Μαθητικός Διαγωνισμός Μέχρι 31.12.20 οι υποχρεώσεις
στα Οικονομικά 2021
πληρωμών από ΟΤΑ
Από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει
τον Δεύτερο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Οικονομικά
«ΕΡΜΗΣ» για μαθητές Γ’ Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ο
οποίος καθιερώθηκε με αφορμή τον εορτασμό των
100 ετών από την ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).
H οργάνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού αναλαμβάνεται από το ΟΠΑ (Φ15/154530/Δ2/12-11-2020) σε
συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να καθιερωθεί ένας
ετήσιος θεσμός άμιλλας οικονομικών γνώσεων ανάμεσα στους μαθητές Λυκείου στην Ελληνική Επικράτεια για να ενισχυθεί η έφεση των υποψηφίων
φοιτητών στις οικονομικές σπουδές και να δώσουμε
κίνητρα στην νέα γενιά να αποκτήσει καλύτερη πληροφόρηση για τις οικονομικές εξελίξεις.
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα εξετάζονται
στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών.
Ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος συμμετοχής των
μαθητών ορίζεται από 21/12/2020 μέχρι 24/01/2021 ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Διαγωνισμού.
www.diagonismos.ermis.aueb.gr
ΑΔΑ: 67ΥΥΩΛ6-Η7Κ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί :04-12-2020
Αρ. Πρωτ.: 17265
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX
: 210 6624963
e-mail
: tykoropi@gmail.com
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, για
την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «Μικρά τεχνικά
έργα 2020» με αριθμό αναφοράς τη
σχετική μελέτη ΤΥ/60/2020.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλήρωση του έντυπου της οικονομικής
προσφοράς.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η εκτέλεση εργασιών
κατασκευής μικρών αποστραγγιστικών έργων σε διάφορα σημεία του
Δήμου, μεταξύ των οποίων και της
οδού Κεφαλληνίας στην περιοχή
Αγίας Μαρίνας Κορωπίου.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στους κωδικούς
(CPV): 45232450-1
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο του έργου. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την επομένη
της υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω του www.koropi.gr ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2020,
Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2020.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί (Δημοτικό
Κατάστημα)
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ
ΚΗΜΔΗΣ: Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τετάρτη 16/12/2020 και ώρα 10:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, ώρα
10:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού (γραπτή και προφορική)
ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 74.400,00 € και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 43.978,14 ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.916,07 ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.784,13 ευρώ,

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης, αποφάσισε την παράταση του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι ΟΤΑ πρέπει να
ολοκληρώσουν το τρέχον πρόγραμμα αποπληρωμής
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.
Με την Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’
5279/30.11.2020 αντικαθίσταται η παρ.7 της Ενότητας
Γ «Διαδικασία» της προηγούμενης Απόφασής του
όπως: « 7. Οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
μέχρι την 31η.12.2020».

“Kούρεμα” των χρεών όλων των
επιχειρήσεων ζητάει ΚΕΕ και ΕΒΕΑ
Πέντε δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα με
στόχο την άμβλυνση των δραματικών επιπτώσεων
της πανδημίας του κορονοϊού στην υγεία και την οικονομία προτείνει ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ
Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Ο πρόεδρος σε παρέμβασή του σε τηλεοπτική εκπομπή στον Ant1 με θέμα τον κορονοϊό, επεσήμανε
ότι πρέπει να εξεταστούν άμεσα το «κούρεμα» των
χρεών του συνόλου των επιχειρήσεων.

που αναλώνονται σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν.
4412/2016,
Απολογιστικά 272,59 ευρώ
Όφελος απολογιστικών 49,07 ευρώ
Φόρος
Προστιθέμενης
Αξίας
14.400,00 ευρώ
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές,
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1 τάξεως και άνω για έργα κατηγορία
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι χίλια
διακόσια ευρώ (1.200,00€), πρέπει
να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
ΤΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με
το τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν
θα είναι λιγότερη των 7 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος
έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Πιστοποιημένη καθηγήτρια Γαλλικών παραδίδει
μαθήματα σε όλες τις
περιοχές των Νοτίων
Προαστίων σε μαθητές
Δημοτικού στο χώρο
σας. Το πρώτο μάθημα
θα είναι δωρεάν.
Για διευκρινήσεις επικοινωνήστε μου 6979776467.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα παιδιά
SOS 1056

