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ΕΜΒΟΛΙΜΟ

ΕΜΒΟΛΙΟ
να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε;
Εμβόλιμα, γιατί δεν κατατάσσεται στη θεματολογία
μου, είμαι υποχρεωμένος, μετά κι από πολλά ερωτήματα αναγνωστών, που ανησυχούν για την υγεία
μου – αλλά και την δική τους – ν’ ασχοληθώ και με
την υγειονομική επικαιρότητα: Με το εμβόλιο λοιπόν!
Εμβόλιο: ετυμολογικά σημαίνει το «ρυπτόμενο, το
βαλλόμενο, ακόντιο δόρυ»1 κ.λπ. Στην ιατρική, όπως
λίγο – πολύ, όλοι το γνωρίζουμε, είναι βιολογικό παρασκεύασμα, συνηθέστατα σε υγρή
μορφή, που «εμβάλεται» στον ανθρώπινο οργανισμό και που έχει
σκοπό τη διέγερση του αμυντικού συστήματος του οργανισμού, έναντι
συγκεκριμένων παθογόνων μικροοργανισμών, ώστε ν’ αποκτήσει ανοσία.
Συνήθως Περιέχει νεκρό ή αδρανοτου Κώστα
ποιημένο, μη ενεργό συγκεκριμένο
Βενετσάνου
νοσογόνο παράγοντα, ώστε το ανοσοποιητικό μας σύστημα να το αναγνωρίσει και να παράξει τα αντισώματα που θα τον
καταστρέψουν2.
Μετά τη σύντομη λεξικολογική και εγκυκλοπαιδική
προσέγγιση, ας πάμε στην ουσία:
Να το κάνουμε το εμβόλιο ή να μη το κάνουμε;
Επειδή δεν είμαι λοιμοξιολόγος, η προσέγγισή μου
Συνέχεια στη σελ. 2

Καλά Χριστούγεννα
με οικογενειακή
θαλπωρή
και ειρήνη

€

Τελευταία η Ελλάδα σε 52 χώρες

Tί δεν πάει καλά με τον κορωναϊό!
3 Bρίσκεται
στη χειρότερη
θέση και στη
θνησιμότητα
και στην
οικονομία
σελίδα 7

Δήμος Παλλήνης
Προϋπολογισμός με συναίνεση
σελίδα 6

O χρόνος και
ο εαυτός μας
Θεόδωρος Γεωργίου
σελίδα 17

“Δημοσθένους Σκέψεις”
Της Αλλαγής
το Πρόσωπο
vol. II

η νέα ποιητική
συλλογή του
Δημοσθένη Δόγκα

σελίδα 24
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ΕΒΔΟΜΗ

ΕΜΒΟΛΙΟ
Συνέχεια απο τη σελ. 1

θα είναι καθαρά εμπειρική, λογική και ...φιλοσοφική.
Κατ’ αρχήν, εμπειρικά να σας πω ότι έχω και αρνητικά «απωθυμένα», τα οποία όμως έχω ανακαλέσει
και αποκαλύψει:
― Το πρώτο μου «σκασιαρχείο» στο σχολείο, στην
«πρώτη μικρή», ήταν όταν μας έβαλαν στη σειρά
στην αυλή, για να περάσουμε δυο – δυο στην αίθουσα που θα γινόταν ο εμβολιασμός. Βήμα – βήμα
προχωράγαμε και πλησιάζαμε στο «θάλαμο εκτελέσεως» Είχα πανικοβληθεί· η αυλόπορτα όμως του
σχολείου ήταν ορθάνοιχτη και τ’ αποφάσισα: «θα το
σκάσω τρέχοντας, αρκεί να μη μ’ αντιληφθούν οι δάσκαλοι». Και την κατάλληλη στιγμή εκσφενδονίστηκα εκτός σχολείου και διέσχισα κάθετα την οδό
που οδηγούσε στη λύτρωση· στο σπίτι!
Ατυχώς εκεί με περίμενε η μητέρα μου, που μετά
από μια σύντομη ανάκριση και νουθεσία, αφού «μου
τις έβρεξε», με οδήγησε ξανά στο σχολείο· έκανα
το εμβόλιο – δεν θυμάμαι ποιο – και, ώ του θαύματος, δεν έπαθα τίποτα!
Βέβαια, μετά από χρόνια σκέφθηκα ότι είχα γλυτώσει από έναν μεγάλο κίνδυνο, διασχίζοντας τρέχοντας την οδό, να με «πλακώσει» κανένα διερχόμενο
αυτοκίνητο. Ευτυχώς τότε (1940) ήταν ελάχιστα.

Διαβάστε ακόμη
Διαδικτυακές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Σελ. 4-5
550 εκατ. στους Δήμους από το
Υπ. Εσωτερικών
Σελ. 6
Η ιστόρηση της Γέννησης του Ιησού
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Σελ. 8
Ψυχαγωγία και διασκέδαση
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 9
Σελ. 11

“Ήτο ωραίο το ρετσινάτο” Σελ. 12

Εξ Ερωτοελευθεροπρεπείας άρχεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης
Σελ. 14

Αθλητικά

Ν. Γεωργόπουλος

Σελ. 22-23

Τελειώσαμε; Όχι: Η ιστορία για τα παλιά χρειάζεται
για ν’ αντιμετωπίσεις προετοιμασμένος τα τωρινά
και να προβλέπεις τα μελλούμενα.
Μετά πιο μεγάλος, δευτέρα(;) δημοτικού, μας κάνανε εμβόλιο κατά της «ευλογιάς». (Αναρωτιόμουν
γιατί το 'λεγαν έτσι, ενώ ο παππάς στην εκκλησία
και στο κατηχητικό μας «ευλογούσε». Δεν θα μιλήσουμε γι’ αυτόν, γιατί θα πάει μακριά. Η βατσίνα,
όπως το λέγανε, λατινικής προέλευσης – γινόταν
κάπως έτσι: Μας χάραζαν ελαφρά μ’ ένα ξυραφάκι,
στο μπράτσο ή στο μηρό, και μας έσταζαν ένα υγρό.
Μετά για να μη μολυνθούμε μας έβαζαν ένα καπάκι
με αντισηπτικό υλικό, σε μέγεθος δίευρου περίπου.
Αποτέλεσμα; Πυορροή και μια τρύπα στο μηρό 3
εκατοστά, που «τρόμαξε» να κλείσει και να μη μείνω
κουτσός. Πάει, πέρασε κι αυτό και συνέχισα τα διάφορα εμβόλια, μέχρι και τώρα με το εμβόλιο της γρίπης, χωρίς να μ’ ενοχλεί τίποτα.
Α, το εμβόλιο κατά της γρίπης Η1 Ν1 δεν το έκανα
γιατί «κάτι μού μύριζε».

Τώρα με τον ΚΟΡΩΝΑΪΟ, τί γίνεται;
Τι με κάνει σκεπτικό:
― Μόνο το 40% του ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού έχει δηλώσει ότι θα το κάνει (ΠΟΕΔΗΝ). Το 60%
ή έχει εκφράσει την αντίρρησή του ή δείχνει απρόθυμο.
― Πολύ γρήγορα βγήκε στην αγορά και ναι μεν εξελιγμένη τεχνολογία, και πολύ ενδιαφέρον και χρήμα
αλλά και ανταγωνιστικότητα που θυμίζει «ψυχρό πόλεμο»!
― Σιωπή, χλεύη και.. καραντίνα σκέπασε το ρωσικό
εμβόλιο που ανακοίνωσε ο Πούτιν.
― Για το κινέζικο ή άλλο δεν άκουσα τίποτα!
― Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την από κοινού
προμήθεια από κάποιες αμερικανικές εταιρείες, απ’
όπου βεβαίως, ως ουραγός και εξαρτημένη χώρα, θα
το προμηθευθεί και η Ελλάδα.
Εμπάργκο και στα φάρμακα, εν μέσω απειλητικής
για την ανθρωπότητα πανδημίας; Αυτό δεν μπορώ
να το διανοηθώ ούτε σε πόλεμο· εκτός και πρόκειται
για βιολογικό πόλεμο και ας αφήσουν τις μεθοδευμένες επιστημονικά αντι-συνωμοσιολογίες!
Συνωμοσία, δεν ωρροδούν να συστήσουν για τη μείωση του πληθυσμού – νεκραναστένοντας τον Μάλθους – και είναι δυνατόν να υπάρχει η συνωμοσία,
όπως υπάρχει και ο ιός (covid-19), πιθανότατα εργαστηριακά καλλιεργημένος.
Σας καθησυχάζω, αλλά εσείς συνεχίστε ν’ ανησυχείτε. Εξ άλλου, «τι μπορούμε να κάνουμε». Αν δεν
το κάνουμε κινδυνεύουμε να προσβληθούμε. Κι αν
το κάνουμε κινδυνεύουμε απ‘ ότι μπορούμε να φαν-

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

ταστούμε. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και μη
φανταστείτε πως δεν θα το κάνουν οι πολιτειακοί
και πολιτικοί παράγοντες, διεθνώς, για να μας πείσουν. Θα το κάνουν, και θα είναι γνήσιο· το εμβόλιο
που θα κάνετε κι εσείς.
Επίσης θα ’θελα να σας προτρέψω να μην περιμένετε να το κάνουν «οι άλλοι», για να δείτε τι θα
γίνει, και μετά να ξεθαρρέψετε.
Οταν θα ξεθαρρέψετε να φοβάστε, γιατί αν υπάρχει
αυτή η «καλοπροαίρετη» συνωμοσία «χάρη της ανθρωπότητας και της αρμονίας της φύσης» τότε θα
εκδηλωθεί· όταν θα ξεθαρρέψετε.
Ξέρω, θα πουν πολλοί πολλά· και σεις, αγαπητοί
μου, φίλοι αναγνώστες. Ποτέ δεν ήσαν αρεστές οι
Κασσάνδρες. Όχι γιατί προμαντεύουν δυσάρεστα
πράγματα, αλλά γιατί ενίοτε επαληθεύονται.
Και για να μην έχετε την περιέργεια, «τι θα κάνω
εγώ», μην αγωνιάτε.
Εγώ έχω περάσει ήδη την τρίτη ...εφηβεία και το
προσδόκιμο ζωής, έχω κάνει, ό,τι έχω κάνει, έχω
ζήσει, έχω αγωνιστεί, κάτι έχω αφήσει...
Λατρεύω τη ζωή, αλλά, δεν φοβάμαι να κλείσω το
βιολογικό μου κύκλο· είμαι ελεύθερος!
Οφείλω να δώσω τόπο στα νιάτα και στους... δραστήριους χρήσιμους συνανθρώπους μου. Τους
Πρωθυπουργούς, τους προοδευτικούς, τους πολιτικούς όλων των διαμετρημάτων, την πνευματική
ηγεσία που παρέδωσε γενναιόδωρα τα ηνία στους
άπληστους, άχρηστους και αλαζόνες· τόπο στους
προοδευτικούς, στους βολεμένους και επαναστατημένους.
Τόπο και στους συνομηλίκους μου, που φοβούνται
μη χάσουν τρία, πέντε, δέκα χρόνια απ’ το υπόλοιπο
της ζωής τους...
Στιγμές, στιγμές είναι η ζωή. Όποιος πολλές θα
ζήσει, αργότερα τραβάει προς τη δύση! (Σαίξπηρ).
Υ.Γ. Σαν υστερόγραφο να επισημάνω στους κρατούντες, να μην αποτολμήσουν να κάνουν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό!
Και η υποχρεωτική «απόλαυση», είναι αποκρουστική είναι βιασμός.
Αν γίνει υποχρεωτικός, ακόμη και εμμέσως – π.χ.
«αν δεν εμβολιαστείς, δεν ταξιδεύεις», τότε θα
έχουν εγκαθιδρύσει την απεχθέστερη δικτατορία.
Θα έχουν πισωγυρίσει στη δεκαετία του 1940 και
του ’50: «Αν δεν έχεις ψηφίσει, δεν παίρνεις άδεια
οδήγησης»!!!
Ωμός εκβιασμός. Πειθαναγκασμός...

―――――――
1. LIDDELL & SCOTT: «Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης», τομ.
Β΄.
2. ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ
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γιορτές
σημαίνει

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

ȝɇȾɉɜɍ
ɍ
ɒ

Προσφορά στην Ελληνική Γραματεία

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

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

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

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004
και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία
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Radio Plays
Ραδιοφωνικό θέατρο
Αυτόν τον Δεκέμβριο, το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου παρουσιάζει ένα νέο εγχείρημα, που συνδυάζει το
ραδιοφωνικό θέατρο με την αστυνομική λογοτεχνία και
την τζαζ μουσική.
Κάθε Τρίτη, ένα καινούργιο Radio Play θα κάνει ταυτόχρονη πρεμιέρα στα podcast της Lifo και στο greekfestival.gr, όπου και θα παραμένει, με δωρεάν ακρόαση για
όλους.
Oι πρεμιέρες των έργων:

ΕΒΔΟΜΗ

65 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ο Λεωνίδας Καβάκος ερμηνεύει Μπαχ
Όλοι θυμόμαστε το κορυφαίο μουσικό γεγονός που
άνοιξε τα φετινά Επιδαύρια στις 17 Ιουλίου, την κατανυκτική συναυλία του Λεωνίδα Καβάκου, ο οποίος στάθηκε
μόνος του στην ορχήστρα του Αρχαίου Θεάτρου της
Επιδαύρου για να ερμηνεύσει έργα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ήταν μια εμβληματική στιγμή για τα 65 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας του Φεστιβάλ Αθηνών &

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου:
Ανθρώπινη συμπύκνωση της Αμάντας Μιχαλοπούλου

Τρίτη 5 Ιανουαρίου:
Το μέλλον της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας του
Νεοκλή Γαλανόπουλου
Σκηνοθεσία Αργύρης Ξάφης

Φεστιβάλ «Γέφυρες»
Χριστουγεννιάτικη
ολοήμερη προβολή
To Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου “ΓΕΦΥΡΕΣ” που ολοκληρώνεται στις 25 Δεκεμβρίου, διαθέτει ένα πλούσιο πρόγραμμα που μπορεί
τε να βρείτε στο διαδίκτυο.
Εισιτήρια στο https://www.inspire-tv.com/

Επιδαύρου αλλά και για την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της
Κατερίνας Ευαγγελάτου, που, με την πρόσκληση του κορυφαίου βιολονίστα στην Επίδαυρο, εγκαινίασε ένα διαφορετικό βίωμα των φεστιβαλικών χώρων, μια
αντισυμβατική «κατοίκησή» τους.
Καλωσορίζοντας εορταστικά το νέο έτος την Πρωτοχρονιά, το Φεστιβάλ προσφέρει για 48 ώρες την προβολή
αυτής της μοναδικής συναυλίας, που έμεινε αξέχαστη
σε όσους την παρακολούθησαν στην Επίδαυρο.
Στο μεγαλύτερο θεραπευτήριο του αρχαίου κόσμου,

τόπο λατρείας του θεού Ασκληπιού, ο Λεωνίδας Καβάκος μοιράστηκε μαζί μας μια σπάνια μουσική προσευχή. Σε μια εποχή που χρειαζόμαστε συλλογικά
την ανάταση, το Φεστιβάλ διασχίζει το 2020 χαρίζοντας στο Κοινό αυτή τη μυσταγωγική στιγμή – σαν
δώρο εξευμενισμού και ελπίδας για το 2021 που έρχεται.
Η προβολή της συναυλίας εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο
μεταδόσεων, που θα περιλαμβάνει σημαντικές συναυλίες και μουσικές παραστάσεις από το πρόγραμμα
του 2020.
Ένα δείγμα από όσα έγραψαν για τη συναυλία του
Λεωνίδα Καβάκου στην Επίδαυρο:
«Μια τέτοια συνάντηση, στις συνθήκες της εποχής
μας, μόνο δέος μπορεί να προκαλέσει σε όσους συμμετείχαν […] Το κοινό σχεδόν κρατούσε την αναπνοή
του όσο ο Λεωνίδας Καβάκος στο κέντρο της ορχήστρας αναμετριόταν με τις παρτίτες και τις σονάτες
του Μπαχ, χωρίς ηχητική ενίσχυση». (Σάκης Ιωαννίδης, Καθημερινή, 21.07.2020).
*
{Πρόγραμμα συναυλίας}
Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (1685-1750)
Διάρκεια 70΄ (Μεταξύ των έργων, μικρή παύση)
*
Η συναυλία θα προβληθεί την Παρασκευή 1 και το
Σάββατο 2 Ιανουαρίου στο διαδικτυακό μας κανάλι
στο YouTube: Greek Festival και θα παραμείνει διαθέσιμη για 48 ώρες.
Έναρξη: 17:00 / YouTube: Greek Festival

Xριστουγεννιάτικο δέντρο και χωριό του Άη-Βασίλη στο Πεδίο του Άρεως
Χριστουγεννιάτικο δέντρο και χωριό του Άη Βασίλη,
έχει δημιουργησει η Περιφέρεια Αττικής στο Πεδίο
του Άρεως, το οποίο όμως είναι περιφραγμένο λόγω
Covid-19 και έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα.
Στο χωριό του Άη Βασίλη, θα πραγματοποιούνται
εορταστικά δρόμενα που θα προβάλλονται, μέσω
youtube στο κανάλι της Περιφέρειας Αττικής
(https://www.youtube.com/channel/UCJf8zh4FzNEhvGUZPt70cfw).
Με αφορμή τη φωταγώγηση του δέντρου και τις Online Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Περιφέρειας
Αττικής ο Γ. Πατούλης δήλωσε: «Η Περιφέρεια Ατ-

τικής, λόγω της Πανδημίας, επιλέγει φέτος ένα διαφορετικό τρόπο για να βρίσκεται κοντά σε κάθε πολίτη τις ημέρες των γιορτών.
Η συμβολική φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου
δέντρου, γίνεται με στόχο να στείλουμε ένα μήνυμα
αισιοδοξίας προς τους πολίτες οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο
ελάχιστο».
Η Περιφέρεια Αττικής προσφέρει για την περίοδο
των εορτών από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 10
Ιανουαρίου ένα πλούσιο διαδικτυακό πολιτιστικό
πρόγραμμα, το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν για
όλους τους πολίτες.

Το χριστουγεννιάτικο χωριό
Στο χριστουγεννιάτικο χωριό, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο Άη Βασίλης διαβάζει ζωντανά, παραμύθια και ο βοηθός του το ξωτικό, δημιουργεί
χριστουγεννιάτικες κατασκευές και αμπαλάρει τα
δώρα των μικρών παιδιών.
Στον εξωτερικό χώρο, υπάρχει εκτός από το Δέντρο,
ένα τρενάκι και το έλκηθρο με τους ταράνδους.
Εκεί θα ετοιμάζουν τα δώρα που θα «ταξιδέψουν»
την μαγική ημέρα των Χριστουγέννων.
Το θεματικό πάρκο, στην «καρδιά» της πόλης στοχεύει να μεταφέρει το εορταστικό κλίμα σε όλα τα
παιδιά και τους κατοίκους της Αττικής.