«Ευρωπαϊκή Γραμμή
Υποστήριξης Παιδιών
116111»

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ
ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074
Ζητείται κυρία να συνοδεύει στο μπάνιο άλλη κυρία
(στο Καβούρι). Τηλ. 210 8952.269, 6945411125
Zητάει άτομο ανεξαρτήτως φύλου, εσωτερικό να
προσφέρει βοήθεια σε κύριο Αμοιβή ικανοποιητική.
6932444320.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ και μικρών παιδιών. Τηλ. 6949630593.
ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες
σε ηλικιωμένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις. Πληροφορίες κ. Γιώργο
6949095440, 6934555559
ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά και ισπανικά, απασχόληση για να κρατά βράδυ
μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη
ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6987156655, 6907102078
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτοχος
αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575
ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική
για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν
κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.

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

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

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

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

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

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

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

ikaraiskos@gmx.com

f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

www.ikaraiskos.gr

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

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Αθλείστε;

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

Αντιμετωπίστε την κακοσμία των ποδιών

http://www.manolisathanasiadis.com

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

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

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

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

Η κακοσμία των ποδιών είναι ένα αρ
κετά συνηθισμένο και ενοχλητικό
πρόβλημα που απασχολεί μεγάλο
αριθμό ανθρώπων και κυρίως από την
άνοιξη και μετά που ο κόσμος επισκέ
πτεται πολύ συχνά τα γυμναστήρια
για να αθληθεί.
Το πρόβλημα της κακοσμίας ξεκινά
από τους μύκητες που αναπτύσσον
ται στα πόδια. Προκαλείται από τον
ιδρώτα που περνάει στα παπούτσια,
τα οποία φοράμε συνεχόμενα, πριν
προλάβουν να στεγνώσουν. Τα βα
κτήρια του δέρματος διασπούν τον
ιδρώτα και έτσι ελευθερώνεται η χα
ρακτηριστική μυρωδιά. Αυτά συνεχί
ζουν να πολλαπλασιάζονται μέσα στα
παπούτσια μας ακόμα και όταν στα
ματήσουμε να τα φοράμε, ειδικά αν
τα φυλάσσουμε σε σκοτεινό ντου
λάπι.
Το δυσάρεστο αυτό πρόβλημα μπορεί
να προληφθεί εάν εντάξετε στην κα
θημερινότητά σας συγκεκριμένες συ
νήθειες προσωπικής υγιεινής.
• Αποφεύγετε να φοράτε το ίδιο ζευ
γάρι παπούτσια για συνεχόμενες
μέρες. Καλό θα ήταν να το αφήνετε
για 24 ώρες να στεγνώσει σε φωτεινό
σημείο και μετά να το τοποθετείτε
στην παπουτσοθήκη.

• Πλένετε σωστά τα πόδια σας καθη
μερινά με σαπούνι και νερό και να τα
κρατάτε στεγνά όσο το δυνατόν πε
ρισσότερο. Θα πρέπει να σαπουνίζετε
ολόκληρη την επιφάνεια του ποδιού
καθημερινά.
• Φροντίστε να φοράτε πάντοτε κα
θαρές βαμβακερές κάλτσες, που ανα
πνέουν και απορροφούν την υγρασία.

• Καθιερώστε ένα τρόπο περιποί
ησης των ποδιών και κάντε το κομμάτι
της καθημερινότητας σας. Ψεκάστε τα
πόδια σας με αποσμητικό σπρέι πο
διών Scholl fresh step πριν βάλετε πα
πούτσια ή κάλτσες. Αυτό θα σας
προστατεύσει από την εφίδρωση και
την κακοσμία ενώ παράλληλα κατα
πολεμά τα βακτήρια και τους μύκητες

στο εσωτερικό. Εναλλακτικά χρησιμο
ποιήστε αποσμητική πούδρα ποδιών
και υποδημάτων , όπως η Scholl Fresh
Step για χρήση τόσο σε υπόδημα όσο
και απευθείας στο πόδι. Χρησιμοποι
είστε, εφόσον κρίνετε απαραίτητο, ει
δικές κάλτσες που διατηρούν το πόδι
στεγνό, ή ακόμα και εμποτισμένες με
χημικά που καταπολεμούν τα βακτή
ρια, από τα οποία προκαλείται η δυ
σοσμία.
Αν παρ’ όλα αυτά η κακοσμία επιμέ
νει, αν τα πόδια σας είναι κόκκινα και
έχετε κνησμό (φαγούρα), αν τα νύχια
σας είναι κίτρινα ή μαύρα και έχουν
κάποια δυσμορφία ή αρχίζουν και γί
νονται γαμψά καλό θα είναι να επι
σκεφθείτε τον ειδικό. Αυτός θα σας
κατευθύνει για το πώς πρέπει να αν
τιμετωπίσετε το πρόβλημα που επιμέ
νει. Το σώμα μ’ αυτόν τον τρόπο
προειδοποιεί για την υγεία μας και
οφείλουμε να του δώσουμε την απαι
τούμενη προσοχή.

Ε. Α. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΠΟΔΟΛΟΓΟΣΠΟΔΙΑΤΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΟΔΙΑΤΡΩΝΠΟΔΟΛΟΓΩΝ
MSc,BSc (Hons) Podiatry MPS.
State.Reg.Pod.No. 13275
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...για την υγειά μας
H τεχνητή νοημοσύνη σύμμαχος στη διάγνωση και πρόλήψη της
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας
Ο διακεκριμένος χειρουργός οφθαλμίατρος, διδάκτωρ
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάν
νης Μάλλιας ενημερώνει για την συμβολή ενός συστή
ματος τεχνητής νοημοσύνης στην Οφθαλμιατρική.
H συνεχώς αυξανόμενη εμφάνιση του σακχαρώδους δια
βήτη συσχετίζεται με τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής και δια
τροφής, την παχυσαρκία, το κάπνισμα και την έλλειψη
σωματικης δραστηριοτήτας. Ο συνολικός αριθμός των
ασθενών με διαβήτη εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 300
εκατομμύρια έως το 2025 και τα 366 εκατομμύρια έως
το 2030. Η Ινδία, η Κίνα και οι ΗΠΑ παραμένουν στην κο
ρυφή των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά πασχόντων
από σακχαρώδη διαβήτη παγκοσμίως. Ένα εξαιρετικά
σημαντικό ποσοστό διαβητικών ασθενών μπορεί να εμ
φανίσει διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Πιο συγκε
κριμένα πρόσφατες μελέτες αποκάλυψαν ότι πάνω από
το 18% των ασθενών στην Κίνα και πάνω από το 21%
στην Ινδία εμφανίζουν διαβητική αμφιβληστροειδοπά
θεια. Ο προληπτικός και τακτικός οφθαλμολογικός έλεγ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 4-12-2020
Αρ. Πρωτ. … 19331
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«Προμήθεια οχημάτων»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 173.299,99 € (με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, η «Προμήθεια
οχημάτων» συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού 173.299,99€ με
ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του
Δήμου Μαρκοπούλου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
21/2019 μελέτη προμήθειας η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της αναλυτικής διακήρυξης
και αναφέρεται στην προμήθεια
διαφόρων τύπων οχημάτων επιβατικών και ημιφορτηγών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020
και ώρα 08:00πμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει με την πάροδο
τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προ-

σφορών.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία
εγγραφής.
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί
της προϋπολογισθείσας από την
Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των
προσφερόμενων ειδών και η οποία
εκδίδεται όπως ορίζεται στα άρθρα
του Ν. 4412/2016 και της σχετικής
διακήρυξης.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει
η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης,
υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του κεντρικού
ηλεκτρονικού μητρώου, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η επικοινωνία για περαιτέρω διευκρινήσεις
πραγματοποιείται μόνο μέσα από
την ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
για το διαγωνισμό με α/α 93043 με
τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής.
Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

χος προφυλάσσει από την μη αναστρέψιμη τύφλωση
που μπορεί να προκαλέσει η διαβητική αμφιβληστροει
δοπάθεια.
Παγκοσμίως ο επιπολασμός της διαβητικής αμφιβλη
στροειδοπάθειας αυξάνεται εκθετικά, επομένως είναι
φυσική απόρροια οι πάσχοντες να μη λαμβάνουν την
απαιτούμενη φροντίδα και πρόληψη. Αυτό έχει σαν απο
τέλεσμα την έπιδεινωση της πάθησης. Αναλυτικότερα η
νόσος μεταπίπτει σε παραγωγική διαβητική αμφιβλη
στροειδοπάθεια, δημιουργούνται ελκτικές αποκολλήσεις
και ο ασθενής οδηγείται στην τύφλωση.