ΕΒΔΟΜΗ
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Διαδικτυακές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στο Δήμο BBB
Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής
Αγωγής του Δήμου BBB θα μεταφέρει διαδικτυακά,
την μαγεία της Χριστουγεννιάτικης γιορτής.
Μέσω της διαδικτυακής τηλεόρασης του Δήμου
(www.vvv.gov.gr/webtv και www.facebook.com/dimosvvv) μπορείτε να παρακολουθήσετε δρώμενα για
μικρούς και μεγάλους.
Μπορείτε να υποδεχτείτε το 2021 με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα, ακριβώς τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς, βγαίνοντας στο μπαλκόνι του σπιτιού σας
με τα μάτια στραμμένα ψηλά.

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

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

3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ ΕΛΣ

Η μουσικη του λογου
Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει
το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της με
τίτλο “Η μουσική του λόγου”, σε
καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου
Κουμεντάκη, το οποίο απαρτίζεται
από πέντε ιδιαίτερες ιστορίες μικρού μήκους. Οι προβολές των βίντεο του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται
έως 6 Ιανουαρίου 2021 και θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό για
30 ημέρες μετά την πρεμιέρα τους.
Οι προβολές θα πραγματοποιούνται
από το nationalopera.gr, και μέσω
των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook
και YouTube, καθώς και από τον
ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού
και
Αθλητισμού
digitalculture.gov.gr.
Οι πέντε ταινίες μικρού μήκους που
θα προβληθούν συνδυάζουν την
τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της
μουσικής και του αφηγηματικού
λόγου μέσα από νέες αναγνώσεις
μουσικών έργων. Το όνειρο και η
φαντασίωση της Εξαϋλωμένης νύχτας του Άρνολντ Σαίνμπεργκ συναντούν
τις
εξομολογήσεις
ανθρώπων σε εγκαταλελειμμένα
κτίρια στην υπνωτική σύνθεση Mich

nicht του Νίκου Ιωακείμ και τις αναμνήσεις της Γυναίκας με τα Μαύρα
στο μονόδραμα “Η κυρία του σεληνόφωτος” του Γιώργου Σισιλιάνου.
Το νανούρισμα του Ταρκουίνιο Μέρουλα που ψελλίζεται από διαφορετικές μητέρες στη σύγχρονη Αθήνα
μπλέκεται με τις Μουσικές ΚαλημέρΕΛΣ, όπου το λυρικό τραγούδι κυριεύει ένα πρωινό τηλεοπτικό
μαγκαζίνο.
Απολαύστε τις ξεχωριστές ιστορίες
μικρού μήκους από την οθόνη του
υπολογιστή σας, το τάμπλετ ή το κινητό σας».
Μετάδοση: nationalopera.gr, Facebook, YouTube, digitalculture.gov.gr

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

Η κυρία Βλεφαρίδου και το
πορτραίτο του Άγιου Βασίλη
Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον Άγιο Βασίλη: Οι τάρανδοί του κρυολόγησαν και τους φρόντιζε όλο το χειμώνα, τα
κοράκια έφαγαν όλα τα κολοκυθάκια του από τον λαχανόκηπο,
το πιάνο του ξεκουρδίστηκε από το υπερβολικό κρύο (και άντε
να βρεις χορδιστή τέτοια εποχή στον Βόρειο Πόλο), όσο κι αν

έψαξε δεν βρήκε πουθενά το αγαπημένο του βιβλίο «το εγχειρίδιο του καλού Άγιου Βασίλη» και σα να μην έφταναν όλα
αυτά, καθώς στόλιζε το μεγάλο έλατο στην αυλή του, έπεσε
και στραμπούληξε τον αστράγαλό του!
Θα καταφέρει, άραγε, η κυρία Βλεφαρίδου να ικανοποιήσει τις
προσδοκίες των ξωτικών; Και ο πίνακας; Θα φτάσει τελικά στα
χέρια του Άγιου Βασίλη;

Παραστάσεις έως 05/01/2021, ώρα 5.30 μ.μ.
Διάρκεια Παράστασης: 25’

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Η εκδήλωση προβάλλεται δωρεάν, τηλ. (+30) 216 8091000
info@snfcc.org

Η Λίμνη των Κύκνων
Online streaming
Διαθέσιμο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020
Παρακολουθήστε το οποιαδήποτε ώρα και μέρα!
Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η
Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι,
ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια
μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε το φημισμένο
The Moscow Ballet – Russian
Ballet Theater, μια από τις
πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις
του κλασικού χορού της Μόσχας.
Η Λίμνη των Κύκνων, η πιο
συγκινητική ιστορία αγάπης
του κλασικού χορού, είναι
το μπαλέτο, το οποίο διαχρονικά συναρπάζει και γοητεύει
το
κοινό
(παρουσιάστηκε για πρώτη
φορά στις 4 Μαρτίου του
1877 στο θέατρο Μπολσόι
και έκτοτε δεν έχει σταματήσει να συναρπάζει τον κόσμο). Την ίδια στιγμή
αποτελεί την υπέρτατη πρόκληση στην καριέρα
των χορευτών, αφού οι δεξιοτεχνικές ικανότητες
και ο λυρισμός που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη ερμηνεία του, είναι σχεδόν πέρα από τα
ανθρώπινα όρια. Παράλληλα, πρόκειται για ένα
αυτόνομο μουσικό έργο μεγάλων ερμηνευτικών
απαιτήσεων, με αγαπημένες μελωδίες που αιχ-

μαλωτίζουν και σαγηνεύουν τις αισθήσεις.
Το Russian Ballet Theater, που διαπρέπει παγκοσμίως με τη συγκεκριμένη παράσταση, ιδρύθηκε
το 2000 και αμέσως καθιερώθηκε ως ένα διαρκώς εξελισσόμενο συγκρότημα χορού. Υιοθετώντας τις παραδόσεις της κληρονομιάς του
κλασικού μπαλέτου, περιλαμβάνει στο ρεπερτόριό του σχεδόν όλες τις παραστάσεις του χρυσού αιώνα του ρωσικού μπαλέτου όπως τα έργα
«Λίμνη των κύκνων», «Η ωραία κοιμωμένη»,
«Καρυοθραύστης», «Ζιζέλ», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μπαγιαντέρα», «Δον Κιχώτης» κ.ά.
Από την εποχή της
ίδρυσής του, περιόδευσε με μεγάλη
επιτυχία σε πολλές
χώρες του κόσμου:
Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Μάλτα, Καναδά, Μεξικό, Κίνα,
Νοτιοαφρικανική
Δημοκρατία, Ισπανία, Πορτογαλία. Το
συγκρότημα συνεργάζεται με επιφανείς καλλιτέχνες
διαφόρων ομάδων,
μεταξύ αυτών και των Θεάτρων Μπολσόι, Μαρίνσκι, Στανισλάβσκι.

Παραστάσεις: έως 31/12 οποιαδήποτε ώρα και μέρα
Τιμή εισιτηρίου: 10€
Trailer: https://youtu.be/j1sjLI6XaSs
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550 εκατομμύρια ευρώ έδωσε στους Δήμους το 2020
το Υπουργείο Εσωτερικών
Άραγε πήγαν στον δημότη;;;
Με έκτακτες χρηματοδοτήσεις και με μια σειρά από
διοικητικές πράξεις που διασφάλισαν πρόσθετα
έσοδα ή κάλυψαν έξοδα ή απώλειες των ΟΤΑ, το
υπουργείο Εσωτερικών στην πιο δύσκολη ίσως χρονιά από τη μεταπολίτευση και μετά, στάθηκε στο
πλευρό της Αυτοδιοίκησης με συνολικές επιπλέον
χρηματοδοτήσεις που φθάνουν τα 550 εκατ. ευρώ.
Την Παρασκευή (18.12.20), με εντολή του υπουργού
Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου δόθηκε επιπλέον
ενίσχυση 85 εκατ. ευρώ στους 332 Δήμους της
χώρας με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών
γενικών δαπανών.
Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια του 2020 η Αυτοδιοίκηση προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες, οι
περισσότερες εκ των οποίων δημιουργήθηκαν λόγω
της πανδημίας, αλλά και για να καλύψει απώλεια εσόδων από δημοτικά τέλη που με αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών δεν εισπράχθηκαν λόγω της
πρώτης και της δεύτερης καραντίνας από καταστηματάρχες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έμειναν
κλειστές, καθώς και από κάλυψη ληξιπρόθεσμων
οφειλών, αλλά και για πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, έλαβε πρόσθετα 400 εκατ. ευρώ.
Επί πλέον πρέπει να υπολογισθούν και 150 εκατ.
ευρώ, που προκύπτουν ως πρόσθετα, σταθερά, ετήσια
έσοδα της Αυτοδιοίκησης από τη ρύθμιση των αδήλωτων τετραγωνικών, μια «σιωπηρή μεταρρύθμιση» που
απάλλαξε τρία εκατομμύρια πολίτες από τέλη και
πρόστιμα ύψους 1,5 δις ευρώ, για τα περίπου 70 εκα-

τομμύρια τετραγωνικά που δεν είχαν δηλωθεί. “Πρόκειται ιστορικά για τη μεγαλύτερη μείωση ιδιωτικού
χρέους», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Τ. Θεοδωρικάκος στη Βουλή και είναι μια πράξη που ενίσχυσε
την εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολιτών.
Αθροιστικά, δηλαδή, η Αυτοδιοίκηση έχει λάβει λόγω
των αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών επιπλέον ποσά της τάξεως των 550 εκατ. ευρώ.
Η κατανομή των τελευταίων για το 2020, 85 εκατ.
ευρώ προς τους Δήμους γίνεται ως εξής:
Στην Περιφέρεια Αττικής
Α/Α ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
――――――――――――――――――――――――――
21 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
196.648,84
22 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
454.258,08
23 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
439.662,87
24 59504 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
437.710,31
25 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
20.677,03
26 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ
4.663.854,47
29 59507 ΑΛΙΜΟΥ
300.903,91
30 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
446.206,71
31 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
200.927,99
32 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ
634.657,38
33 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 273.511,80
34 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
187.760,40
35 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ
437.460,37
36 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
383.734,51
37 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ
511.881,26
38 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
265.908,82
39 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ
226.486,85

Με πλατεία συναίνεση ψηφίστηκε ο
Προϋπολογισμός του Δήμου Παλλήνης
Με μεγάλη πλειοψηφία και σε κλίμα
συναίνεσης, ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, ο Προϋπολογισμός του 2021 που κατέθεσε η
Δημοτική Αρχή, κατά την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου.
Τον Προϋπολογισμό του 2021 ενέκριναν 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι επί 27
παρόντων, έπειτα από μια συζήτηση
που χαρακτηρίστηκε από υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Αξιοσημείωτο
είναι,
ότι,
ο
νέος
Προϋπολογισμός, ψηφίστηκε και από
την παράταξη της Μείζονος Αντιπολίτευσης, παρά τις διαφωνίες που
εξέφρασε.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης
Ζούτσος, σημείωσε ότι ο νέος Προϋπολογισμός, «είναι ρεαλιστικός και
υλοποιήσιμος, καθώς εξασφαλίζει
τους πόρους για τα έργα του τεχνικού
προγράμματος που οδηγούν στην λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση

της πόλης μας, όσο και την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων
για τον εκσυγχρονισμό του Δήμου, με
τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

...είναι ο πρώτος Προϋπολογισμός
που καταρτίζεται σε συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας που θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Αποτελεί για την
Διοικούσα Παράταξη και για μένα προσωπικά, μια πρόκληση ευθύνης: Να
παραμείνουμε όρθιοι αλλά και αποτελεσματικοί. Να μπορούμε να κοιτάμε
τους συμπολίτες μας στα μάτια, λέ-

γοντας τους την αλήθεια για τα δεδομένα που υπάρχουν και τις προσδοκίες
που
πρέπει
να
έχουν.
Συνεχίζουμε με πρόγραμμα και δέσμευση. Δεν υποσχεθήκαμε τίποτα
που δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν θα
το πράξουμε και τώρα».
Ο Δήμαρχος Παλλήνης ευχαρίστησε
και συνεχάρη τις Υπηρεσίες του
Δήμου για την ολοκλήρωση του σχεδίου Προϋπολογισμού μέσα στις ειδικές και δύσκολες συνθήκες της
πανδημίας.
Τέλος, συνεχάρη το Σώμα για το
«υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού
και συζήτησης που έγινε με προτάσεις
και κρίσεις», ευχόμενος αυτό να αποτελέσει παρακαταθήκη για το μέλλον
ενώ ευχαρίστησε τα μέλη της Αντιπολίτευσης τα οποία, «ψήφισαν τον
Προϋπολογισμό, θέτοντας πάνω από
τις πολιτικές τους διαφωνίες, ως
πρώτη προτεραιότητα, το καλό του
Δήμου και των δημοτών».
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59613
59538
59707
59614
59615
59708
59526
59527
59529
59530
59811
59617
59534
59608
59544
59812
59525
59813
59536
59537
59619
59805
59610
59620
59815
59806
59816
59531
59545
59701
59542
59543
59646

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
296.645,49
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
419.163,04
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
508.172,65
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
525.626,69
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
342.184,30
ΙΛΙΟΥ
569.088,48
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
185.995,87
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
661.739,29
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
594.514,76
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
440.004,35
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
403.122,05
ΚΡΩΠΙΑΣ
167.584,74
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
172.338,25
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
193.967,58
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
130.375,14
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
196.414,03
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
134.480,43
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
249.834,83
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
178.678,37
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
272.113,85
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
481.646,30
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
479.461,54
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 702.005,76
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
153.880,32
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
409.368,35
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
346.810,78
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
308.763,43
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1.129.482,94
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
205.364,50
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
194.084,26
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
960.108,66
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
359.233,23
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
116.466,13
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
270.796,56
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
167.056,59
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
193.757,12
ΣΠΕΤΣΩΝ
47.513,96
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
57.024,72
ΥΔΡΑΣ
34.766,58
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 254.114,36
ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ
213.493,99
ΦΥΛΗΣ
289.076,99
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
327.798,85
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
464.380,90
ΩΡΩΠΟΥ
234.188,61

σ.σ. Ωραία και σωστά επιδότησε το Υπουργείο Εσωτερικών τους Δήμους για να ανακουφιστούν από τα
επιπλέον έξοδα για την πανδημία, αλλά να προσφέρουν στους δημότες.
Μόνο που οι Δήμοι θα έπρεπε να ελέγχονται για τα
κονδύλια και το πώς τα διαχειρίζονται, γιατί η πρακτική και ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει καταδείξει κατασπατάληση, προώθηση με για ημέτερους σκοπούς,
εξυπηρετήσεις, περιφρόνηση σε νόμους και αποφάσεις και τελικά μόνο ο δημότης δεν οφελείται.
Χρόνια φωνάζαμε να περάσουν αρμοδιότητες στους
Δήμους, αλλά δυστυχώς οι εκάστοτε δήμαρχοι - μια
μερίδα - αυτών ασχολείται μόνο με ιδιοτελείς σκοπούς. Παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά. Παράπονα
δημοτών αμέτρητα, αλλά “δεν πάμε στον εισαγγελέα” κατά τον Σημίτη, που απαντούσε όταν του ετίθετο θέμα διαφθοράς: «να πάτε στον εισαγγελέα».

ΕΒΔΟΜΗ
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Η Ελλάδα από την κορυφή βρέθηκε στη
χειρότερη θέση των χωρών με covid-19!
Η κατάσταση στην Ελλάδα, όσον αφορά τον κορωνοϊό βρίσκεται σε προβληματική περίοδο. Κάτι που ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο τον Μάρτιο του 2020, που ήμασταν πάλι σε καραντίνα
και τα νούμερα δεν είχαν καμία σχέση με τα σημερινά.
Τι άλλαξε και βρεθήκαμε από την κορυφή στο ...τρίτο υπόγειο;
Λάθος κινήσεις; ολιγωρίες; λάθος μέτρα, αβλεψίες, είναι οι
συζητήσεις ανάμεσα στους πολίτες.
Δείτε πως μας παρουσιάζει το οικονομικό περιοδικό
bloomberg, σε σχετική έρευνα που πραγματοποίησε.
Όπως προκύπτει από τη σχετική
λίστα των 53 κρατών, η Ζηλανδία
που έχει κλειστά σύνορα και σχέδιο εμβολιασμού για όλους τους
πολίτες της, βρίσκεται στην πρώτη
θέση, και δεύτερη η Ταϊβάν.
Ακολουθούν, η Αυστραλία, η Νορβηγία και η Σιγκαπούρη. Η Ρωσία
βρίσκεται 18η, αρκετά πάνω από
ταη Γερμανία που είναι 21η, το
Ηνωμένο Βασίλειο είναι στην 30η,
η Ισπανία 33η, η Γαλλία 34η και οι
ΗΠΑ 37η.
Από τις 53 χώρες που φιλοξενούνται στον πίνακα, που αναδημοσιεύουμε, η Ελλάδα βρίσκεται σε
πολύ κακή θέση· είναι 50ή! και το
δραματικότερο είναι ότι έρχεται
πρώτη(!!!) από τις υπόλοιπες 52
χώρες που συγκαταλέγει το οικονομικό περιοδικό, σε ποσοστό
θνησιμότητας (6,3%) Ακόμη, βρίσκεται στην δέκατη θέση με την
χειρότερη πρόβλεψη για το μέλλον της οικονομίας για το 2021.
Τέλος, έχει και το χειρότερο lock-

down με την μικρότερη κινητικότητα των πολιτών στην τρέχουσα
χρονική περίοδο.
Η αξιολόγηση των δεδομένων γίνεται με βάση δύο παράγοντες:

- Στην πρώτη κατηγορία (κατάσταση της COVID-19) υπολογίζονται τα κρούσματα ανά μήνα, η
θνησιμότητα, οι συνολικοί θάνατοι
ανά ένα εκατομμύριο πολίτες, τα
ποσοστά των θετικών τεστ και η
πρόσβαση στα εμβόλια.
- Στη δεύτερη κατηγορία (ποιότητα
ζωής) υπολογίζονται η αυστηρότητα
του lockdown, η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, η πρόβλεψη για το
μέλλον της οικονομίας, η ανταπόκριση του συστήματος υγείας, αλλά
και πόσο άλλαξε η ζωή των πολιτών.

Η πολύ μικρή, μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα δίνει και
πάλι τη μάχη της επιβίωσης της σε συνθήκες πρωτοφανούς
μείωσης του κύκλου εργασιών και του Α.Ε.Π. Μετά τη λαίλαπα της περιόδου 2010-2018, η πανδημική κρίση που από
το Μάρτιο 2020 εξελίσσεται δραματικά απειλεί πλέον την
ύπαρξη του 1/3 των επιχειρήσεων. Γι΄ αυτό, απαιτούνται
επειγόντως μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, τα οποία η
ΓΣΕΒΕΕ επανειλημμένα έχει προτείνει. Μεταξύ αυτών, η
ΓΣΕΒΕΕ πρότεινε την αναστολή του πτωχευτικού νόμου
(4738/2020), διότι περιλαμβάνει ρυθμίσεις εξοντωτικές για
τις επιχειρήσεις, με τις οποίες διαφωνήσαμε και διαφωνούμε
ριζικά.

πηγή: SPUTNIK ΕΛΛΑΔΑ.

Δυστυχώς, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις μας.