«Όσο η νόσος μένει χωρίς θεραπεία τόσο τα προγνω
στικά για βελτίωση της όρασης μειώνονται. Πρόκειται για
ένα δρόμο χωρίς επιστροφή, η τύφλωση που επέρχεται
από την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μη
αναστρέψιμη. Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης στέκε
ται αρωγός σε αυτό το δύσκολο έργο πρόληψης και διά
γνωσης της νόσου. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο
βασίζεται σε αλγόριθμο και το οποίο σκανάρει τον βυθό
του ματιού και μπορεί να ¨ξεχωρίσει¨ την φυσιολογική
ή την παθολογική εικόνα. Έτσι εύκολα χωρίς την άμεση
ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να γίνει διάγνωση της
νόσου και να δοθεί από τον γιατρό η κατάλληλη θερα
πεία. Πρέπει ωστόσο να τονίσουμε πως ειδικά οι διαβη
τικοί ασθενείς είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται
από τον οφθαλμίατρο σε τακτά χρονικά διαστήματα
ούτως ώστε να προληφθεί γρήγορα η νόσος», αναφέρει
ο Ιωάννης Μάλλιας.
...«τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βοη
θήσουν τους οφθαλμιάτρους να χειριστούν πολύ περισ
σότερα δεδομένα πολύ πιο γρήγορα και να δώσουν
προτεραιότητα εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Επίσης
είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ύπαρξη ενός διαγνω
στικού συστήματος όπου δεν αναμιγνύεται πουθενά ο
άνθρωπος».
Έπειτα από ερευνητικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι ο αλ
γόριθμος χρησιμοποιώντας ένα νευρωνικό δίκτυο μπο

ρεί να πετύχει διάγνωση της νόσου με υψηλή ακρίβεια.
To σύστημα αυτόνομης τεχνητής νοημοσύνης έχει εγκρι
θεί από το FDA και ενδείκνυται για χρήση από τους πα
ρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Το σύστημα μπορεί
να ανιχνεύσει είτε την ήπια είτε την σοβαρή διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια.
Μόλις το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αναλύσει εικό
νες που τραβήχτηκαν από μια μημυδριατική κάμερα αμ
φιβληστροειδούς, τα αποτελέσματα κοινοποιούνται
αυτόματα σε μία βάση δεδομένων ενός ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Η όλη διαδικασία αυτοματοποιείται μόλις
τραβηχτεί η εικόνα. Ο κύριος Μάλλιας υπογραμμίζει πως
«τα γενικά πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης πε
ριλαμβάνουν την αυτοματοποίηση ορισμένων εργασιών.
Λόγω της ρομποτικής φύσης της κάμερας και της πλήρως
αυτόνομης διάγνωσης, σχεδόν οποιοσδήποτε μπορεί να
εκπαιδευτεί για να χειριστεί το διαγνωστικό αυτό μηχά
νημα. Το αποτέλεσμα της εξέτασης εμφανίζεται σε λιγό
τερο από ένα λεπτό. Ολόκληρη η εμπειρία του ασθενούς
είναι περίπου πέντε λεπτά.
Παρόλο που το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι
πανάκεια έχει τεράστιες δυνατότητες σε πολλούς κλινι
κούς τομείς, ιδιαίτερα στην οφθαλμιατρική. Ως εκ τούτου
οι επαγγελματίες της υγείας χρειάζεται να εξοικειωθούν
με τέτοιες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.
Η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας μας εκπλήσ
σει συνεχώς διαμορφώνοντας το κατάλληλο έδαφος για
την εξέλιξη συστημάτων που παλαιότερα δεν μπορού
σαμε καν να φανταστούμε!»
Δρ Ιωάννης Μάλλιας
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
τηλεφωνικοί αριθμοί βοήθειας

& πληροφορίας
)

2142142000

Βιντεοσυνομιλία με γιατρούς
Kαταγγελίες και Eνημέρωση
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Τα “αστέρια” του
Πρωτέα Βούλας
Επ’ ευκαιρία της χθεσινής νίκης (12.11.200 της Εθνικής Ελλάδας Μπάσκετ Γυναικών επί της Βουλγαρίας
για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2021, ο Α.Ε.Ο.
Πρωτέας Βούλας συγχαίρει τη Χριστίνα Αναστασοπούλου για την πρώτη της συμμετοχή στη μεγάλη
Εθνική ομάδα

Η Χριστίνα, που δεν έχει ακόμα κλείσει τα 18 της χρόνια, ήρθε στην ομάδα του Πρωτέα, από τον Άρατο
Κιάτου σε ηλικία 11(!) χρόνων, και έκτοτε έχει γίνει η
μικρότερη παίκτρια που έχει αγωνιστεί σε αγώνα Α1
(12,5 χρόνων!), έχει κατακτήσει ένα αργυρό μετάλλιο
σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, ενώ έχει
αναδειχθεί και Πανελλήνια Πρωταθλήτρια Νεανίδων
2 φορές, όλα με την ομάδα του Πρωτέα.

ΕΒΔΟΜΗ

«Βολές» για το κλείσιμο των κολυμβητηρίων
Ο Πρωτέας συγχαίρει ακόμα την 16χρονη Γεωργία Γρηγοροπούλου για την πρόσκλησή της στην ομάδα της
Εθνικής Γυναικών. Η Γεωργία αναδείχθηκε στον Κρόνο
Αγ. Δημητρίου (MVP στο τελευταίο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων που κέρδισε με την ομάδα της), ενώ
ενισχύει την ομάδα του Πρωτέα στη φετινή του προσπάθεια για επάνοδο στην Α1 Γυναικών.

Χριστίνα και Γεωργία συγχαρητήρια, το
μέλλον είναι δικό σας!!!!!
Επίσης, συγχαίρουμε την Αγγελική Νικολοπούλου και
την Μαριέλλα Φασούλα για την εμφάνιση που οδήγησε την Εθνική μας ομάδα στη νίκη.
Τα δύο κορίτσια, μαζί με την απούσα Πηνελόπη Παυλοπούλου, είναι από την παραγωγική διαδικασία του
Πρωτέα και ήταν και οι τρεις παρούσες στην μεγαλύτερη
επιτυχία του Συλλόγου, την κατάκτηση του Κυπέλλου
Ελλάδας το 2013 (σε ηλικίες 22, 16 και 17 ετών αντίστοιχα), με τις δύο τελευταίες να έχουν και αυτές κατακτήσει 2 Πανελλήνια Πρωταθλήματα Νεανίδων.

Το άνοιγμα των κολυμβητηρίων και την επιστροφή της δράσης στα αγωνίσματα με ευλαβική τήρηση των μέτρων που
ορίζουν οι ειδικοί ζήτησε για μια ακόμα φορά ο πρόεδρος
της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, Δημήτρης Διαθεσόπουλος,
σε συνέντευξή του στο δημοτικό ραδιόφωνο «Αθήνα 9,84».
Σχολίασε μεταξύ άλλων την επιμονή της πολιτείας να μην
επιτρέπει τη λειτουργία των κολυμβητηρίων, παρά τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι με την
κολύμβηση δεν μεταδίδεται ο κορονοϊός.

Βαριά ήττα υπέστη η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ γνώρισε βαριά ήττα στο ΟΑΚΑ από την πορτογαλική
Μπράγκα με 2-4 για την 5η αγωνιστική του Europa League
και αποκλείστηκε μαθηματικά από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Η Μπράγκα εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο βαθμό τα τραγικά
λάθη της «κιτρινόμαυρης» άμυνας στο ξεκίνημα του ματς
και προηγήθηκε 2-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο 10λεπτο.
Τα αποτελέσματα στον 7ο όμιλο:
ΑΕΚ - Μπράγκα 2-4
Ζόρια - Λέστερ 1-0
Νίκος Γεωργόπουλος

O Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης
δηλώνει για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία
Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με
Αναπηρία αποτελεί μία ευκαιρία για
να αναφερθούμε στην αναγκαιότητα
δρομολόγησης λύσεων και να διασφαλίσουμε με δράσεις και συγκεκριμένα έργα την ισότιμη θέση τους
στην κοινωνία. Στην Περιφέρεια Αττικής εργαζόμαστε εντατικά προς
την κατεύθυνση αυτή. Αντιμετωπίζουμε τους πολίτες με αναπηρία με
σεβασμό και αλληλοεκτίμηση.
...Προσωπικά, ως γιατρός και ως αιρετός γνωρίζω την καθημερινή μάχη
που δίνουν τα άτομα με αναπηρία και
θέλω να τους εγγυηθώ ότι στο σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής
είναι βασική προτεραιότητα η επίλυση των ζητημάτων που τους απασχολούν.
Οραματίζομαι και δρω καθημερινά
για να πετύχουμε τη δημιουργία μιας
υγιούς κοινωνίας απαλλαγμένης από
προκαταλήψεις. Για μια κοινωνία που
θα διαθέτει δομές που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας. Η εξασφάλιση της
προσβασιμότητας και η ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία οφείλουμε να είναι στους βασικούς
άξονες των πολιτικών μας.
Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που
έχουμε υλοποιήσει από την πρώτη
στιγμή ανάληψης των καθηκόντων
μας στην Περιφέρεια Αττικής είναι:
Η χρηματοδότηση του έργου κατασκευής του Παραολυμπιακού Αθλη-