© φωτο: bloomberg.com
H κατάταξη της Ελλάδας στην λίστα του Bloomberg

Κανένα θετικό rapid test στη Μάνδρα
όπου επιβλήθηκε σκληρό lockdown
Την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, και τέσσερις μόνο ημέρες από όταν ελαστικοποιήθηκαν τα μέτρα κατά της
εξάπλωσης του κορωνοϊού δίνοντας
μία μικρή ανάσα ανακούφισης σε καταστήματα και λοιπούς επαγγελματίες,
ανακοινώνεται
σκληρό
lockdown για την περιοχή της Δυτικής Αττικής.
Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα,
μπαίνουν σε κατάσταση «σφραγίσματος», καταργείται το clickaway,
κλείνουν ξανά τα κομμωτήρια, αναστέλλονται οι λαϊκές αγορές και
απαγορεύεται η μετακίνηση των πολιτών μετά τις 6 το απόγευμα.
Οι δηλώσεις των υπευθύνων σκληρές και αδυσώπητες: «Θα σφραγισθούν οι περιοχές ακόμη και σπίτι –
σπίτι» όπως δήλωσε ο Χρυσοχοΐδης
μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα.
Επιπλέον, για την ενημέρωση των

ΓΣΕΒΕΕ:
Να ανασταλεί οριστικά
ο Πτωχευτικός Νόμος

κατοίκων των παραπάνω περιοχών
επιστρατεύονται, σύμφωνα με την
ανακοίνωση των νέων μέτρων, και
επιστήμονες από τον χώρο των κοινωνικών επιστημών (ψυχολόγοι, ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι) λόγω
του «εξειδικευμένου πληθυσμιακού
προφίλ των περιοχών αυτών».
Έξι ημέρες μετά ανακοινώνονται τα
σκληρά νέα μέτρα και σε έκτακτη
ανακοίνωση του δήμου: «Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης καλεί όλους
τους πολίτες να ακολουθήσουν
πιστά τα νέα μέτρα της επιτροπής
λοιμοξιολόγων και κατόπιν της διενέργειας των rapid test στην επικράτεια του Δήμου θα ζητήσει,την
επανεξέταση των μέτρων» (427
κρούσματα σε Δήμο 427 τετρ. χλμ
και με πληθυσμό σχεδόν 20.000 κατοίκους).
Τα αποτελέσματα των rapid tests που
διενεργήθηκαν την Κυριακή 20/12

έρχονται να δικαιώσουν τις ενστάσεις των κατοίκων: Αρνητικά όλα τα
τεστ που πραγματοποιήθηκαν στην
περιοχή της Μάνδρας (σύνολο 327
τεστ). Όσον αφορά την Ελευσίνα 8
θετικά βρέθηκαν σε δύο περιοχές
του δήμου (κέντρο Ελευσίνας και
Μαγούλα) σε σύνολο 1.003 τεστ (ποσοστό 0,79%)!!!
Εκ των υστέρων ο κ. Χαρδαλιάς, από
την Ελευσίνα, δηλώνει ότι «οι στοχευμένοι έλεγχοι δείχνουν πως δεν
υπάρχει μεγάλη διασπορά. [...]
Εμείς, θέτουμε τα επιδημιολογικά
δεδομένα υπόψη των επιδημιολόγων
και εκείνοι κάνουν προτάσεις»....
Κλ. Ζουμπουρλή, medlabnews.gr iatrikanea
σ.σ. Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι
όλα γίνονται στο ...πόδι. Ποιος πληρώνει το ...μάρμαρο; Όλη αυτή η
προχειρότερα οδηγεί και στην
έρευνα, παραπάνω, του bloomperg.

Συνεπώς, η μερική αποδοχή της πρότασης μας για αναστολή
του πτωχευτικού νόμου με σχετική υπουργική τροπολογία
στο ν/σ «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας
από τις συνέπειες της πανδημίας του κωρονοϊού COVID-19,
την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών
προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις», το οποίο σήμερα συζητείται και
ψηφίζεται στη Βουλή, μας βρίσκει σύμφωνους.
Ωστόσο, η δίμηνη αναστολή που προτείνεται είναι εντελώς ανεπαρκής. Με δεδομένο ότι στην ίδια την Αιτιολογική Έκθεση της
υπουργικής τροπολογίας και συγκεκριμένα στη σελ.24 αναφέρεται ότι « ..λόγω της έξαρσης της πανδημίας κατέστη ιδιαιτέρως δυσχερής η προσκόμιση εγγράφων από τον πολίτη προς
τους χρηματοδοτικούς φορείς και η επίτευξη συμφωνίας ρύθμισης του δανείου» και ότι «η παράταση είναι μέτρο εθνικά αναπτυξιακό, καθώς παρέχει στήριξη στους επιχειρηματίες, ώστε
αυτοί να μπορέσουν να ορθοποδήσουν», ερωτάται ποιο από
αυτά τα δεδομένα θα έχει βελτιωθεί έως την 1/3/2021, που μετατίθεται η έναρξη εφαρμογής; Κανένα, βεβαίως. Αντίθετα, επιδείνωση θα έχει υπάρξει. Συνεπώς, η μόνη ρεαλιστική και
σύμφωνη με την Οδηγία Ε.Ε. 1023/20.6.2019 ημερομηνία έναρξης του Πτωχευτικού είναι καταρχήν η 17/07/2021, όπως αναλυτικά περιγράφουμε στο αίτημα μας για αναστολή του
Πτωχευτικού νόμου που δημοσιεύθηκε την 12η/11/2020.
Επίσης, θετική κρίνεται η αποδοχή της πρότασης μας για την
εξαίρεση των φυσικών προσώπων από την πτωχευτική διαδικασία, αλλά διαφωνούμε με τη μικρή διάρκεια της εξαίρεσης έως την 31.5.2021.
Τέλος, για τις λεγόμενες «ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ», στις οποίες όμως υπάγεται η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την
τροπολογία προβλέπεται ότι έως την 1. 3. 2021 εφαρμόζεται
ο ισχύων Πτωχευτικός Κώδικας (ν.3588/2007) και συνεπώς
υπάγονται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, από 2. 3. 2021
οπότε αρχίζει να εφαρμόζεται ο νέος Πτωχευτικός
(ν.4837/2020), δεν θα υπάγονται στο Ειρηνοδικείο αλλά και
πάλι στο Πολυμελές Πρωτοδικείο και από 1.6.2021 οριστικά
στο Ειρηνοδικείο.
Πρόκειται περί αμήχανης ρύθμισης μπροστά στο πρόβλημα.
Γι΄ αυτό συνεχίζουμε να διεκδικούμε την οριστική αναστολή του
Πτωχευτικού νόμου και σε κάθε περίπτωση την υπαγωγή των «μικρών» πτωχεύσεων στο Πρωτοδικείο, όπως οι προτάσεις μας
πηγή: www.eea.gr/arthra-eea/gsevee-na-anastali-oristika-o-ptocheftikos-nomos/

8 ΣΕΛΙΔΑ - 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Η ιστόρηση της
Γέννησης του Ιησού
«Τη μέρα ετούτη άνθισαν οι λόγγοι για το τέκνο του
Θεού»
Δ. Σολωμός
Η ιστορία της «Γέννησης» από κάποιους που δεν μπορούν να κατανοήσουν την αλληγορία που εκφράζεται
με την “αναθεώρηση ιδεών και πράξεων”, οι επιμέρους
λεπτομέρειες προβάλλονται ενίοτε ως πρόκληση για
την καθόλου αμφισβήτηση.
Ανώφελο όμως.
Το γεγονός το θρησκευτικό της “Γέννησης”, συνυφασμένο με το κοσμικά γιορταστικό της χαράς, έχει πλέον
παγκόσμια αδιασάλευτα καθιερωθεί σαν παράδοση και
ιστορείται σύμφωνα με τα ευαγγέλια του Ματθαίου και
του Λουκά και λιγότερο με του Μάρκου, το οποίο αγνοεί
σε αναφορά διό και συγκριτικά χωλαίνει.
Η Γέννηση είναι ένα γεγονός που είχε προαναγγελθεί
σαν “προφητικό σημάδι” από τον Ησαΐα της Παλαιάς
Διαθήκης: «ιδού η παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει
υιόν και θέλει καλεσθεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ».
Αλλά και αργότερα είχε δοθεί το παρόμοιο μήνυμα από
τον Ιωάννη τον Βαπτιστή: «Ιορδάνη ποταμέ στήθι ..υποδέξου σκιρτών τού βαπτισθήναι ερχόμενον δεσπότην…
. Χριστός εφάνη την πάσαν κτίσιν θέλων ανακαινίσαι»
Η αναγγελία όμως του τετελεσμένου της Γέννησης έρχεται από το κατά Λουκάν: «μη φοβείσθε. ιδού γαρ
ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω
λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ός εστί Χριστός
Κύριος, εν πόλει Δαβίδ».
Από την αναγγελία αυτή σχολιάζω τρία σημεία: το “μη
φοβείσθε”, το “ετέχθει σωτήρ” και το “εν πόλει Δαβίδ”.
Το “μη φοβείσθαι” εστιάζεται στο καινοφανές μιας “Άμωμης Γέννησης”.
Η Γέννηση από “παρθένον” κόρη, γεγονός που αποτελεί
δογματικό διακύβευμα για τον κάθε πιστό χριστιανό,
οπωσδήποτε εντάσσεται στο χώρο μιας “καινοφανούς
πράξεως” δύσκολα ή και καθόλου αποδεκτής από τον
ιουδαϊκό και όχι μόνο τότε κόσμο, γι’ αυτό και η προειδοποίηση μάς έρχεται στο “μη φοβάστε”, μην τρομάζετε, μην απορείτε.
Σε συνέχεια το “ετέχθει σωτήρ”, δηλώνει ότι αυτός που
τώρα γεννήθηκε έχει πέραν του φυσικού ικανότητες τέτοιες, ώστε να μπορεί να μας απαλλάξει από το φορτίο
των αμαρτιών μας – δηλαδή να μας σώσει. Είναι Θεός,
εξ ού γεννιέται αλλά δεν πεθαίνει, θεός όπως για τους
θεούς του διευκρινίζει και ο Ησίοδος στη “Θεογονία”
του, μιλώντας “περί αθανάτων τε θεών θνητών τε ανθρώπων‘’.
Τρίτο σταματάμε στο “Δαβίδ”. Για τον Ιουδαίο τού πρώτου και δεύτερου μετά Χριστόν αιώνα, επιβεβλημένη
ήταν η αναφορά προς στη γενιά και ακόμα το να είσαι
ή όχι περιτετμημένος, δικός μας ή από τους ξένους.

ΕΒΔΟΜΗ

Σημαντικό στοιχείο η φυλετική ταυτότητα που εκφράζεται εδώ με την περιτομή. Εργαλείο για προσέγγιση,
άνοιγμα πόρτας και αποδοχή.
Το ήξερε καλά και ο Απόστολος Παυλος όταν επέβαλε
στον εξ ελληνιστών βοηθό του. τον Τιμόθεο, προτού
πλησιάσει τους Ιουδαίους για προσηλυτισμό, να έχει
υποβλήθεί, κάνει καίτοι μη Εβραίος, περιτομή της “ακροβυστίας” του. (Τρεμπέλας).
Επανερχόμαστε όμως στην αφήγηση.
Τότε «Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας … εις
πόλιν Δαβίδ ήτις καλείται Βηθλεέμ… απογράψασθαι
συν Μαριάμ τή μεμνηστευμένη αυτώ γυναικί...» μας
λέγει ο Ματθαίος.
Για να απογραφεί κάποιος έπρεπε να πάει στην πόλη που
γεννήθηκε. Ο Ιωσήφ πηγαίνει στη Βηθλεέμ, γιατί εκεί
είχε γεννηθεί που ήταν μάλιστα και πόλη του βασιλιά
Δαβίδ.
Στην πορεία για τη Βηθλεέμ βλέπομε, τα παιδιά του
Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο να προηγούνται, την
Μαρία την παρθένο να ακολουθεί, και πίσω της “κεκυρτωμένο εκ σκέψεων” τον Ιωσήφ να σέρνεται.
«Ιωσήφ λύπη ετιτρώσκετο προς Βηθλεέμ απαίρων» –
από ιδιόμελον ενάτης ώρας των Χριστουγέννων (Ιδιόμελον = ξεχωριστή μελωδία / απαίρω = σηκώνω, ξεκινώ,
άπαρσις της αγκυρας του πλοίου).
Η Παναγία τον βλέπει καί ερωτά: «Τί ορών με έγκυον
στυγνάζεις; (= σκυθρωπιάζεις) και ταράττεσαι, αγνοών
όμως το εν εμοι φρικτόν μυστήριον;». και συνεχίζει:
«Λοιπόν απώθου φοβούν άπαντα, το παράδοξον εννοών» (ιδιόμελον).
Στο ψηφιδωτό της ιεράς Μονής της Χώρας, στην Κωνσταντινούπολη, διαβάζομε τον Ιωσήφ να βλέπει σε
όνειρο τον “Αγγελο” να τον καθησυχάζει και να μην
ντρέπεται τους συμπατριώτες του γιατί «το γαρ εν αυτή
γεννηθέν εκ πνεύματος αγίου εστίν» (Ματθ. α, 20)
Σημείωση και πάλι: Το ‘’καινοφανές’’ αυτής της γέννησης είχε ξαφνιάσει και προβληματίσει όχι μόνο τον
Ιωσήφ, αλλά και την Παρθένο Μαρία. Ακόμη σχετικά,
στις βυζαντινές αγιογραφίες της “Γέννησης” του Ιησού
βλέπομε να απεικονίζεται η Θεοτόκος καθιστή ή μισοξαπλωμένη αλλά κατά κανόνα χωρίς τη χαρά της μάνας
που γέννησε στο πρόσωπο και περιέργως να έχει την
πλάτη της γυρισμένη προς το βρέφος –ασυνήθιστη θέση
για μια μάνα που μόλις έχει γεννήσει– ήτοι σιωπηλά να
δηλώνει την απορία του όλου γεγονότος.
Αλλά και το πρόσωπο της και το σώμα της να είναι
όλα χαλαρά, και χωρίς σύσπαση να μη δείχνουν τις
οδύνες και την καταπόνηση από έναν τοκετό. Από κάτω,
πιο πέρα, σκεφτικός και προβληματισμένος ο Ιωσήφ,
απόμακρος, παρέα με τους τσομπάνους σιμά του, να
απορούν και να του συμπαραστέκονται στη θλίψη του.
Σε αντίθεση στην Δυτική απεικόνιση της “Γέννησης”, η
Παναγία χαίρεται και αγκαλιάζει το βρέφος τρυφερά σαν
μάνα ανακουφισμένη με το δώρο Θεού που της ήρθε.
Και ο Ιωσήφ με λαχτάρα και με τα μάτια του να ζεσταίνει και τους δύο. Βέβαια εδώ στη δυτικότροπη απεικόνιση, η ζωγραφική που η προοπτική βάθους γράφεται
με την τρίτη διάσταση, αλλά και την αλλοίωση του ψυχρού ευαγγελικού σκηνικού, αφού στο πλατό κοντά
στην Αγία σύναξη, οράται εντολοδόχος χρηματοδότης
ο χρυσοντυμένος δόγης με το τσούρμο του να συνωστίζεται.
Φεύγομε όμως από την παρεμβολή και συνεχίζομε με
την ιστόρηση που αρχίσαμε.
«Απεγράφετο ποτέ συν τω πρεσβύτη Ιωσήφ ως εκ σπέρματος Δαυίδ εν Βηθλεέμ η Μαριάμ κυοφορούσα την
(δοξαστικό της τρίτης ώρας).
άσπορον κυοφορία»

Και εδώ το “δοξαστικό – ιδιόμελο τροπάριο”, που ψάλλεται μαζί με το “Δόξα Πατρί” ακούγεται με το: «Επέστη
δε ο καιρός ο της Γεννήσεως και τόπος ήν ουδέν εις καταλύματος, αλλά ως τερπνόν παλάτιον το Σπήλαιον τη
βασιλίδι εδεδείκνυτο» (δοξαστικό).
Και τότε «νέον βρέφος εξ όρους της Παρθένου
εξήλθε». (δοξαστικό)
…… «εγένετο δε εν τω είναι αυτούς εκεί… και έτεκεν
τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον και εσπαργάνωσεν
αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη» (από κατά Λουκάν)
Εδώ θα πρέπει να σημειώσομε την αλληγορική φράση
‘’εσπαργάνωσεν’’ που δηλοί ότι το θείο βρέφος έτυχε
μιας φροντίδας ίδιας και παρόμοιας, με αυτή του κάθε
θνητού.
Αλλά και ο ανατομικός προσδιορισμός “εξ όρους Παρθένου” δηλώνει το ότι όντως “εκ παρθένου γεννήθηκε ο Ιησούς”, a priori υπακούοντας στη δογματική άποψη της
θρησκείας.
«Ιδού “Μάγοι” από ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες: «που εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; είδομεν γαρ αυτού τον “Αστέρα” εν τη ανατολή
και ήλθομεν προσκηνύσαι» (από κατά Ματθαίον).
Το θείο βρέφος, οι Μάγοι οι σοφοί, με τα χρυσά δώρα
στα χέρια τους το βρήκαν ζεσταμένο από την ανάσα των
ζώων, με γύρω τους “ξωμάχους” της γης που όταν τους
βλέπει ο ποιητής Σικελιανός στη “Σιβύλλα” του φωνάζει:
«Σκωθείτε πλάσματα νέα, /στο νέο π’ αστράφτει λόγο./
Γιατί η γη για να σμίξει με τ’ αστέρια / μπορεί ως βαθύ
χωράφι με χωράφι, / στάχυα να θρέψει και ο ουρανός.»
Αυτά για σήμερα και πάντα με υγεία για τον καινούργιο
χρόνο.
Βοηθήματα
1) Σ. Αγουρίδης: ”Δοκίμια στις ριζες του Χριστιανισμού” Εκδ. Εννοια 2005.
2) Δ. Κυρτάτας: ‘’Ιερείς και Προφήτες’’, Εκδ. Καρδαμιτσα 2000.
3) Ιστορία της Ορθοδοξίας, Εκδ. Road.
4) Ερμ. Λούντζης: “Δύο δοκίμια για την Ιστορία του Χριστιανισμού”,
Εκδ. Μουσείου Μπενάκη, 2008.
5) Αγγ. Σικελιανού: “Θυμέλη” (Συβίλλα), Εκδ. de l’Institute Francais
d’ Athenes 1950.
6) Π. Τύμπα -ιερέα ‘’Υμνολογικόν Λεξικον”, Εκδ Θεσσαλικές εκδόσεις, 2003.
7) Π. Τρεμπέλα: ‘’Καινή Διαθήκη”, Εκδ. Σωτήρ.