τικού Κέντρου Ραφήνας. Ενός εμβληματικού έργου το οποίο όταν
ολοκληρωθεί θα συγκαταλέγεται
ανάμεσα στα τρία καλύτερα της Ευρώπης. Η υλοποίηση προγράμματος
με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Άξονας προτεραιότητας 9, ύψους 2.2 εκ. ευρώ) για
την υποστήριξη δομών για παιδιά
με αναπηρία.
Δημιουργία Έξυπνων Πρότυπων και
Σύγχρονων Διαβάσεων Πεζών για
ευκολότερη και ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών με κινητικά προβλήματα. Η αρχή έγινε πριν από ένα
χρόνο από το Καλλιμάρμαρο και το
Σύνταγμα.

Δημιουργία Μόνιμης Επιτροπής Συνεργασίας, με τη συμμετοχή στελεχών
της
Περιφέρειας
και
εκπροσώπων των συμπολιτών μας
με κινητικά και άλλα προβλήματα.
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης των
Ατόμων με αναπηρίες που φοιτούν
σε ειδικά σχολεία.
Συνολικά στους στόχους της Περιφέρειας Αττικής είναι η εξασφάλιση
προσβάσιμων υποδομών σε όλους
τους δημόσιους χώρους, (πεζοδρόμια, παραλίες, μεταφορικά μέσα,
χώροι πολιτισμού, αθλητισμού κλπ)
είτε κλειστούς (δημόσια κτίρια, υπηρεσίες, σχολεία και πανεπιστήμια,
νοσοκομεία και κέντρα υγείας).

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

*ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ*
«Σήμα κινδύνου» από τον ΠΑΣΑΠ
για τις συνέπειες
σε παίκτες και ομάδες
Για μια ακόμη φορά το τελευταίο διάστημα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Πετοσφαιριστών
(ΠΑΣΑΠ) έρχεται στο ζήτημα της διακοπής των πρωταθλημάτων στο χώρο του αγωνίσματος λόγω των
μέτρων απαγόρευσης της κυβέρνησης εξαιτίας του
κορονοϊού. Ο ΠΑΣΑΠ με νέα ανακοίνωσή του ζητάει
την άμεση επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης, τουλάχιστον στη Volleyleague. Ενώ στέκεται και στις σοβαρές
συνέπειες
που
έχει
η
αναστολή
δραστηριότητας σε παίκτες και σωματεία, ιδιαίτερα
στον οικονομικό τομέα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «εκτός ορίων» και «αβάσταχτη».

«Ζητάμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας να μπούμε
άμεσα σε διαδικασία επανέναρξης με όποιες προσθήκες κρίνετε σε όσα σας έχουν προταθεί από τις αρμόδιες αρχές του αθλήματός μας. ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ
ΑΛΛΟ. Η αθλητική μας ζωή είναι ορισμένου χρόνου,
ελάχιστων απολαβών και πλέον την έχετε βάλει σε
αναστολή ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ», αναφέρεται χαρακτηριστικά
στην ανακοίνωση.
Παράλληλα οι παίκτες του βόλεϊ στέκονται στο γεγονός πως η Volleyleague αν και έχει προτείνει στους ειδικούς
της
ΓΓΑ
ανανεωμένο
πρωτόκολλο
υγειονομικής ασφάλειας, μέχρι σήμερα δεν έχει ανάψει πράσινο φως για την επανέναρξη. Τονίζουν ότι
πρόθεση όλων είναι η τήρηση των μέτρων κατά του
κορονοϊού για την ασφάλεια των ίδιων των παικτών
και των οικογενειών τους.
Οπως υπογραμμίζουν, «δεν θέλουμε να αυτοκτονήσουμε αλλά απαιτούμε να επιβιώσουμε».
...Κατανοούμε πλήρως όσα ζούμε, τους κινδύνους, τις
ανησυχίες μας. ΔΕΝ κατανοούμε ότι δεν μας υπολογίζετε καν. Κατανοήστε κι εσείς ότι άλλη αναστολή
δεν παίρνει».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Τα παράπονα και
οι ελπίδες στο φινάλε
Στο τέλος της φάσης των ομίλων του Champions League θα
προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να σώσει την ευρωπαϊκή του
χρονιά, ποντάροντας πλέον στην κατάκτηση της 3ης θέσης
του 3ου ομίλου και σε συνέχεια στο Europa League. Η ήττα
των «ερυθρολεύκων» από τη Μαρσέιγ, με 2-1 στη Μασσαλία για την 5η αγωνιστική, έδωσε τέλος στις όποιες ελπίδες
είχαν για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης, την ώρα που
η Πόρτο, μένοντας όρθια απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (00 στην Πορτογαλία), εξασφάλισε τη 2η θέση και την πρόκριση στους «16».