Αντί στεφάνου, για ένα
φίλο συνάδελφο που έφυγε
Αυτές τις ημέρες έφυγε ο φίλος μου Νίκος Τριανταφύλλου χειρουργός ορθοπεδικός και πρώην διευθυντής κλινικής στο “Ασκληπιείο” Βούλας. Σημαντικό στέλεχος
στην ελληνική ιατρική, πολυπράγμων και δημιουργικός,
βραβεύτηκε το έργο του με το να μένει με σεβασμό στη
μνήμη όλων.
Από παλιά χρόνια, μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είχε πολλαπλή εθελοντική ενεργό συμμετοχή σε κρίσιμες αποστολές εδώ και στο εξωτερικό. Με ιδιαίτερη
έφεση στη λογοτεχνία έγραφε “ποίηση” με μεγάλο το
“Πι”, στο δε στενό πνευματικό κύκλο της φιλικής «Κασταλίας», που με είχε πρωτοσυστήσει και φέρει κοντά, κρατούσε το μονοπώλιο σε λόγο και κριτική, πράγμα που
ισορροπούσε βελτιωτικά τη συζήτηση.
Θα μου λείψει όπως και θα λείψει σε όσους τον είχαμε
γνωρίσει. Στην γυναίκα του, τη γλυκειά Τζένυ και την
κόρη του την πιο γλυκιά, την ποιήτρια Αλίνα, εκφράζω τη
βαθειά μου θλίψη για την απώλεια.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Χριστούγεννα στο σπίτι!
Δεν ξέρω, αλλά εμένα αρχίζουν να μου αρέσουν
αυτές οι ημέρες των εορτών, οι ημέρες που ζούμε με
“αποκλεισμό” και καραντίνα. Και μου αρέσει γιατί
χωρίς να το θέλουμε, τους προσδίδουμε ένα άλλο

νόημα. Ένα νόημα που δίναμε πριν κάποιες δεκαετίες,
αλλά σήμερα το έχουμε ξεχάσει.
Μου αρέσει γιατί δεν υπάρχει αυτή η “τρελή” κυκλοφοριακή κίνηση στους δρόμους.
Δεν τρέχουν όλοι χωρίς να βλέπουν και να ακούνε
για να κάνουν τα ψώνια για το ρεβεγιόν.
Δεν ανταλλάσσουν τηλεφωνήματα - όχι για ευχές αλλά με το ερώτημα: “Πού θα κάνεις Χριστούγεννα”!
καθαρώς κουτσομπολίστικα και με τάση επίδειξης.
Πολλές γυναίκες, αλλά και άνδρες, μια που έχει αποδειχθεί, το νούμερο ένα αντρικό επάγγελμα στα τηλεπαράθυρα, θα ζυμώσουν και θα πλάσουν γλυκά στο
σπίτι, χωρίς να τρέξουν στα ζαχαροπλαστεία να τα
αγοράσουν.
Δεν θα αφήσουν τα παδιά τους σε “νταντάδες” αμφι-

βόλου γνώσης και μόρφωσης για να πάνε να γιορτάσουν κάπου έξω σε ένα μαγαζί.
Με ξαναγυρίζει πίσω, λίγες δεκαετίες, που τα Χριστούγεννα είχαν άλλο νόημα. Πέρα από την οικογενειακή ατμόσφαιρα του σπιτιού, ο καθένας φρόντιζε
και τον διπλανό του, να μη μείνει νηστικός, να βρει
ένα ζεστό ρούχο να ντυθεί.
Γιατί Χριστούγεννα σημαίνει αγάπη, προσφορά, οικογενειακή θαλπωρή.

Καλά Χριστούγεννα, λοιπόν, με ...”χιόνια στο
καμπαναριό / ξύπνησε όλο το χωριό” και μια
ζεστή γωνιά στον άστεγο, στον πεινασμένο,
στον “Εμμανουήλ”.

Ψυχαγωγία και διασκέδαση!
Δύο αναγκαίες καταστάσεις στη ζωή του ανθρώπου, είναι η ψυχαγωγία και η διασκέδαση, οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές
μεταξύ τους!
Η λέξη ψυχαγωγία σημαίνει την αγωγή της ψυχής του ανθρώπου και επομένως οτιδήποτε θέλγει, τέρπει, συγκινεί και διασκεδάζει την ψυχή του μπορεί να θεωρηθεί ψυχαγωγία, η οποία
υπήρχε σε διάφορες μορφές στον πρωτοπόρο ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος γονιμοποίησε τον παγκόσμιο πολιτισμό!!
Κατά τους ομηρικούς χρόνους, τα τραγούδια των αοιδών, οι
θρησκευτικές γιορτές, όπως τα Διονύσια, τα Αδώνια, τα Ελώτεια, τα Παναθήναια κ.α., το θέατρο, οι αθλητικοί αγώνες, με
κορυφαίους τους Ολυμπιακούς, τα συμπόσια, η μουσική, ή ζωγραφική και άλλες πολλές καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αποτελούσαν μερικές μορφές ψυχαγωγίας των Ελλήνων, ενώ κατά
τους μεσαιωνικούς χρόνους με την επικράτηση άλλων αντιλήψεων, ιδεών και λατρευτικών εκδηλώσεων, αποτελούσαν μορφές ψυχαγωγίας ο ιππόδρομος, οι θρησκευτικές γιορτές, οι
εμποροπανηγύρεις και τα οικογενειακά γλέντια, τα οποία διέφεραν από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία και
εξαρτιόνταν από τις πεποιθήσεις, τις ασχολίες, το πνευματικό
επίπεδο και το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι άνθρωποι!
Στην εποχή που ζούμε, η ψυχαγωγία είναι ιδιαίτερα αναγκαία,
γιατί ενώ ο τρόπος ζωής, παρέχει πολλές ευκολίες από αυτές
των παλαιοτέρων εποχών, εντούτοις είναι περισσότερο καταπιεστικός και ψυχοφθόρος, γιατί κρατάει τους ανθρώπους σε
ένα είδος απομόνωσης, λόγω των σύγχρονων μορφών εργασίας, με τις οποίες περιορίζονται και εγκλωβίζονται οι εργαζόμενοι σε ορισμένους χώρους, αφαιρώντας και την απαραίτητη
επικοινωνία που πρέπει να έχουν μεταξύ τους οι άνθρωποι, οι
οποίοι από την φύση τους είναι κοινωνικά όντα.
Οι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής είναι εξαντλητικοί, προκαλώντας
άγχος και αβεβαιότητα, ενώ η τυποποιημένη και μονόπλευρη
ζωή των ανθρώπων στις μεγαλουπόλεις, γεννά τα αισθήματα
της ασφυξίας και της καταπίεσης και γι’ αυτό το λόγο απαραίτητη είναι η ψυχαγωγία, μέσα από την οποία οι άνθρωποι θα
βρουν την σωματική και ψυχική τους ευεξία και θα αποφύγουν
τον πνευματικό τους μαρασμό. Οι μορφές της ψυχαγωγίας ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και εξαρτώνται από πολλούς
παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, η ψυχοσύνθεση, ο τρόπος
ζωής, οι προσωπικές συνήθειες, το μορφωτικό επίπεδο, το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και η οικονομική κατάσταση.
Η κερδοσκοπία η οποία είναι η κορωνίδα του καταναλωτισμού,
εκμεταλλεύτηκε δεόντως την ανάγκη του ανθρώπου για ψυχαγωγία, δημιουργώντας την βιομηχανοποίηση της ψυχαγωγίας
με ποικίλους τρόπους.
Υπάρχουν ανεξάρτητες μορφές ψυχαγωγίας, όπως η επαφή με
την φύση και μάλιστα συνδυάζοντάς την με τη σωματική
άσκηση, καθ όσον η φύση αποτελεί το φυσικό τρόπο ζωής του
ανθρώπου και κοντά της ηρεμεί και αναζωογονείται, αποκτώντας την ψυχική του ευεξία και την πνευματική του διαύγεια.
Ένας άλλος τρόπος διαφυγής από τις πιεστικές απαιτήσεις της

εργασίας και τις καθημερινές υποχρεώσεις είναι ο αθλητισμός,
ο οποίος παρά την εμπορευματοποίησή του, κυρίως των ομαδικών παιχνιδιών που συνοδεύονται από μια αυξανόμενη σύνδεση
με οικονομικά συμφέροντα, συνεχίζει να επιδρά ευεργετικά
προς τους ανθρώπους. Η ανάγνωση και μελέτη βιβλίων που ικανοποιούν τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων και τις ανάγκες τους,
αποτελεί αναμφισβήτητα μια καλή μορφή ψυχαγωγίας, γιατί
ικανοποιεί την έμφυτη τάση του ανθρώπου για απόκτηση γνώσης, “ξυπνάει” τη φαντασία και δίνει ψυχική ηρεμία και γαλήνη.
Μια άλλη δημιουργική μορφή ψυχαγωγίας είναι ή ενασχόληση
με την τέχνη, που έχει άρρηκτη σχέση με τη μόρφωση, ενώ
συγχρόνως εκφράζει την ωραιότητα σε όλες τις εκφράσεις της,
όπως είναι η ζωγραφική, η γλυπτική, η μουσική, ο χορός, το θέατρο, ο κινηματογράφος κλπ., όπου η αίσθηση του ωραίου
γεννά στην ψυχή του ανθρώπου συναισθήματα, ευχαρίστησης
και αγαλλίασης, συγχρόνως με την ικανοποίηση της δημιουργίας, αν η συμμετοχή του είναι ενεργή.
Μέσα από την τέχνη αναδύεται έκσταση, η οποία συνοδεύεται
από συναισθήματα που εξαγνίζουν και λυτρώνουν την ψυχή του
ανθρώπου και τον απαλλάσσουν από προβληματισμούς που
σχετίζονται με την ίδια τη ζωή και τις αξίες της, οπότε δέχεται
έντονη επίδραση στην πνευματική και ηθική διαμόρφωσή του,
ενώ εκφράζει τις αντιλήψεις και τα βιώματά του μέσα από τα
δημιουργήματά του, με τα οποία πολλές φορές δένεται με συναισθηματικούς δεσμούς, λυτρώνοντας την ψυχή του από δυσάρεστα απομεινάρια θύμησης, που εξελίχθηκαν στο διάβα της
ζωής του και απολαμβάνει τις μοναδικές συγκινήσεις, από την
ευαισθησία και την καλαισθησία!!
Η ψυχαγωγία καλλιεργεί πνευματικά τον άνθρωπο, βελτιώνει
τα αισθητικά του κριτήρια και τον κάνει ηθικά καλύτερο και γι’
αυτό ακριβώς το λόγο ο Περικλής έκρινε απαραίτητο να παρακολουθούν όλοι οι πολίτες τους δραματικούς αγώνες και είχε
καθιερώσει τα «θεωρικά», τα οποία ήταν χρήματα που πρόσφερε η Αθήνα στους άπορους πολίτες της, προκειμένου να παρακολουθούν τις θεατρικές παραστάσεις που οργανώνονταν
στη διάρκεια των μεγάλων εορτών!!
Οι Έλληνες έδιναν μεγάλη αξία στα γράμματα, στις τέχνες και
στις επιστήμες και γι’ αυτό είχαν προστάτιδές τους τις εννεάδυμες κόρες του Δία και της Μνημοσύνης, τις γνωστές Μούσες
και θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η αθάνατη και μοναδική
ελληνική σοφία ήταν γένους θηλυκού, αφού και η θεά της σοφίας, η Αθηνά, ήταν και αυτή κόρη του Δία, ενώ παρατηρούμε
ότι είναι η μοναδική θρησκεία που με συμβολισμούς δίνει τιμή
και αξία σε κόρες του Θεού, σε αντίθεση με άλλες που αυτό το
προνόμιο το παραχωρούσαν μόνο σε γιους του Θεού, όπως
ήταν ο Μίθρας στη θρησκεία του Μιθραϊσμού, της οποίας αρχιερέας ήταν ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κων/νος Α΄.
Η ψυχαγωγία αποτελεί φυσική ανάγκη του ανθρώπου, σχετίζεται με την σωματική και πνευματική υπόστασή του και είναι
χαρακτηριστικό ιδίωμα του ανθρώπινου πολιτισμού!
Αντίθετα η διασκέδαση αποτελεί εκτόνωση και φυγή των αν-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

θρώπων από την πληκτική πραγματικότητα και δεν προκαλεί την
έκσταση στον κόσμο της αλήθειας και του ωραίου, αλλά μία
απόδραση από όλα εκείνα που δεν είναι αρεστά στη ζωή τού
ανθρώπου, που τον πιέζουν και τον κουράζουν σωματικά και ψυχικά και προσπαθεί τα να ξεχάσει!
Επομένως και η διασκέδαση είναι απαραίτητη στην ανθρώπινη
ζωή, αλλά είναι τελείως διαφορετική και δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ψυχαγωγίας και σ’ αυτή την κατεύθυνση
μπορεί να μας οδηγήσει μόνο η μόρφωση με την κατάλληλη
απόκτηση των σωστών και ηθικών γνώσεων.
Και στην προκειμένη περίπτωση, τον πρωταρχικό ρόλο τον παίζει το σχολείο με την ορθή «παίδευση» των μαθητών και όχι εκπαίδευση, όπως συνηθίζεται να λέγεται η σπουδή των γνώσεων
στο σχολείο, γιατί η πρόθεση «εκ» δίνει το αντίθετο νόημα στη
λέξη παίδευση!!!
Γι’ αυτό και οι Έλληνες πριν υποδουλωθούν στους διάφορους
βάρβαρους κατακτητές, όπως Ρωμαίους, Οθωμανούς κ.α., όταν
το λαμπρό άστρο της ελληνική γνώσης και σοφίας μεσουρανούσε και φώτιζε την Οικουμένη, δεν αρκούνταν στη μόρφωση
της ψυχαγωγίας των θεατρικών έργων, αλλά έπαιρναν από μικροί την κατάλληλη παιδεία από δασκάλους και φιλοσόφους σε
Σχολές, σε Ακαδημίες και σε Λύκεια!!
Επειδή η ψυχαγωγία είναι συνυφασμένη με την πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου και με το ήθος του, επηρεάζει και την
πολιτική ζωή του και ενώ φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με
την πολιτική, εντούτοις θα παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα
της ανάμειξης της ψυχαγωγίας στην πολιτική, από τις υψηλές
μορφές λόγου, από τις οποίες γεννιέται η λογοτεχνία, η ποίηση,
το θέατρο κ.α. που αξιολογούν ένα πολιτισμό, σε αντίθεση με
την διασκέδαση όταν γίνεται χωρίς μέτρο και ποιότητα, οπότε
μπορεί να κατεβάσει το πολιτιστικό επίπεδο ενός λαού και να
μετατρέψει την πολιτική σκηνή σε μια θορυβώδη «αρένα»!!
Και εδώ σταλάζει το νέκταρ της σοφής γνώσης και κρίσης των
Ελλήνων με δύο λέξεις, οι οποίες ειπώθηκαν από τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο (6ο αι. π.Χ.), ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας και αποτέλεσαν ένα από τα 147 Δελφικά
παραγγέλματα, το: «Μέτρον άριστον», το οποίον είχε γραφτεί
στο ναό του Απόλλωνα, και σ’ αυτό το απόφθεγμα προστέθηκε
η λέξη «παν» από τον Χριστιανό Γρηγόριο Ναζιανζηνό στο λόγο
του Μ. Βασιλείου τον 4ο αι. μ.Χ., μεταλλάσοντας την ορθότητα
του παραγγέλματος, γιατί δεν απευθυνόταν σε κάποια μονάδα
μέτρησης, αλλά στην «Απολλώνια αισθητική» η οποία ήταν μη
παραδεκτή από τους Χριστιανούς, οπότε παρερμηνεύτηκε η
απόδοση και η επιρροή της, η οποία δημιουργεί χαρακτήρες και
διάθεση δικαίου, συμμετέχοντας στη μουσική αρμονία του Σύμπαντος και κατ’ επέκταση στην ψυχική αγωγή του ανθρώπου,
δηλαδή στην ψυχαγωγία του!!!

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ)
Απαράδεκτες αντι εκπαιδευτικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης εν μέσω πανδημίας
Ως ΔΣ της ΑΣΓΜΕ καταγγέλλουμε την προσφιλή τακτική της Κυβέρνησης να
περνάει σημαντικές παρεμβάσεις για την Παιδεία εν
μέσω καραντίνας. Η κυβέρνηση την εβδομάδα που πέρασε προχώρησε στην
ψήφιση ενός συνολικού νομοσχεδίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση, ενώ παράλληλα
άνοιξε τον ασκό του Αιόλου
για τους μαθητές της Γ' Λυκείου που ετοιμάζονται να
δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, ανακοινώνοντας αλλαγές
στο
σύστημα
πρόσβασης στην Ανώτατη
Εκπαίδευση οι οποίες πρόθεσή της είναι να ισχύσουν
από φέτος.
...
Ο νέος νόμος δεν αναβαθμίζει τα ΕΠΑΛ για να παρέχουν γνώσεις ανάλογα με
τις εξελίξεις της επιστήμης
και της τεχνολογίας και την
πρόσβαση στην εργασία.
Δεν εξασφαλίζει την μόρφωση των παιδιών.
...Και σαν να μην έφταναν
αυτά, η υπουργός Παιδείας
πέταξε στα μέσα της εβδο-

Eν

μάδας μία ακόμα «βόμβα»
που ανατρέπει τον προγραμματισμό και τα σχέδια των
παιδιών που βρίσκονται μισό
χρόνο πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανακοίνωσε αλλαγές στο σύστημα
πρόσβασης στην Ανώτατη
Εκπαίδευση, με πρόθεση
αυτές να ισχύσουν από
φέτος, μετατρέποντας σε
«πειραματόζωα».
...Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, θα μειωθεί
ο
αριθμός
των
επιλογών των υποψηφίων
στο μηχανογραφικό, ενώ
παράλληλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα θα μπορούν
να καθορίζουν τα ίδια το
ύψος της βάσης εισαγωγής
τους. Αποτέλεσμα θα είναι
πολύ λιγότεροι υποψήφιοι
να πιάνουν τις σχολές της
επιλογής τους. Μειώνοντας
τις επιλογές των υποψηφίων, μειώνουν και τις πιθανότητές τους να περάσουν
σε μια σχολή, ενώ καθιστούν
τη διαδικασία συμπλήρωσης
του μηχανογραφικού ακόμα
πιο αγχωτική και ανταγωνιστική.
Μαζί μ' αυτά, το υπουργείο

ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει
και μια δεύτερη φάση συμπλήρωσης μηχανογραφικού
για όσους δεν περάσουν
στην πρώτη. Στη δεύτερη
φάση όμως θα μπορούν να
επιλέξουν μόνο ανάμεσα
στα Τμήματα εκείνα όπου
έχουν μείνει κενές θέσεις.
Ως Ανώτατη Συνομοσπονδία
Γονέων Μαθητών Ελλάδας
(ΑΣΓΜΕ) αγωνιζόμαστε και
διεκδικούμε
ουσιαστικά
μέτρα για το ασφαλή
άνοιγμα των σχολείων γιατί
θεωρούμε την δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία αναντικατάστατη και απαιτούμε :
· Κατάργηση του αντι εκπαιδευτικού νομοσχεδίου
για την Επαγγελματική εκπαίδευση.
· Πραγματική κάλυψη της
ύλης δια ζώσης
· Αναπροσαρμογή της ύλης
ανά τάξη και μείωση της εξεταστέας ύλης- ορισμός
ΤΩΡΑ της εξεταστέας ύλης
για τους μαθητές της Γ λύκείου & καμία αλλαγή στον
τρόπο εισαγωγής τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
· Κατάργηση της Τράπεζας
Θεμάτων

Μία ενδιαφέρουσα παραίτηση για τις παρεμβάσεις
στην Ακρόπολη
Ο Κυριάκος Κατζουράκης, ζωγράφος και ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών
του ΑΠΘ, παραιτήθηκε από το Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης διαμαρτυρόμενος για τις
παρεμβάσεις που αλλοιώνουν και εξαφανίζουν την ιστορικότητα του χώρου.
Γράφει μεταξύ άλλων:
Είμαι μέλος του ΔΣ του μουσείου της Ακρόπολης και μιλάω για τα έργα που ξεκίνησε το
ΥΠΠΟΑ πάνω στο βράχο, όχι ως ειδικός αλλά
ως πολίτης με μακρά θητεία στο χώρο του πολιτισμού. Προσπαθώ να περιγράψω τη θλίψη
μου για την κακομεταχείριση της κοινής μνήμης μας και την απαξίωση κάποιων βασικών
αρχών που κάποτε ούτε καν χρειαζόντουσαν
λόγια για να κοινοποιηθούν, ήταν κοινωνικά
αυτονόητα. Όπως η αίσθηση της ιστορίας και
των παθών του λαού που ζωντάνευαν πάνω
στον κακοτράχαλο βράχο – στα μάτια μου
ιερός ως φορέας μνήμης και φορέας πολιτισμού – που η προσοχή μας στο δύσκολο βάδισμα πάνω στις πέτρες του, μας οδηγούσε
στην κυριολεξία να σκύβουμε με προσοχή, να
γινόμαστε ένα με τη δυσκολία του. Κι αυτό
μας αναβάθμιζε σε κατ' ουσία ερευνητές της
ιστορίας των 2500 χρόνων του, γιατί δεν είναι
μόνον οι ναοί του, οι Καρυάτιδες, τα αγάλματα, το θαύμα της «μη γεωμετρίας» του
Παρθενώνα με τις οπτικές διορθώσεις.
[...] Τώρα πια το μέλλον είναι ακριβώς όπως
το λέει ο Γκάτσος:
Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα
κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο
τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα
και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο.
Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες
ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο

Οι συζητήσεις μαζί τους, ατελείωτες, σοβαρές, ευχάριστες. Έδωσε νόημα στη ζωή μου.

όπλοις

“Mόνο εφημερίδα”
Έναυσμα γι’ αυτό το άρθρο, μου έδωσε το άρθρο του
κ. Θ. Γεωργίου στην «Εβδόμη» με τίτλο: “Η εφημερίδα και οι αναγνώστες της”, (19.12.20, αρ. 1161).
Είναι μία εφημερίδα που «λέει την αλήθεια», «ένα
πλήρες ειδησεογραφικό εργαλείο». Ανήκει στις εκδόσεις «Σκαραβαίος».
Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω τους «φίλους» πλέον
εκδότες της, οικογένεια Βενετσάνου (Κώστα, Αννα
Ηλέκτρα, Κωστή), που με παρακίνησαν και μου έδωσαν «λόγο» στην εφημερίδα τους (μέσα απ’ αυτήν
βρέθηκα με φίλους που μένουν στη Βούλα), πολλά
χρόνια μετά.

Σήμερα, μέσα στη γενική και ορμητική συχνά κίνηση
των πραγμάτων παραδοσιακοί και κατεστημένοι τρόποι χάνουν τη δεσπόζουσα θέση τους και υποχωρούν
σε «τρίτο” πλάνο, στο χάος της εποχής μας.
Έτσι παρατηρείται μια μεγάλη έως δραματική υποχώρηση των εφημερίδων. Η εφημερίδα, είτε ως εργαλείο είτε ως ιδεολογικό όργανο, δέσποζε πριν λίγα
χρόνια.
Το διαδίκτυο επιταχύνει αυτή την αλλαγή και μαζί με
την τηλεόραση έχουν πάρει την κυριαρχία και διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα, που χαρακτηρίζεται από το φευγαλέο της ανάρτησης. Πρόκειται για
μια νέα χρήση «ακαταλαβίστικου λόγου» σε περιβάλλον της “λακωνικότητας” της έκφρασης.
Παρ’ όλα αυτά η εφημερίδα, αναδεικνύεται σαν ένα
οχυρό με κοινωνικό και ιδεολογικό μέτωπο. Παραμένει πρώτη στο σύγχρονο δημοκρατικό και σκεπτόμενο άνθρωπο.
Όσο οι λέξεις θα μπορούν, αναπτύσσοντας με πληρότητα το νόημά τους, θα διεκδικούν την «αυθεντική» σημασία τους, τότε η εφημερίδα θα είναι η μόνη

τώρα πετάνε αποτσίγαρα οι τουρίστες
και το καινούργιο πάν να δουν διυλιστήριο.

Τώρα οι απερισκεψίες του ΥΠΠΟΑ συσσωρεύονται αβάσταχτα. Ανάπτυξη, ανάπτυξη: Ο
σταθμός Βενιζέλου, η πυρκαγιά στις Μυκήνες, η 50χρονη «ενοικίαση» αρχαιολογικού
πλούτου, η περιφρόνηση των καλλιτεχνών, οι
απ' ευθείας αναθέσεις άνευ διαγωνισμών και
ελέγχου, οι απίστευτες προτάσεις για ανεμογεννήτριες στους Δελφούς και στις αγιασμένες Κυκλάδες, η άγνοια του αισθητικού
πλούτου των κορυφογραμμών, οι Δεσμώτες
του Φαλήρου, η Ακρόπολη τώρα. Όλα δείχνουν το ποίημα του Γκάτσου ως προφητικό.
[...]Το τελευταίο διάστημα – συμπίπτει με το
διάστημα του covid, εξ ου και η αναφορά μου
στην πανδημία – άρχισα να μαθαίνω τις βασικές λεπτομέρειες για τα έργα της αναβάθμισης στην πρόσβαση της επιφάνειας του
βράχου, με οπλισμένο σκυρόδεμα, με πλάτυνση του μονοπατιού του Τραυλού προς τον
Παρθενώνα και με προοπτικές «ταρατσών» δε
διάφορα σημεία της επιφάνειας. Και όπως ειπώθηκε από τον πρώην βοηθό του Τραυλού
τον καθηγητή Τάσο Τανούλα, με βαρέα υλικά,
χωρίς να έχει γίνει υδραυλική μελέτη, κάτι
που είδαμε με τρόμο στις δυο τελευταίες
πλημμύρες πάνω στο βράχο. Άκουσα τον ίδιο
τον κο Τανούλα σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο και ομολογώ ότι ταράχτηκα. Μια φωνή
που εξέπεμπε μεγάλη ανησυχία για τη βιασύνη των έργων και φυσικά μεγάλη αγωνία
για το μέλλον της Ακρόπολης.
...Λυπάμαι βαθύτατα που αναγκάζομαι να παραιτηθώ από μέλος του Δ.Σ. του μουσείου.

που θα διαταράσσει την πλήξη των βεβαιοτήτων και
δίκαια θα λέμε «μονο εφημερίδα».
Σύνθετα κείμενα, πολλά άρθρα, πολλά ενδιαφέροντα
που περιέχει «το χαρτί που μυρίζει φρεσκάδα» συντελούν στην πλήρη κατανόηση θεμάτων και βάζουν
«κάτω» και το twitter.
Μέσα από την ΕΒΔΟΜΗ για παράδειγμα, έμαθα και
μαθαίνω, «πραγματικά νέα» και πλούσια θέματα. Αρθρογραφία που σπανίζει σήμερα σε εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας.
Είναι μια εφημερίδα, που δεν έχει να ζηλέψει από
εφημερίδες «μεγάλες». Σου δίνει τον αέρα της κριτικής, λόγο και σκέψη.
Προ καιρού η ΕΒΔΟΜΗ έγινε 23 ετών. Εύχομαι να
παραμείνει όπως είναι, για να «ξεστραβώνονται» κάποιοι που «εθελοτυφλούν».
Και πάλι Άννα, Κώστα, Ηλέκτρα και Κωστή, χίλια ευχαριστώ που με εντάξατε, τόσο ανοιχτόκαρδα, στις
σελίδες της ΕΒΔΟΜΗΣ με τη στήλη και τον τίτλο «εν
όπλοις...».
Παναγιώτης Μουντανέας
Αντιναύαρχος ε.α.
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«ΉΤΟ ΩΡΑΙΟΝ
ΡΕΤΣΙΝΑΤΟ»
Ευάγγελος Ανδρέου
Το βιβλίο που μας αφιέρωσε ο πολυγραφότατος
συγγραφέας Κορωπιώτης Ευάγγελος Ανδρέου,
είναι ένας ύμνος στο κρασί και ειδικά στη ρετσίνα,
το ρετσινάτο, όπως γράφει και στον τίτλο του.
Και μια και είναι ύμνος στο ρετσινάτο, λογικό είναι
να είναι χορηγός της έκδοσης ο «Αμπελουργικός
Συνεταιρισμός Παιανίας».
Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του, ο αναγνώστης θα
βρει ευχάριστες αναφορές στους Μεσογείτες αμπελουργούς, αλλά και τους ρετσινιώτες. Αυτούς
που μάζευαν το ρετσίνι για να γίνει η ρετσίνα, γιατί
όπως γράφει στο εισαγωγικό του σημείωμα «Η ρετσίνα δεν είναι «ένα κρασί», «είναι μια ρετσίνα».
Επίσης, ο αναγνώστης, θα γνωρίσει τον κάματο του
αμπελουργού, αλλά κυρίως του ρετσινιώτη, που
από το Μάρτιο «η Πεντέλη καλωσόριζε γύρω στους
200 εργάτες από τη Μάντρα, το Κορωπί, τα Σπάτα,
το Μαρκόπουλο, τον Κουβαρά και ίσως λίγους από
το Λιόπεσι. ...τους πρόσφερε τα υπάρχοντά της (η
Πεντέλη), το ρετσίνι γινότανε ψωμί για τις φαμίλιες
τους».
Έως το φθινόπωρο δεν τον έβλεπε ο ήλιος (τον
ρετσινιώτη) γιατί ζούσαν μέσα στο πευκοδάσος της
Πεντέλης. «Ήταν δε πυκνά τα πεύκα που δεν τα
τρύπαγε φίδι»!
Όλη η περιοχή ήταν ένα απέραντο πευκοδάσος.

Από την Κηφισιά και έφτανε ως τη Βραώνα!
σ.σ. αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης, την ομορφιά
που είχε όλη η περιοχή με τα δάση γεμάτα πεύκα
και την απογύμνωση που έχουμε σήμερα.
Επιλέγουμε ξεφυλλίζοντας:
Η ρετσίνα στο κρασί δεν προέκυψε από λόγους αισθητικής γεύσης. Υπήρξε ένα επινόημα που συνδέεται με την απολύμανση, τη συντήρηση και γενικά
τη στερέωση του σώματος του κρασιού. Μοιραία
απέδωσε το ελκυστικό άρωμα που το χαρακτήρισε.

Εχει αναφορές από πολλούς συγγραφείς, λόγιους,
ποιητές που ύμνησαν τη ρετσίνα.
«Στα περίφημα καλλιτεχνικά τσιμπούσια του ζωγράφου
Τάσου Χατζή στα Λεγραινά, όπου δέσποζε η ρετσίνα, ο
καθηγητής Νίκος Χρηστέας ήταν κατηγορηματικός στην
ιατρική του άποψη, προκαλώντας το χιούμορ του ρετσινολάτρη ζωγράφου:
― Η ρετσίνα βλάπτει την όραση!
― Τι λες βρε Νίκο; Και πως «τα΄χαν τετρακόσια οι
αρχαίοι Έλληνες που έπιναν ρετσίνα;»
― Oποιος δεν έχει πιεί ρετσίνα δεν ξέρει τι θα πει
κρασί»

«Με τη ρετσίνα κάθε σκοτούρα γίνεται μπουχός, σ’
ανάβει το κέφι. Και κοίταξε... όταν με παραχώσεις
(μιλάει στον παπά) μη ριξεις τίποτα νερά μέσα στο
λάκκο. Ενα μπουκάλι ρετσίνα ν’ ανοίξεις και να ρίξεις».
«...Έτσι αυτές τις μέρες που η εποχή μας τι ζει με
κάποια πεζότητα, πώς να μη θυμηθείς εκείνο τον
καλό καιρό, που η ποίηση και η πίστη ήταν ζωντανά
στοιχεία της ζωής. Τώρα τα πεύκα τα κόψανε όλα
οι πολυκατοικίες...
Η Δεξαμενή που ήταν η ψηλότερη σκοπιά της
Αθήνας, έχασε τον ουρανό και τη θάλασσα και κατάντησε σα μια πηγάδα. Και μείναμε εμείς τα ερείπια, οι παηλοί κάτοικοι του ωραίου λόφου να
θρηνούμε επάνω στα ερείπια του “εξωραϊσμού”
του».
σ.σ. (και να σκεφθεί κανείς ότι το κείμενο γράφτηκε
στην εφημερίδα Πρωϊα 2/5/1937, με τίτλο “Εις την
Δεξαμενήν”)
Αννα Μπουζιάνη

Πρωτόκολλο Συνεργασίας
Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) με Δίκτυο
Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης
Με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα στην Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος
(ΕΝΑ) και το Δίκτυο Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης επισφραγίστηκε η τηλεδιάσκεψη που διεξήχθη την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου
2020 , μεταξύ των Ελλήνων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης από διάφορα σημεία της Ευρώπης και της ΕΝΑ.
Η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (Ε.Ν.Α.) και
το Δίκτυο Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης προχωρούν στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με στόχο την παροχή και
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αλληλο-υποστήριξη
των δύο φορέων.
Η συνεργασία αυτή θα έχει ως στόχο την ανάληψη
από κοινού δράσεων και την ανταλλαγή εµπειριών
που έχουν αποκοµίσει από τη μέχρι τώρα δραστηριοποίησή τους στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στην κατεύθυνση αυτή θα παρέχονται αµοιβαίες δι-

ευκολύνσεις για την αντιµετώπιση των θεµάτων που
τους απασχολούν, όπως επίσης θα αναλαµβάνουν
από κοινού σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις.
Μεταξύ αυτών, να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν
σταθερούς δεσμούς ανάμεσά τους ενισχύοντας τη
μεταξύ τους φιλία, την αμοιβαία αλληλεγγύη και συνεργασία, να προβούν σε κοινές δράσεις οι οποίες θα
αποσκοπούν στην ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας, στη διάχυση γνώσης και στην ανταλλαγή
εμπειριών στα θέματα της Αυτοδιοίκησης και να προωθήσουν από κοινού δράσεις και πρωτοβουλίες για
μια πιο εύρυθμη Αυτοδιοίκηση.
Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στην Ένωση
Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) και το Δίκτυο
Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Ένωσης
Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (Ε.Ν.Α.) και Δημοτικό
Σύμβουλο Παλλήνης κ. Νεκτάριο Καλαντζή και την

Πρόεδρο του Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης κα. Ιωάννα Ζαχαράκη,
Αντιδήμαρχο του Δήμου Solingen της Γερμανίας.
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Χριστουγεννιάτικη κοινωνική
δράση από την ΚΕΔΚ
O πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ), Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας, ενημερωτικά σημειώνει τη δράση της ΚΕΔΚ
αυτές τις ημέρες των εορτών:

Ευχάριστα αποτελέσματα rapid tests
στον Δήμο Παλλήνης
Αρνητικά ήταν, κατά συντριπτική πλειονότητα, τα αποτελέσματα των δωρεάν
rapid tests covid 19, που διενεργήθηκαν την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, στον
Δήμο Παλλήνης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που είχε από τον ΕΟΔΥ, ο
Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος.

«Πραγματοποιήσαμε σήμερα, κοινωνική δράση ενόψει των εορτών, μοιράζοντας στα μέλη
μας, σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, χριστουγεννιάτικα εδέσματα και γλυκίσματα,
χειροποίητο χριστουγεννιάτικο αναμνηστικό φτιαγμένο από τα κορίτσια του ΚΗΦΗ και του
ΚΔΑΠ, και φυσικά τις ευχές μας! Χρόνια πολλά με Υγεία!»
O Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης και η Κοινωφελής Επιχείρηση ευχαριστούν
θερμά τους χορηγούς που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στην δημιουργία του χριστουγεννιάτικου δώρου μας: Καραμολέγκος, Γλυκόπολις Ζαχαροπλαστείο, Αφοί Κουτρουμπίνη/
Αρτοποιείο, Σοφίας Άρτος/Αρτοποιείο, ο Γλάρος/Αρτοποιείο, Μίνι Μάρκετ «Η ΚΕΑ», Σαριδάκη/ Αρτοποιείο, Bakery & More, το κρασί από τον ιδιώτη κο Μιχάλη Λαγό!

Αγαπητοί αναγνώστες,
εύχομαι Καλές γιορτές
με υγεία και υπομονή.
Ο νέος χρόνος να φέρει
υγεία και ευημερία

Ιωάννα Δόγκα
Δημοτική σύμβουλος Δήμου ΒΒΒ
μείζονος αντιπολίτευσης

Διενεργήθηκαν, συνολικά 451 rapid tests και εντοπίστηκαν μόλις 2 θετικά κρούσματα.
Όλοι οι πολίτες, ενημερώθηκαν αμέσως, με sms.
Οι έλεγχοι για κορονοϊό συνεχίζονται στον Δήμο Παλλήνης. Στην εβδομάδα που
τρέχει θα πραγματοποιηθούν μοριακά τεστ ανίχνευσης covid 19, σε δημοτικούς
υπαλλήλους, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Παλλήνης

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος
Κίτσι Κορωπίου και Πέριξ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας
εύχεται ολόψυχα σε όλα τα μέλη και τους φίλους
του Συλλόγου μας
Kαλά Χριστούγεννα και Καλό Νέο Έτος
με Υγεία, επιτυχία και ευτυχία
Σας ευχόμαστε ότι θα ξεπεράσουμε με επιτυχία
τη δοκιμασία του κορονοϊού
για συγγενείς και φίλους σε όλο τον κόσμο.