Hττα με πολλά παράπονα
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Μαρσέιγ χωρίς να
είναι χειρότερος και έχοντας σοβαρά παράπονα για
τη διαιτησία του Ισπανού Χεσούς Χιλ Μανθάνο και
ιδίως για τις αποφάσεις που πάρθηκαν μετά από
χρήση VAR. Οι «ερυθρόλευκοι» στο ημίχρονο προηγήθηκαν 1-0, με γκολ του Καμαρά στο 32', στην επανάληψη όμως οι Γάλλοι έκαναν την ανατροπή με δύο
εύστοχα πέναλτι του Παγέτ (55', 75'). Παρότι και τα
δύο καταλογίστηκαν μέσω VAR, στον Ολυμπιακό αμφισβήτησαν έντονα τις διαιτητικές αποφάσεις, ιδίως
στο δεύτερο πέναλτι για χέρι του Ραφίνια.

Ήττα με 80-61 για τον Ολυμπιακό
από την ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα
Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την ΤΣΣΚΑ στην
Μόσχα, με 80-61, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.
Κορυφαίος των νικητών ο εξαιρετικός Μάικ Τζέιμς (16
πόντοι, 7 ασίστ, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), ενώ από
τον Ολυμπιακό πάλεψε ο Χασάν Μάρτιν, με 10 πόντους και 5/7 δίποντα.
Να σημειωθεί ότι στην 3η περίοδο αποβλήθηκε ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» Γιώργος Μπαρτζώκας
με δύο τεχνικές ποινές.
Για τον Ολυμπιακό ήταν η 5η ήττα σε 10 ματς και δεύτερη διαδοχική μετά την Μπασκόνια, και πλέον, οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στα δύο εκτός
έδρας ματς που έχουν να δώσουν την επόμενη εβδομάδα, με την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη στις
8/12 (εξ αναβολής) και αυτό που ακολουθεί στις 10/12
με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

...Περί Παπαρέσκου!
Ελάχιστοι από μας, από αυτή την τεράστια οικογένεια
που έχουμε φτιάξει….. ζωή να έχουμε….. θα θυμάται τον
Νίκο Παπαρέσκο, στρατιωτικό Γιατρό σύμβουλο του
ΣΕΓΑΣ τη δεκαετία του 60 και 70.
Και αν δεν τον θυμάται δεν έγινε και τίποτα. Αυτός ο κύριος, κάποια στιγμή, από το πουθενά, μας εμφάνισε δύο
Αμερικάνους για προπονητές. Καταλάβαμε αμέσως, ότι
κάτι δεν πάει καλά. Μετά από μία εβδομάδα ρώτησα τον
κ. Σύμβουλο….
― Είστε σίγουρος ότι είναι προπονητές οι κύριοι;;
― Και ποιος είσαι εσύ που ρωτάς;;;….
― Είμαι προπονητής αθλητών της Εθνικής Ομάδας
― Έξω από το ΣΤΙΒΟ, θα γυμνάζεις επί 40 ημέρες τους
Αθλητές από τις Κερκίδες……
Μετά από ένα χρονικό διάστημα, αποδείχτηκε ότι οι Αμερικάνοι ήταν ΕΜΠΟΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Ποτέ κανείς
από τους συναδέλφους προπονητές δεν δώσαμε συνέχεια στην αστεία αυτή υπόθεση. Γεγονός ήτανε, ότι ο Παπαρέσκος δεν ήταν αρκετά σοβαρό άτομο για να είναι στο
ΔΣ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ! Τώρα μπορεί κάποιος να μου
πει…..έλα τώρα μην είσαι τόσο απόλυτος… Ίσως να
φταίει και το γεγονός ότι έχω μεγάλη εκτίμηση Σεβασμό
και Αγάπη στον ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Νίκος Γεωργόπουλος