O Σύλλογος Καταστηματαρχών
Βουλιαγμένης
Eύχεται στα μέλη του
και σε όλους τους συνδημότες του
Χρόνια Πολλά και ο Καινούργιος Χρόνος
να τους χαρίζει υγεία
και οικογενειακή ευτυχία.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἐρωτοελευθεροπρεπείας*
ἄρχεσθαι
&
Ἐρωτοδουλοπρεπείας *
παύεσθαι
«Ἐλευθεροπρεπῶς ζῆν καί οὐ δουλοπρεπῶς»

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΑΕΙΓΕΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

«Πόνεσα την αιώνια σταυρωνόμενη ράτσα μου, που κιντύνευε
πάλι στο προμηθεϊκό βουνό του Καύκασου. Δεν ήταν ο Προμη
θέας, ήταν η Ελλάδα καρφωμένη πάλι από το Κράτος και τη Βία
στον Καύκασο –αυτός είναι ο σταυρός ο δικός της –και φωνάζει.
Φωνάζει όχι τους θεούς, φωνάζει τους ανθρώπους, τα παιδιά
της, να τη σώσουν».
(Νίκος Καζαντζάκης, 18831957, Μυθιστοριογράφος, φιλόσοφος
και πολιτικός, απόσπασμα από την «Αναφορά στο Γκρέκο», κε
φάλαιο ΚΖ’, «ΚΑΥΚΑΣΟΣ»)

ΥΣΤΑΤΗ ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
ΤΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΑΣΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΥΑΙΝΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΣΣΟΥΝ ΤΑ ΣΩΘΙΚΑ ΤΟΥ.
Και ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, και ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, είναι: «πυρός βροτοῖς
δοτῆρες» =δωρητές/ευεργέτες της φωτιάς στους ανθρώπους.
(Αισχύλος, 525456, «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ», στ. 612)
Ο Προμηθέας είναι ο άνθρωπος που αμφισβητεί οποιονδήποτε
αυτόκλητο Σωτήρα, είναι αυτός ο οποίος πιστεύει στον ίδιο τον
άνθρωπο και παίρνει τη ζωή στα χέρια του!
Η φωτιά συμβολίζει τη Γνώση – όχι μόνο πρακτικά και τεχνοκρα
τικά, αλλά και την επίγνωση και την κοινωνική συνειδητοποίηση.
Ο Προμηθέας είναι ο διαπρύσιος κήρυκας της Ελευθερίας. Της
Ελευθερίας με οποιοδήποτε κόστοςτίμημα. Η Ελευθερία είναι
ένα οδυνηρό μαρτύριο, σαν τις πληγές του Καυκάσου, ωστόσο
αυτή και μόνο μας οδηγεί στον Εξανθρωπισμό, στην Αυτοπραγ
μάτωση (Αριστοτελική Εντελέχεια – Αληθινότητα), στη Θέωση.
Ο Δίας, το αντίπαλο δέος του Προμηθέα, θέλει ν’ αφήσει την αν
θρωπότητα δίχως Γνώση και Φωτιά, στο σκοτάδι, στην άγνοια
και την αμάθεια.
Ο Δίας εκπροσωπεί όλα τα αυταρχικά /απολυταρχικά καθεστώτα,
που επιδιώκουν να κρατούν το ανθρώπινο πνεύμα σε συσκότιση,
όπως το γράφει η ασυμβίβαστη ηθοποιός και ποιήτρια Κατερίνα
Γώγου, 19401993, στο ποίημά της «Καμιά φορά», από τη συλ
λογή «Ιδιώνυμο» (1980).
Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες,/γιατί γράψανε πως σου
ρίξανε στα πόδια./Ξέρω πως ποτέ δε σημαδεύουνε στα
πόδια./ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ,/το νου σου, έ;
Αυτό συμβαίνει γιατί όλα τα κέντρα Εξουσίας επιδιώκουν να ελέγ
χουν τις μάζες και όχι να υπηρετούν τους πολίτες, τους θέλουν
υπηκόους=υπάκουους πελάτεςκαταναλωτές. Η εκάστοτε Εξου
σία εγκλωβίζει το λαό της στην άγνοια, στην απαιδευσία, στην
απάθεια, στην κατευθυνόμενη πληροφόρηση, και σ’ αυτές στηρί
ζει τη χειραγώγησή του. Η Εξουσία βάζει δεσμά/αλυσίδες και φυ
λακίζει το λαό σε απατηλά είδωλα σκιών – εικονική
πραγματικότητα – όπως αυτά παρουσιάζονται στο μύθο του Σπη
λαίου του Πλάτωνα.
Η Εξουσία φοβάται τη γνώση και την πνευματική ανάταση του
λαού, γι’ αυτό και φροντίζει να τον διατηρεί αμόρφωτο και απαί
δευτο προκειμένου να τον κρατά υποχείριό της.
Η αισχύλεια Τραγωδία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ» μάς διδάσκει
ότι όποιος κρατά την Παιδεία μιας χώρας κρατά και το Μέλλον
της. Ο Επαναστάτης Προμηθέας κλέβει τη ΦωτιάΓνώση από το
ΔίαΕξουσία και τη δωρίζει στο εξαθλιωμένο ανθρώπινο γένος.
Είναι ο Μέγας Ευεργέτης και Εραστής της Ανθρωπότητας [«διά
τήν λίαν φιλότητα βροτῶν»= για την υπερβολική του αγάπη προς
τους ανθρώπους (στ.123)]. Παραλληλίζεται με τους Δεσμώτες του
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Πλατωνικού Σπηλαίου, που σπάνε τις αλυσίδες, βγαίνουν από το
Σπήλαιο και αντικρίζουν το άλγος του φωτός για να κατακτήσουν
τη Γνώση και να τη μοιραστούν. Το μεγαλείο τους έγκειται στο γε
γονός ότι, και όταν αποκτήσουν τη Γνώση, δεν αναπαύονται στις
δάφνες μιας «ελίτ», εκλεκτών που κατέχουν το προνόμιο της απο
κλειστικότητας. Επιστρέφουν στην πρότερη «κόλασή» τους, για να
απελευθερώσουν τους αλυσοδεμένους συντρόφους τους και να
τους κάνουν κοινωνούς της αλήθειας που με κόπο κατέκτησαν,
και ας γνωρίζουν ότι θα χλευαστούν και ίσως ακόμη και να «σταυ
ρωθούν» από το αλυσοδεμένο πλήθος. Θυσιάζουν το «Εγώ» τους
όπως θυσιάστηκε και ο Προμηθέας, και προσφέρουν στον άν
θρωπο την επιλογή της Ελευθερίας. Όταν ο άνθρωπος κατέχει τη
Γνώση αναλαμβάνει και την Ευθύνη να επιλέγει το ορθό, το
αγαθό. Διότι η Ευθύνη είναι η δίδυμη αδελφή της Ελευθερίας.
«Ευθύνη που λίγοι την αντέχουν και λίγοι τη συγχωρούν», όπως
αναφέρει ο Μέγας Ιεροεξεταστής στην αναμέτρησή του με τον
Χριστό στους «Αδελφούς Καραμαζώφ» του Φιοντόρ Ντοστο
γιέφσκι, 18211881, μυθιστόρημα που αποτελεί το κύκνειο άσμα
του και που συγγράφηκε κατά τη διάρκεια των ετών 18791880.
Η αταλάντευτη στάση του Προμηθέα μπροστά στις απειλές του
Δία και στον αετό που του έτρωγε το συκώτι, όπως και η αγωνία
του για τον άνθρωπο, μας θυμίζει την περήφανη στάση του λογο
τέχνη Μενέλαου Λουντέμη, 19121977, στη δίκη του, όταν του
ζητήθηκε να υπογράψει δήλωση μετανοίας για να γλυτώσει:
«Χρειάστηκαν δύο εκατομμύρια χρόνια να σηκωθεί ο άνθρωπος
στα δύο πόδια. Δεν θα τον ρίξω πάλι εγώ στα τέσσερα….» Αυτό
είναι το διαχρονικό ήθος κάθε κοινωνικού αγωνιστή. Και όπως δια
κηρύσσει ο ποιητής Τάσος Λειβαδίτης, 19221988, έρχεται η ώρα
της θυσίας για όποιον θέλει να «Λέγεται άνθρωπος»(1950): «Αν
θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγω
νίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο…. Δεν έχεις καιρό για τον
εαυτό σου αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος…».
Για να φτάσει όμως ο άνθρωπος σ’ αυτό το ανώτερο ηθικό επί
πεδο απαιτείται να νικήσει τον ίδιο του τον εαυτό, όπως διαφαί
νεται αυτό από το ήθος του Προμηθέα. Απαρνήθηκε το προνόμιο
της αθανασίας του και έθεσε ως μοναδικό σκοπό της ζωής του
την Ευτυχία των ανθρώπων.
Ο Προμηθεύς ετυμολογείται από την πρόθεση πρό + το ουσια
στικό ἡ μῆτιςιος= η φρόνηση, η σύνεση, η πρόνοια. Άρα ο φρόνι
μος, ο συνετός, ο προνοητικός, ο προβλεπτικός, ο διορατικός. Ὁ
μητίετα αντί του μητιέτης είναι ο σύμβουλος, ο φρόνιμος, ο συ
νετός, ο πολύβουλος, ο επινοητικός, και αναφέρεται στο Δία, «μη
τίετα Ζεύς».
«πάρ’ ἒμοιγε καί ἄλλοι οἵ κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δέ μητίετα
(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, ραψωδία Α’, στ.174175).
Ζεύς»
(=Κοντά μου είναι πολλοί άλλοι που θα με τιμήσουν, και πάνω απ’
όλους ο βαθύγνωμος/βαθύβουλος ο Δίας).
Σαν να του έλεγε: όσο εγώ έχω την προστασία του θεού, δεν θα
με σκιάζει τίποτε. Όποιος έχει το θεό βοήθεια, δεν φοβάται τί
ποτε στ’ αλήθεια!..
Τα παραπάνω λόγια απευθύνει ο Αγαμέμνονας, «ὁ ἄναξ
ἀνδρῶν» (=ο αρχιστράτηγος) στον γοργοπόδαρο/ὠκύπου Αχιλ
λέα, όταν τον προειδοποιεί εκείνος ότι θα πάρει τους Μυρμιδόνες
του και θα αναχωρήσει για την πατρίδα του τη Φθία. Επειδή ο
Αγαμέμνονας τον έχει απειλήσει ότι θα πάει ο ίδιος στη σκηνή του
και θα του πάρει το τιμητικό του δώρο, την καλλιπάρειο (=με
όμορφο πρόσωπο) Βρισηίδα. Παραδίδεται ομηρικό ρήμα μητιάω
και μητιόω=μήδομαι=βουλεύομαι, σκέπτομαι, επινοώ, σχεδιάζω,
μελετώ και μητίομαι=βουλεύομαι, εξευρίσκω, μηχανώμαι (μέγα
ἒργον) και επίθετο ὁ μητιόεις, όεσσα, όεν= ο πάνσοφος, ο πλή
ρης συνέσεως (Ζεύς) και φάρμακα μητιόεντα (Οδύσσεια, δ, 227)
ήτοι δραστικά, παρασκευασμένα κατόπιν συνέσεως και κατά θε
ωρητική (=πειραματική) τέχνη. Μῆτις, η προσωποποίηση της
Φρονήσεως, κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος (Ησίοδος, Θεογο
νία, στ.358), η πρώτη σύζυγος του Δία. Επειδή όμως αυτή του φα
νέρωσε ότι θα γεννήσει γιο που θα τον εκθρονίσει, την κατάπιε
και έτσι γεννήθηκε η Αθηνά από το κεφάλι του, η οποία του αναγ
γέλλει πάντοτε κάθε καλό ή κακό που τον προσμένει (Ησίοδος, Θε
ογονία, στ.886900). Να λοιπόν γιατί ο Θεός είναι πάνσοφος!!!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΣΥΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ή ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ή
«ΟΞΥΤΑΤΟΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ήτοι ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Έργοκειμήλιο σκέψης και εθνικής αφύπνισης, εθνεγερτικού πε
ριεχομένου, που εκδόθηκε στην Ιταλία το 1806 από συγγραφέα
που υπογράφει «Ανονίμου του Έλληνος» και περιλαμβάνει 266
σελίδες, Αφιερώνεται στον Ρήγα Βελεστινλή (17571798). Αποτε
λεί τον σημαντικότερο πνευματικό κρίκο που οδήγησε στη ίδρυση
της Φιλικής Εταιρείας και στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Μετά την αφιέρωση του συγγραφέα ακολουθεί μια σελίδα με
τρεις μόνο λέξεις «ΣΤΟΧΑΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΕΙ», που λένε τα πάντα. Με
τη φράση αυτή επιδιώκει ο συγγραφέας να κάνει τον αναγνώστη
συνειδητό και υπεύθυνο άτομο που να αναζητεί και να κρίνει.
Αυτές οι τρεις λέξεις έπρεπε να αποτελούν την προμετωπίδα όλων
των σχολικών εγχειριδίων και των τριών βαθμίδων της Εκπαίδευ
σης .
Αλλά, δυστυχώς, η κατεύθυνση της Παιδείας μας είναι διαφορε
τική: «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕ, ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΕ, ΠΑΠΑΓΑΛΙΣΕ ΚΑΙ
ΑΡΚΕΙ».
Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύστασηυπόδειξη του συγγραφέα
προς τον αναγνώστη:
«Ὦ Ἀναγνῶστα! … ἀνίσως ὁμοιάζεις ἐκείνους ὁπού προφέρουσι
τό ὄνομα της Ἑλλάδος χωρίς νά ἀναστενάζωσι, νά μήν χάσης τόν
καιρόν σου ματαίως εἰς τό νά ἀναγνώσεις τό πονημάτιόν μου
τοῦτο. Ἒρρωσο».
«‘Eνα βιβλίο που κλείνει μέσα του όλη την Ελλάδα» (Γεώργιος
Βαλέτας, 19071989), φιλόλογος, ερευνητής της Νέας Ελληνικής
Λογοτεχνίας και ιδρυτής της έκδοσης «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη»).
Η Επιτροπή του «ΕΛΛΑΔΑ 2021» με επικεφαλής την κ. Γιάννα Αγ
γελοπούλου όφειλε αντί να διοργανώνει φιέστες, πανηγύρια και
διαλέξεις για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του ’21, να ανα
λάβει μια γενναία επαναστατική πρωτοβουλία: να τυπώσει την
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» και να τη μοιράσει δωρεάν σ’ όλους
τους Έλληνες, για να μας μπολιάσει με το εθνικό εμβόλιο της
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, που αποτελεί το ανεκτίμητο αγαθό για την ΕΥΔΑΙ
ΜΟΝΙΑ του ανθρώπου.
Παρεμπιπτόντως, ευφυής η πρόσφατη ονομάτιση της επιχείρησης
του εμβολιασμού κατά της COVID19 ως «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», αλλά ευ
φυεστέρα θα ήταν η ανακήρυξη του επετειακού έτους 2021 για
τα 200 χρόνια από την επανάσταση του ’21 ως «ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ή ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ».
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΤΟ 2021 ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – συμπληρώ
νονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 – ΚΑΙ
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ “ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ” οφείλουμε
να έχουμε διαβάσει την «ΚΑΝΟΝΙΚΗ», ήτοι την ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, χωρίς υπερβασίες και
ακρότητες.
Ο αείμνηστος, σεπτός Δάσκαλός μου Σαράντος Ι. Καργάκος, 1937
2019, γράφει βιβλία … και από τον ουρανό!!! ¹
Κυκλοφορήθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες, Νοέμβριο του 2020,
το 104Ο βιβλίο του με τίτλο: «Η Ελληνική Ιστορική Συνέχεια και η
Υπονόμευσή της. Τα σημεία των κακών μας καιρών», από τις εκ
δόσεις GUTENBERG, σελ.338. Μέσα σε 14 κεφάλαια ο συγγρα
φέας κονιορτοποιεί τους Αναβιωτές της Φαλμεραϋερικής
Θεωρίας.
Αντιγράφω από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου:
«Ήταν ομολογουμένως δύσκολο να υπάρχει συνεχής και στα
θερή παρουσία Ελλήνων υπό συνθήκες υποταγής και δουλείας.
Όμως ο Ελληνικός Κόσμος είναι μία συνεχής και δυναμική πα
ρουσία, και συχνά υπερτερεί έναντι του «άγριου νικητή» (ferum
victorem), όπως λέγει ο Οράτιος. Το ελληνικό στοιχείο κατόρθωσε
να υπερνικήσει και τις ακραίες χριστιανικές αντιδράσεις και να
δώσει στη χριστιανικότητα οικουμενική διαπερατότητα. Το να
επιβάλλεις από τα μέσα τον πνευματικό και γλωσσικό πολιτισμό
σου σ’ αυτόν που επίσημα κυριαρχεί, είναι η αψευδέστερη μαρ
τυρία της Ελληνικής Συνέχειας».
Αξίζει να το διαβάσετε, όσοι πιστεύετε ότι δεν έχει χαθεί κάθε
ίχνος της Ελληνικότητάς μας.
Αν βέβαια επιθυμείτε να τιμήσετε το ’21 και όχι να το ατιμά
σετε!!!
ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ, ΕΡΡΩΣΘΕ, ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ,
ΑΛΛΑ ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΑΤΕ, ΙΝΑ ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΤΕ!!!
«ΜΕΛΕΤΗ ΤΟ ΠΑΝ» (Περίανδρος ο Κορίνθιος, 668584)
ΚΑΛΗ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΪΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ!!!
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟ 2021!!!
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής Φιλόλογος

―――――――――
*Ερωτοελευθεροπρέπεια: η ιδιότητα της ερωτικής τάσης και στάσης να είναι κά
ποιος ελευθεροπρεπής, να είναι εραστής της ελευθεροφροσύνης, της αυτοτέλειας,
της αυτεξουσιότητας και της αξιοπρέπειας. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα από τα σημαντι
κότερα προσωνύμια του Διός ήταν ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΖΕΥΣ) = ο χορηγός της Ελευθερίας.
*Ερωτοδουλοπρέπεια: η ιδιότητα της επιθυμητής τάσης να είναι κάποιος δουλοπρε
πής, να είναι επιρρεπής/ευεπίφορος στη δουλική συμπεριφορά, δουλοφροσύνη,
αναξιοπρέπεια, στο ραγιαδισμό.
1. Ήταν χειρόγραφά του που μερίμνῃ της οικογενείας του εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος
GUTENBERG.
Θυμίζουμε πως έχει συγγράψει επίσης το τρίτομο έργο «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ 1821», που αποτελεί την πλέον αξιόπιστη πηγή των ιστορικών γεγονότων.
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Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας
Η ΕΒΔΟΜΗ έχει καταξιωθεί στο χώρο, είναι
αγαπητή σε μεγάλη μερίδα αναγνωστών,
όπως αποδεικνύεται κάθε εβδομάδα και έχει
δείξει ειδική έρευνα για τον τοπικό Τύπο.
Η παρουσία σας, στις σελίδες μας θα δώσει
μεγαλύτερη ώθηση στην επιχείρησή σας.
Προβληθείτε ακόμη και με μία συνδρομή.
6937153052, 2106030655
press@ebdomi.com

Πολλές ευχές για Χρόνια Καλά και Ευτυχισμένο το 2021
με την ελπίδα να είμαστε όλοι υγιείς και
σύντομα να γιορτάζουμε πάλι μαζί!
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Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2021
Με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 θεσπίστηκε νέο πλαίσιο εισφορών για μη μισθωτούς
ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες για
την Κύρια και Επικουρική Ασφάλιση και για την Εφάπαξ Παροχή.
Από 1/1/2020 δημιουργήθηκαν ασφαλιστικές κατηγορίες ανά κλάδο με συγκεκριμένα ποσά.
Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή
μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.
Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη για κάθε Κλάδο Ασφάλισης.
Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους.
Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανανεώνεται ετησίως.
Λεπτομέρειες: Ηλεκτρονική υπηρεσία e-ΕΦΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΨΙΠ2ΩΛ6-64Ψ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
Βασ. Κων/νου 47, 19441 Κορωπί
Πληροφορίες: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο : +30 2132000000
FAX
: 210 6624963
e-mail
:tpkoropi@gmail.com
Κορωπί
: 22-12-2020
Αρ. Πρωτ. : 18305
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Διακηρύττει
ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια ανοικτού ANΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού με βάση την οδηγία
2014/24/ΕΕ και τα ακόλουθα στοιχεία:
Τμήμα I:
Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: Όπως
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
εγγράφου.
I.3) Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr στην οποία και
βρίσκονται τα απαιτούμενα εργαλεία
και συσκευές. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα
διεύθυνση. Περαιτέρω πληροφορίες
είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση
στην προμετωπίδα του εγγράφου.