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
Νέες αλλαγές από τη FIBA
Σε μία ακόμα αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του φετινού
Basketball Champions League προχώρησε η FIBA, εξαιτίας
των συνθηκών που επικρατούν στην Ευρώπη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και οι οποίες επηρεάζουν και τις
αθλητικές διοργανώσεις.
Οπως ανακοινώθηκε, μετά την ολοκλήρωση της φάσης των
ομίλων, αντί για διπλούς αγώνες νοκ άουτ οι 16 ομάδες που
θα πάρουν την πρόκριση θα συμμετάσχουν σε δεύτερη
φάση ομίλων. Συγκεκριμένα, θα σχηματιστούν 4 όμιλοι με
4 ομάδες έκαστος, η κάθε ομάδα - όπως και στην πρώτη
φάση - θα δώσει 6 αγώνες (3 εντός και 3 εκτός έδρας) και
οι δύο πρώτες κάθε ομίλου θα προκριθούν στο Φάιναλ 8,
που θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.

SUPER LEAGUE 1
Βόσνιος διαιτητής στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ
Τον Βόσνιο διαιτητή Ιρφάν Πέλιτο όρισε η ΚΕΔ για το
ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 11ης
αγωνιστικής της Super League. O Πέλιτο θα διευθύνει για
πρώτη φορά αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος και θα
έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Σέναντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς και Αμέρ Μάτσιτς. Διαιτητής VAR ορίστηκε ο Ολλανδός Κλάι Ρούπερτι και 4ος ο Φίλιππος Κουτσιαύτης.

Σύγχρονα και ασφαλή γήπεδα για
το λαό και όχι για τα
επιχειρηματικά συμφέροντα
Παρέμβαση του Νίκου Σοφιανού
στο Δημοτικό Συμβούλιο Aθήνας
Τη θέση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Αθήνας για τη δημιουργία γηπέδων σύγχρονων και με ασφάλεια για το
λαό και όχι για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα
εξέφρασε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο του
δήμου Αθηναίων (30/11) ο Νίκος Σοφιανός, επικεφαλής
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο δήμο και μέλος του ΠΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ. Σημειώνεται ότι το θέμα της «διπλής
ανάπλασης» εντάχθηκε στη συζήτηση του Δημοτικού
Συμβουλίου της 30ής Νοέμβρη για πρώτη φορά από
την εκλογή της δημοτικής αρχής και μάλιστα δέκα
μέρες μετά την υπογραφή του σχετικού «μνημονίου
συναντίληψης», που έγινε εν αγνοία του Δημοτικού
Συμβουλίου, κάτι που ανέδειξε ο Ν. Σοφιανός.
Οπως είπε, «είναι απαράδεκτο το Δημοτικό Συμβούλιο
να είναι ουραγός στην ενημέρωση σχετικά με τις εν
κρυπτώ κινήσεις και διαπραγματεύσεις της δημοτικής
αρχής με την κυβέρνηση, την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και
τον Ερασιτέχνη, αλλά και τα διάφορα άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα που εμπλέκονται στο σχέδιο της
"διπλής ανάπλασης" και που οδήγησαν στην υπογραφή
ενός μνημονίου συνεργασίας. Καμία συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, καμία πληροφόρηση των παρατάξεων», ανέφερε σχετικά ο Ν. Σοφιανός.
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Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο
Το φαινόμενο των θρησκειών
Δημήτρης Τσαρδάκης

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

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

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

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ

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

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

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού

Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση
του καπιταλισμού

Δημήτρης Τσαρδάκης

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

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

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

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

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

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

H Eλλάδα δια μέσου των αιώνων

Δε στέλνουν γράμματα στους ουρανούς

Ιστορία
Ηλίας Αλβανίδης

Δαιτρέχοντας σημαντικά γεγονότα
της ιστορίας που σημάδεψαν
την ανθρωπότητα.

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

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

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