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης.
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Συλλογήμεταφορά απορριμμάτων, ύδρευσηαποχέτευση, κοινωνικές υπηρεσίες,
ηλεκτροφωτισμός Οδών και πλατειών
- κοινοχρήστων χώρων, παιδικοί σταθμοί, σχολεία.
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος: Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Δ. Κρωπίας και
Νομικών Προσώπων.
Αριθμός αναφοράς: ΤΥ/74/2020.
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV: 09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ
και 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη,
09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης
II.1.3) Είδος Σύμβασης: Αγαθά (Προμήθεια)
II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια
καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, για κινητήρες εσωτερικής καύσης
για τα
οχήματα του Δήμου και του ΝΠΙΔ
ΚΕΔΚ καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολικά κτίρια της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Σχολικής
Επιτροπής, του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΟΣ, του
ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ: 1.207.859,91 EUR (€)
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα:
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές
για όλα τα τμήματα. II.2) Περιγραφή

――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΑ 1.207.859,91 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Περιγραφή
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 ΤΜΗΜΑ 1 - Καύσιμα Κίνησης ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
948.268,55
2 ΤΜΗΜΑ 2 - Καύσιμα Θέρμανσης ΝΠΔΔ "ΣΦΗΤΤΟΣ"
24.192,99
3 ΤΜΗΜΑ 3 - Καύσιμα Κίνησης ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ
29.030,81
4 ΤΜΗΜΑ 4 - Καύσιμα θέρμανσης ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ
8.950,97
5 ΤΜΗΜΑ 5 - Καύσιμα Θέρμανσης Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 100.805,87
6 ΤΜΗΜΑ 6 - Καύσιμα Θέρμανσης B' ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
76.612,88
――――――――――――――――――――――――――――――――――
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Όπως περιγράφεται στους Αναλυτικούς Όρους
της Διακήρυξης.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης για τα τμήματα:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, του μεγαλύτερου
ποσοστού έκπτωσης επί τοις νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης
τιμής λιανικής πώλησης του είδους
κατά τον χρόνο παράδοσής του, όπως
αυτή αναγράφεται στο ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ της Δ/νσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή της ΓΓΕ
(χαμηλότερη τιμή).
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης: Ναι. Όπως περιγράφεται στους Αναλυτικούς
Όρους της Διακήρυξης.
II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η
σύμβαση ΔΕΝ σχετίζεται με χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από τα Ταμεία
της ΕΕ.
II.2.13) Φορέας χρηματοδότησης:

ίδιοι πόροι.
II.2.14) Διάρκεια : 36 μήνες. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι.
II.2.15) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που ανέρχεται σε ποσοστό
ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑ επί τοις εκατό (1,0%)
επί της καθαρής (χωρίς ΦΠΑ) εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ΚΑΘΕ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πληροφορίες δίνονται
στο άρθρο 2.2.2 των αναλυτικών
όρων Διακήρυξης.
Τμήμα III: Νομικές,
οικονομικές,
χρηματοοικονομικές και τεχνικές
πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: Άδεια που θα έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, (άρθρο 7 § 3 (α) και (γ),
αντίστοιχα του Ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230/2002).
Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής των αναλυτικών όρων

της Διακήρυξης.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Κριτήρια επιλογής
όπως ορίζονται στα έγγραφα της
σύμβασης.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα: Κριτήρια επιλογής όπως
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
Όπως αναφέρεται στους αναλυτικούς
όρους της Διακήρυξης.
III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Όπως αναφέρεται στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης στα
άρθρα 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία.
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA): Η
σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών.
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 25/01/2021 12:00
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν
να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
IV.2.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
240 ημέρες έως τις 23/09/2021
IV.2.6) Όροι για την αποσφράγιση
των προσφορών: 28/01/2021 12:00,
μέσω της διαδικτυακής πύλης του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την
αρμόδια Επιτροπή στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις: ΝΑΙ.
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Συμπληρωματικές πληροφορίες
ή διευκρινήσεις, μπορούν να ζητούνται μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2021 και
αυτές (πληροφορίες ή διευκρινίσεις)
θα παρέχονται από μέρους της αναθέτουσας αρχής μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2021, μόνο μέσω του
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, Λεωφ.
Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
18233
VI.4.2) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία για την υποβολή
προσφυγών,
αναλυτικά
αναφέρονται στο άρθρο 3.4 των αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμπλήρωμα της
Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Tenders Electronic Daily
- TED): 14/12/2021.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 12 - ΓΕΡΑΚΑΣ, 153 44
Τηλέφωνο:210-6662142
Fax :210-6032898
Αρ. Πρωτ: 38449/23.12.2020
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού
ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για
την προμήθεια απορριμματοφόρων

οχημάτων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
τη συμφερότερη προσφορά, για την
προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα συμπίεσης τύπου
πρέσας χωρητικότητας 16m3 του
Δήμου Παλλήνης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 719.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Για την

κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω
προμήθειας έχει εγγραφεί σχετική πίστωση ποσού 660.000 € στον Κ.Α.
62.7132.0001 για το έτος 2020 του
προϋπολογισμού του Δήμου (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) και πρόβλεψη
ποσού 59.200,00 € που θα εγγραφεί
στον αντίστοιχο Κ.Α. 62.7132.000120
έτους 2021.
Οι ποσότητες και η αξία ανά CPV
είναι:

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
(με Φ.Π.Α. 24%)
CPV
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1
Aπορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας
4
719.200,00 €
34144512-0
χωρητικότητας 16m3 (κ.μ.)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον
προμηθευτή, του οποίου η προσφορά
είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις
όρους και αποτελεί την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
τεχνικής προσφοράς – τιμής.
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: 29.01.2021
και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
την 05.02.2021 και ώρα 11:30.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλο-

δαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά. 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.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για
το σύνολο των ειδών της προμήθειας.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή
συμμετοχής υπέρ του Δήμου Παλλήνης, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των

προσφερόμενων ειδών.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η
κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του
Δήμου Παλλήνης, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 12 - ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 153 44
Αρ. Πρωτ: 38448/23.12.2020
Τηλέφωνο:210-6662142 - 6662145
Fax : 210-6032898

προμήθεια και παράδοση στις δεξαμενές των Βρεφονηπιακών Σταθμών &
των ΚΑΠΗ και την σύμβαση προμήθειας καυσίμων το Ν.Π.Δ.Δ. έχει
ενεργή σύμβαση (1872/12.11.2019 –
ΑΔΑΜ:19SYMV 005838711) μέχρι και
το τέλος του οικον. έτους 2022
• Ακόμα δεδομένου ότι στην παρούσα
φάση έχει προγραμματιστεί η σύνδεση μέρους των εγκαταστάσεων με
το δίκτυο φυσικού αερίου θέτουμε ως
όρο της σύμβασης το δικαίωμα μη
εξάντλησης του συνόλου των ποσοτήτων με αντίστοιχη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και μείωση του
συμβατικού ποσού χωρίς κάποια απαίτηση από τον ανάδοχο (Μέρος της
σύμβασης μπορεί να διακοπεί αζημίως
εφόσον κάποιες εγκαταστάσεις συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου)
Οι ποσότητες και η αξία ανά CPV
είναι:
CPV 09134100-8, Πετρέλαιο Κίνησης:
1.259.000,00 ltr , 1.510.800,00 €
CPV 09135100-5, Πετρέλαιο Θέρμανσης:223.040,00 ltr , 245.344,00 €
CPV 09132100-4, Βενζίνη Αμόλυβδη:
202.678,75 ltr , 324.286,00 €
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον
προμηθευτή, του οποίου η προσφορά
είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις
όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες , θεωρούνται οι
προσφορές που περιέχουν το ίδιο
ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε
είδος καυσίμου και είναι σύμφωνες με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί
τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει
από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ , Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ – Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι
και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το
5% σύμφωνα µε το άρθρο 63 Ν.
4257/14.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρο-

νικά
στη
Διαδικτυακή
πύλη
του
www.promitheus.gov.gr
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής προσφορών:
04.02.2021 και ώρα 15.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 11.02.2021 και ώρα 11.30’.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά. 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.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για
το σύνολο των ειδών των καυσίμων
για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή
συμμετοχής υπέρ του Δήμου Παλλήνης, ύψους 0,5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των
προσφερόμενων ειδών.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 48 μήνες από την υπογραφή
της ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων της 45/2020 μελέτης.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές
στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ
της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του
Δήμου ή του Νομικού Προσώπου ξεχωριστά για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας
προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο
www.pallini.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση
από την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού
ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την
προμήθεια Καυσίμων του Δήμου
Παλλήνης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021-2025
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Παλλήνης
και του Νομικού του Προσώπου ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
– ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ετών 2021-2025
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
2.080.430,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
• ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤ.: 64/07.10.2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σχετικά
με την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με τμηματική προμήθεια και παράδοση στις δεξαμενές των Σχολικών
Μονάδων και την σύμβαση προμήθειας καυσίμων το Ν.Π.Δ.Δ. έχει
ενεργή σύμβαση (46/12.11.2019 –
ΑΔΑ:ΩΚΤ946Μ1ΜΞ-ΥΕΜ & ΑΔΑΜ:
19SYMV005910918) μέχρι και το
τέλος του οικον. έτους 2022
• ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤ.: 26/07.10.2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σχετικά με την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης με τμηματική προμήθεια
και παράδοση στις δεξαμενές των
Σχολικών Μονάδων και την σύμβαση
προμήθειας καυσίμων το Ν.Π.Δ.Δ.
έχει ενεργή σύμβαση (18/12.11.2019
– ΑΔΑ:Ψ3ΔΟ46Μ1ΝΓ-ΠΜΙ & ΑΔΑΜ:
19SYMV005911270) μέχρι και το
τέλος του οικον. έτους 2022
• ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤ.: 2032/22.10.2020 ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ σχετικά με την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης με τμηματική

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο
www.pallini.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση
από την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΒΔΟΜΗ
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Ο χρόνος και ο εαυτός μας
Σ’ αυτή την σύντομη θεωρητικοπολιτική παρέμ
βασή μου θέλω να επισημάνω δύο πράγματα για
την ζωή του ανθρώπου. Διευκρινίζω, ότι όσα γράφω
είναι ιμπρεσιονιστικές σκέψεις μου (δηλαδή χωρίς
αναστοχαστικές επεξεργασίες κ.λπ.) με αφορμή την
υποδοχή του νέου χρόνου (2021).

καθένα μας έχει ανεξαργύρωτα περιεχόμενα, αλλά
από την άλλη ως οντολογικός και φυσικός χρόνος
«κυλάει» στο ποτάμι της ανθρώπινης ζωής και πα
ρασύρει όλα τα συμβάντα (προσωπικά και πολιτικά)
στο διάβα του.

Άραγε πόσοι από εμάς θυμόμαστε πώς «περά
σαμε» από το 2000 στο 2001; Χρησιμοποιώ επίτη
δες τον όρο: «περάσαμε». Άραγε τι κάναμε όλοι
εμείς στα είκοσι χρόνια (20002020) που «πέρα
σαν»;
Η καθημερινή ζωή μας έχει το ρολόι του χρόνου, δη
λαδή μπορεί να μην αποτιμάται κάθε στιγμή τί ση
μαίνει για τον καθένα μας και για όλους μας, αλλά
και δεν μπορεί να ανάγεται στην οντολογική διά
σταση του χρόνου. Σε προσωπικό ημερολόγιο που
γράφω ή ορθότερα κρατάω σημειώσεις για τα τε
λευταία είκοσι (20 τον αριθμό) χρόνια της ζωής μου,
ανασυντάσσω τον εαυτό μου.
Ανασύρω, λοιπόν, από τις ημερολογιακές σημει
ώσεις μου, ότι τότε είχαμε στην Ελλάδα (εννοώ το
έτος: 2000) την κυβέρνηση ΣΗΜΙΤΗ και μετά από εί
κοσι χρόνια (2020) έχουμε την κυβέρνηση ΜΗΤΣΟ
ΤΑΚΗ. Τότε όλοι μας είχαμε ένα μοντέλο
προσωπικής και κοινωνικής ζωής, το οποίο δεν έχει
καμία σχέση με την τωρινή κατάσταση.
Κάθε φορά που ο νέος χρόνος κτυπάει την πόρτα
του σπιτιού μου, τότε συμμαζεύω ερείπια της προ
σωπικής και της πολιτικής ζωής μου. Έρχονται τα
φαντάσματα του παρελθόντος και τα κρύβω στις
αποθήκες της ζωής μου.
Υποστηρίζω, ότι ο χρόνος ως συνθήκη ζωής για τον

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*
σθηματικού καπιταλισμού» (2007) επισημαίνει, ότι
η «μεταμόρφωση» του καπιταλισμού σε «συναι
σθηματική συνθήκη» δεν αποτελεί λύση για τα
πραγματολογικά αδιέξοδα του ανθρώπινου κό
σμου.
Το δικό μου θεωρητικοπολιτικό συμπέρασμα δια
τυπώνεται ως εξής: τα είκοσι χρόνια ζωής (2000 –
2020) είναι ένα οντολογικό κενό στην πολιτική ιστο

Ο Jürgen Habermas, ο καθηγητής μου και ο κορυ
φαίος φιλόσοφος σε παγκόσμιο επίπεδο, προχθές
στην τηλεφωνική επικοινωνία μας, μου είπε το εξής:
μπορεί, άραγε ο άνθρωπος (ως άτομο ή ως κοινω
νία) να αναμετρηθεί με τον οντολογικό χρόνο;
Σε δυοτρεις μέρες θα περάσουμε, στο νέο έτος:
2021 και όλοι μας στην παγκόσμια κοινότητα θα
γιορτάζουμε και για τον νέο χρόνο και για τον εαυτό
μας. Το ερώτημα, όμως, είναι το εξής: πώς θα τα
βγάλουμε πέρα στη νέα χρονιά χωρίς πολιτικοοι
κονομικά εφόδια; Σε μια χρονιά που σφραγίζεται
από την πανδημία;
Η συνάδελφός μου Eva Illouz στο βιβλίο της με τον
τίτλο: «Ψυχρή τρυφερότητα. Η άνοδος του συναι

«Υποστηρίζω, ότι ο χρόνος ως συν
θήκη ζωής για τον καθένα μας έχει
ανεξαργύρωτα περιεχόμενα».
ρία της Ελλάδας και όσοι από εμάς θελήσαμε (λέξη
κλειδί: βούληση) να συμμετάσχουμε στην ιστορική
πορεία της βρισκόμαστε στον «βαθμό μηδέν» της
ανθρώπινης ύπαρξης.
――――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

“Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ”
Ο καθηγητής Πολιτικής φιλοσοφίας στο Δημοκρί‐
τειο Πανεπιστήμιο, Θεόδωρος Γεωργίου, παρου‐
σιάζει το βιβλίο του κορυφαίου Γερμανού
φιλοσόφου Jürgen Habermas, «Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» (τριάντα χρόνια μετά: 1990-2020), το
οποίο προλογίζει επίσης.
Ο Jürgen Habermas, o φιλόσοφος που εκφράζει την
εποχή μας, δημοσίευσε ένα κείμενο με τον τίτλο:
«30 χρόνια ενότητας: η δεύτερη ευκαιρία για
την Ευρώπη» (30 Jahre Einheit: Die Zweite Chance
für Europa) με αφορμή την συμπλήρωση τριάντα
χρόνων από την γερμανική ενοποίηση (1990‐
2020).
Επιγραμματικά, οι θέσεις που υποστηρίζει είναι οι
εξής δύο: Πρώτον, ότι καθυστερεί η πολιτική ένωση
των ευρωπαϊκών κρατών, επειδή το έργο αυτό (της
ενοποίησης) έχει ανατεθεί στο τεχνοκρατικό επιτε‐

λείο των Βρυξελλών. Και δεύτερον, ότι η επίλυση
των εσωτερικών προβλημάτων της κρατικής ένω‐
σης των δύο Γερμανιών, διαρκεί μέχρι και σήμερα,
τριάντα χρόνια μετά.
Ο Jürgen Habermas, τελικά, υποστηρίζει, ότι η «δεύ‐
τερη ευκαιρία» για την ευρωπαϊκή πολιτική ενοποί‐
ηση, οπωσδήποτε εξαρτάται από τις εσωτερικές
εξελίξεις στη Γερμανία, αλλά και τα άλλα ευρω‐
παϊκά κράτη (όπως π.χ. η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελ‐
λάδα κ.α.), που οφείλουν να αναλάβουν τις δικές
τους ευθύνες για την ιστορική αυτή καθυστέρηση
σχετικά με την Ευρώπη.
Το βιβλίο αυτό του Jürgen Habermas μπορεί να
γίνει το πολιτικό εφαλτήριο για να αναστοχασθεί
και η Ελλάδα τον εαυτό της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις ιστορικές προοπτικές της.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2020.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ.: 19400 Κορωπί
Πληροφορίες: Στ. Αργύρη, Τηλ.: 2106628402 εσωτ. 163

3. ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΙΔΑΧ)
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 10-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό: 9.500,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 17286/4-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Με την αριθμ. 17286/4-12-2020 Απόφαση Δημάρχου Κρωπίας,
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5556 /Β΄/ 17-12-2020
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή, νυχτερινή κατά τις εργάσιμες ημέρες
καθώς επίσης και κατά τις εργασίες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών αυτών καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, του μονίμου προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
χρόνου (ΙΔΑΧ) και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)για το έτος 2021 (Α’ και Β’ Εξάμηνο 2021) μέσα στα όρια
που προβλέπουν οι διατάξεις Α και Β του αρ. 20 του Ν. 4354/2015, για το έτος
2021 ως εξής:
Α.ΥΔΡΕΥΣΗ
1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 35.000,00 €

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00-6032.003 μέχρι συνολικό ποσό: 1.500,00 €

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού θα γίνεται κάθε
φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις εισηγήσεις των αντίστοιχων
προϊσταμένων των υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας.
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών όλου του έτους
2020 (Α΄ και Β΄ Εξάμηνο 2021), με δαπάνη το ύψος της οποίας περιγράφτηκε
αναλυτικά σε όσα προαναφέρθηκαν ανά κωδικούς και με τα ανάλογα ποσά.
Επομένως η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τις αντίστοιχες προαναφερθέντες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2021 με τα ανάλογα ποσά.
Ο αριθμός των απογευματινών ωρών υπερωριακής εργασίας δεν υπερβαίνει τις
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο και ο αριθμός των ωρών υπερωριακής
εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και των αντίστοιχων
νυχτερινών, σε υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί για 24ωρη ή για 12ωρη απασχόλησή τους καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για 16ώρες μηνιαίως, θα
καθοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε υπηρεσίας και τον προγραμματισμό των προϊσταμένων των υπηρεσιών αυτών. Σε αυτήν την περίπτωση της
δωδεκάωρης ή εικοσιτετράωρης απασχόλησης οι ώρες για το προσωπικό του
Δήμου Κρωπίας που ανήκει στην υπηρεσία καθαριότητας αναλογούν, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015, σε 180 ώρες ανά υπάλληλο και
ανά εξάμηνο. Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης δεν είναι ίδιος
για κάθε δικαιούχο, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες και τις πραγματοποιούμενες
από τον κάθε εργαζόμενο ώρες. Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της εκάστοτε Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. Α του ν.4354/2015 έχει ισχύ από
την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΑΔΑ: Ω25ΗΩ6Μ-ΞΔ3
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Αρ. Πρωτ.: 285058/21.12.2020
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη
διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «Προμήθεια
χλωρίνης
για
την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοιου
COVID-19» για τις ανάγκες της
Δ/νσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται
στο
ποσό
των
263.115,00€
άνευ
ΦΠΑ
(278.901,90€ συμπ/νου ΦΠΑ 6%)
Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας
σύμβασης είναι η πλέον συμφέ-

ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,
για το σύνολο των ποσοτήτων του
προϋπολογισμού σύµφωνα µε τις
ισχύουσες περί προµηθειών διατάξεις και εφόσον κριθεί από την επιτροπή
αξιολόγησης
της
Αναθέτουσας Αρχής ότι η προσφορά πληροί τις προδιαγραφές και
όλα τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου
έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 103384
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών:
19/12/2020 και
ώρα 10:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 31/12/2020 και ώρα
12:00μ.μ.
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης
της Σύμβασης ορίζεται η ημερομη-

νία ανάρτησης του υπογεγραμμένου
από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7
άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ.
1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ.
57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781
Β΄/23.05.2017).
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης και η
παράδοση του υλικού ορίζεται σε έξι
(6) μήνες από την ημερομηνία του
χρόνου έναρξης.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό
(ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της
Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο (2)
τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 5.262,30 €
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
θα πρέπει να συμπληρώσουν και να
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις
οδηγίες της υπ’ αριθμ. 278766/14-122020 Διακήρυξης.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές
εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον
Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο,
σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του
Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το
άρθρο 46 του ν. 3801/2009.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης,
ο/οι ανάδοχος/οι θα προσκομίσει/ουν
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου
με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών &
Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου
Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213
2082910, κάθε εργάσιμη ημέρα και
ώρα, κα Ελένη Νόνα, e-mail:
ele.nona@athens.gr.
Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της

παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί
με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14/12/2020.
Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της
θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της
Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα
δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.
Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ) και
ΕΒΔΟΜΗ ( ΒΟΥΛΑ) και θα αναρτηθεί
στο portal του Δήμου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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στα πεταχτά
O E.Ο.Φ. εφιστά την
προσοχή για το GERMITOX
Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην
παρουσίαση του προϊόντος Germitox. Το προϊόν, το
οποίο κυκλοφορεί ως συμπλήρωμα διατροφής, διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως αντιπαρασιτικό φάρμακο.
Το Germitox διακινείται διαδικτυακά μέσω της ομώνυΑΔΑ: Ψ488ΩΞ9-ΟΝΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑ 18/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 18445
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ LEASING” εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 1.531.276,00€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε
πέντε (5) χρόνια από την ημέρα παράδοσης του κάθε αντικειμένου(είδους).
Ο χρόνος παράδοσης των κατωτέρω
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από
έξι (6) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.

μης ιστοσελίδας, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη
για την κυκλοφορία του, δεν έχει έδρα στην Ελλάδα.
Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω ιστοσελίδα, οι καταναλωτές καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία
τους σε μια έτοιμη φόρμα παραγγελίας, χωρίς να
γνωρίζουν την εταιρεία που έχει τη νομική ευθύνη του
προϊόντος.
Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε,
σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το
Germitox, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Παράταση του προγράμματος
“Γέφυρα” για επιδότηση
1ης κατοικίας
Κατά τρεις μήνες, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, παρατείνεται το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» για την επιδότηση
δανείων 1ης κατοικίας των πληγέντων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού,
όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Εντός
της προθεσμίας οι δικαιούχοι του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν, σε συνεργασία με τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης
δανείων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γρηγ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ. : 145-72
Δροσιά
Tηλ. : 213-2140116
Δροσιά,
22.12.2020
Αρ. Πρωτ:
38205
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Διονύσου στην 17η τακτική του Συνεδρίαση της 8/12/2020 έλαβε την
210/2020 ομόφωνη απόφασή του
σύμφωνα με την οποία εγκρίνει την
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου

στο Ο.Τ. 174Β στη ΔΕ Διονύσου, που
αφορά 1) στην μετατόπιση του αδιάνοικτου πεζόδρομου, προς την βόρεια ανατολική κατεύθυνση προς το
όμορο ΟΤ 174α και 2) στην αλλαγή
χρήσης του ώστε το οικόπεδο να καταστεί κατάλληλο για ανέγερση του
1ου νηπιαγωγείου Διονύσου (κοινωφελής χρήση).
Με την παρούσα λαμβάνουν γνώση
οι παρόδιοι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες προκειμένουν να υποβάλουν
τυχόν ενστάσεις εντός 15 ημερών
από την ημερομηνία δημοσίευση.
Αντιδήμαρχος Στρατηγικού
Χωροταξικού Σχεδιασμού
& Υποδομών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

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
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
την 25/12/2020.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών ορίζεται η 01/02/2021 και
ώρα 15:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι για
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό,
πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία προ ΦΠΑ,
δαπάνης των ομάδων του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ:
23/2020 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε
όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, δια
της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και στο site του Δήμου
Παιανίας www.paiania.gov.gr.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο,
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Βασιλείου Δ. τηλ.: 213 20 30 721,mail:
basiliou@0155.syzefxis.gov.gr).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
A.M.: 11/2020
Κ.Α: 30.7333.0069
EΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
ΠΗΓΗ: IΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Προϋπ: 2.785.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %)
CPV: 45233141-9
ΑΡ. ΠΡ.: 37906/17-12-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗ-

ΡΗΣH ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
με
προϋπολογισμό
2.785.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%).
1. Αντικείμενο του έργου
Το φυσικό αντικείμενο του έργου
αναφέρεται στην συντήρηση και κατασκευή τμημάτων οδών σε διάφορες
πολεοδομικές ενότητες της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου
Παλλήνης.
2. Οικονομική ανάλυση του έργου
Το έργο ανήκει στην κατηγορία της
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και αναλύεται στις ακόλουθες ομάδες εργασιών:
α) ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 1.542.079,00€
β) ΟΜΑΔΑ Β: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 92.849,00 €
και προστίθεται:

――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
294.107,21
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
1.928.036,13
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
289.205,42
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
2.217.241,55
Προβλεψη αναθεωρησης
406,19
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
24.000,00
ΓΕ &ΟΕ 18% Απολογιστικών
4.320,00
Συνολο Απολογιστικών
28.320,00
Γενικο Συνολο εργασιων προ ΦΠΑ
2.245.967,74
ΦΠΑ 24%
539.032,26
――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2.785.000,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――
3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου, ορίζεται σε 30 μήνες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης .
4. Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδιους
πόρους συνολικου ποσού (με ΦΠΑ )
2.785.000,00 € ( πολυετούς υποχρεωσης) είναι δε εγγεγραμμένο ποσό
85.000,00 στον προϋπολογισμό του
Δήμου
έτους 2020 ,ποσο
1.350.000,00 ευρω για το έτος 2021
και 1.350.000,00 ευρω για το έτος
2022 έχει ήδη πραγματοποιηθεί απόφαση
Ανάληψης
Υποχρέωση
(υπ΄αρίθμ. 36336/7-12-2021 πρωτόκολλο- 20REQ007785966 2020-1207) , στον Κ.Α.: 30.7333.0069
5. Σύστημα δημοπράτησης
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016
περί ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου
κάτω των ορίων.
Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω
έργο, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως
ειδικότερα ορίζεται στον ανωτέρω
νόμο.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία:
Οδοποιία 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.
7. Έγγραφα σύμβασης και τεύχη
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,

χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής www.pallini.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 04//01/2021, 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 .08/01/2021
Πληροφορίες στο τηλ. 2106604749
FAX. 2106612965
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:
Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
8. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών - Αποσφράγιση
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως τις 14/01/
2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 21/01/2021 ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 π.μ.
9. Εγγύηση συμμετοχής
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οι-κονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του
άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 44.919,35 €.
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
έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι μήνες.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

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

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

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

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

ikaraiskos@gmx.com

f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2294320011
21 3203 0900
2106668888

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

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

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

Το υγιές ανοσοποιητικό σύστημα «κλειδί»
στην πρόληψη του παραγωγικού βήχα
Το ανοσοποιητικό σύστημα προστατεύει
τον οργανισμό μας από λοιμώξεις και
ασθένειες, αναγνωρίζοντας και καταστρέφοντας επικίνδυνους μικροοργανισμούς. Εξίσου σημαντικό είναι το
γεγονός ότι το ανοσοποιητικό σύστημα
«κτίζει» την ανοσία του οργανισμού
μας, ώστε όταν συναντήσουμε ξανά
τους ίδιους «εισβολείς», να τους αναγνωρίσει και να τους καταπολεμήσει πιο
γρήγορα, χωρίς πολλές φορές να καταλάβουμε ότι μας απείλησαν.
Ο βήχας είναι ένα αντανακλαστικό,
που αντιδρώντας στον ερεθισμό των
αεραγωγών, έχει ως σκοπό να απομακρύνει μηχανικά, αλλά και να αδρανοποιήσει μέσω της παραγόμενης
βλέννας, ξένα σώματα (σκόνη, καπνό,
μικρόβια) από τους πνεύμονες, ή από
το ανώτερο αναπνευστικό.
Ο παραγωγικός βήχας παράγει
φλέγμα ή βλέννα (πτύελα). Η βλέννα
συνήθως βρίσκεται στο πίσω μέρος
του λαιμού, προερχόμενη από τη μύτη
ή τα ιγμόρεια.

Πώς να αντιμετωπίσετε
τον παραγωγικό βήχα
Ο παραγωγικός βήχας και η βλέννα
(φλέγμα) προστατεύουν τους πνεύμονες και βοηθούν το αναπνευστικό σύστημα. Η βλέννα συμβάλει στην

ματα) και στην ανακούφιση του καταπονημένου οργανισμού.

Χρήσιμες συμβουλές

απομάκρυνση εισπνεόμενων μικροοργανισμών και σωματιδίων, στην
ύγρανση των αεραγωγών, προσκολλώντας επάνω της ιούς και βακτήρια
εμποδίζοντάς τα να φθάσουν στους
αεραγωγούς και προστατεύει από
οξειδωτικά και πρωτεολυτικά ένζυμα,
που μπορούν να διαβρώσουν, ή να καταστρέψουν, το αναπνευστικό επιθήλιο.
Όταν ο οργανισμός είναι υγιής, ο
βήχας καθαρίζει τους αεραγωγούς
επιτυχώς. Όταν όμως είμαστε άρρωστοι και όταν τα φλέματα είναι ιδιαίτερα παχιά και κολλώδη, η αντίδραση
του βήχα δεν αρκεί για να αποβάλει
το φλέγμα.
Σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής με βλεννολυτικές και αποχρεμπτικές
ιδιότητες,
βοηθούν
στη
ρευστοποίηση των εκκρίσεων (φλέγ-

Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από
τη θεραπεία. Η ισορροπημένη διατροφή, η αποχή από τo κάπνισμα, η
κατάλληλη άσκηση, ο επαρκής ύπνος
και γενικά ο υγιεινός τρόπος ζωής,
συντελούν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Σε περίπτωση που ταλαιπωρείστε από
παραγωγικό βήχα:
• Καταναλώνετε σούπες (κοτόσουπες,
κρεατόσουπες), καθώς ενισχύουν τον
οργανισμό, μαλακώνουν τον λαιμό και
βοηθούν στη ρευστοποίηση τυχόν εκκρίσεων από τη μύτη ή το στόμα.
• Προτιμάτε ζεστά ροφήματα
• Προτιμάτε τα ζεστά ντους, καθώς
βοηθούν στην αποσυμφόρηση των
βρόγχων και την απόχρεμψη, ανακουφίζοντας έτσι από τον βήχα.
• Φροντίστε να υπάρχει καθαρός
αέρας στον χώρο σας
• Η χορήγηση αντιβίωσης στην αντιμετώπιση των ιώσεων είναι αναγκαία,
μόνο όταν υπάρχουν μικροβιακές επιπλοκές της ίωσης (π.χ. αμυγδαλίτιδα,
φαρυγγίτιδα κλπ) και χορηγείται αυστηρά μετά από συμβουλή ιατρού.

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος
Πνευμονολόγος
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...για την υγειά μας
Περπάτημα: Φροντίστε για την σωστή
ανατομία και υγιεινή των ποδιών σας
Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, το περπάτημα
καταλαμβάνει ολοένα και περισσότερο έδαφος ως
άσκηση και δραστηριότητα εκτός σπιτιού, μιας που
οποιαδήποτε άλλη μορφή άθλησης έχει περιοριστεί. Πρόκειται δε για μια δραστηριότητα που μπορούμε όλοι να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας
χωρίς δυσκολία. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε
κάποιο μάθημα, απλά ξεκινάμε να περπατάμε
όποτε έχουμε ελεύθερο χρόνο, έστω και είκοσι
λεπτά την ημέρα.

είναι ειδικά σχεδιασμένοι ώστε να απορροφούν
τους κραδασμούς και την πίεση που ασκείται στο
μπροστινό μέρος του πέλματος από αθλητικές δραστηριότητες, μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση των
αρθρώσεων. Παράλληλα, το λευκό πλαστικό μέρος
υποστηρίζει την καμάρα, προσφέροντας στο πόδι
την απαραίτητη σταθερότητα. Οι ανατομικοί πάτοι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδος αθλητικού παπουτσιού.

Όπως διαπίστωσαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ένας περίπατος διάρκειας 20
λεπτών την ημέρα, είναι τόσο ευεργετικός για την
υγεία που μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες πρόωρου θανάτου κατά 33%! Επιπλέον, με αυτή τη
βόλτα καταναλώνουμε 100 θερμίδες, ενώ παράλληλα μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου και καρδιοπαθειών.
Το μόνο που χρειαζόμαστε για ένα περπάτημα είναι
καλά αθλητικά παπούτσια, άνετο ντύσιμο, μα πάνω
από όλα καλή ανατομία στα πόδια για τους κραδασμούς. Οι ανατομικοί πάτοι Scholl GelActiv™ Sport

Μερικά από τα οφέλη του περπατήματος
― Καύση λίπους
― Καλύτερη στάση του σώματος
― Βελτιωμένη ροή αίματος
Το περπάτημα έχει εκτεταμένα εγκεφαλικά οφέλη,
συμπεριλαμβάνοντας τη βελτίωση των αισθητήρων
μνήμης, του γνωστικού ελέγχου, ακόμα και της ακαδημαϊκής απόδοσης.
Το περπάτημα δημιουργεί μια αίσθηση κορεσμού, η
οποία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την επιθυμία για
ζάχαρη και την όρεξη. Η έκταση και το τέντωμα,
βοηθά τα ισχία της πλάτης να ισιώσουν και η στάση
μας μπορεί να βελτιωθεί φυσικά.
Πηγαίνοντας μια βόλτα, ιδιαίτερα στη φύση, έχει
αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τα επίπεδα κορτιζόλης στο σώμα.
Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποσυμπιέσετε τον εαυτό σας, αν αισθάνεστε υπερβολικά πολλές πιέσεις στη ζωή σας.

Η τεχνολογία του ανατομικού πάτου παρέχει
υψηλή αντικραδασμική προστασία (σε σχέση με
τους υπάρχοντες πάτους των παπουτσιών) και
άνεση στα πόδια μέσα από ένα συνδυασμό επιθεμάτων τζελ που χαρίζει μοναδικά οφέλη. Ο ειδικός
σχεδιασμός τους είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός
στην απορρόφηση των κραδασμών, μειώνοντας την
πίεση που προκαλείται από το περπάτημα και τις
καθημερινές δραστηριότητες στα πέλματα, χαρίζοντας άνετα και ξεκούραστα πόδια καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας!
Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί όταν περπατάμε, και όχι μόνο, είναι η
κακοσμία των ποδιών, η οποία προκαλείται από
τον ιδρώτα που περνάει στα παπούτσια τα οποία
φοράμε ξανά και ξανά πριν προλάβουν να στεγνώσουν. Τα βακτήρια του δέρματος διασπούν τον
ιδρώτα και έτσι ελευθερώνεται η χαρακτηριστική
μυρωδιά. Τα βακτήρια αυτά συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται μέσα στα παπούτσια μας ακόμα και
όταν δεν τα φοράμε, ειδικά δε αν τα φυλάσσουμε

σε σκοτεινό ντουλάπι. Έτσι, αν φορέσουμε την
επόμενη ημέρα τα ίδια παπούτσια, δημιουργούμε
το κατάλληλο περιβάλλον- ζεστό, υγρό και σκοτεινό- για την ανάπτυξη των βακτηρίων αυτών.
Πολύ σημαντικό είναι να φροντίζουμε να παραμένουν τα πόδια μας στεγνά και να αναπνέουν. Οι μύκητες πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα σε ζεστό
περιβάλλον με υγρασία. Καλό είναι να αποφεύγουμε να περπατάμε ξυπόλητοι σε υγρό πάτωμα ή
πισίνα, ενώ πρέπει να φροντίζουμε να στεγνώνουμε καλά τα πόδια μας, ειδικά ανάμεσα στα δάχτυλα.
Ένα βασικό μέτρο προστασίας από την εφίδρωση
και την κακοσμία είναι η καθημερινή περιποίηση
των ποδιών, η οποία πρέπει να γίνει ρουτίνα. Ο ψεκασμός με αποσμητικό σπρέι πριν βάλουμε τα παπούσια ή η χρήση αποσμητικής πούδρας στα
πόδια, αλλά και στα παπούτσια, θα βοηθήσουν σημαντικά. Τα προϊόντα αυτά εξουδετερώνουν την
κακοσμία και έχουν αντιϊδρωτική δράση που διατηρεί τα πόδια στεγνά έως και 24 ώρες, ενώ διαθέτουν παράγοντες που καταπολεμούν βακτήρια και
μύκητες.
Επίσης, φροντίζουμε να «αναπνέει» το πόδι μας,
επιλέγοντας τα σωστά αθλητικά παπούτσια καθώς
και βαμβακερές κάλτσες. Εάν κρίνουμε ότι είναι
απαραίτητο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικές κάλτσες που διατηρούν το πόδι στεγνό, ή
ακόμα και κάλτσες εμποτισμένες με χημικά που καταπολεμούν τα βακτήρια, από τα οποία προκαλείται
η δυσοσμία.
Τέλος, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε σημάδια
στο δέρμα ή στα νύχια, παραμορφώσεις των δακτύλων ή των νυχιών, επίμονους πόνους στα πόδια ή
οτιδήποτε άλλο που κρίνουμε ανησυχητικό, θα
πρέπει να απευθυνθούμε σε ειδικό ιατρό, ήτοι ποδίατρο.
Ε. Α. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ-ΠΟΔΙΑΤΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΔΙΑΤΡΩΝ-ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ

MSc,BSc (Hons) Podiatry MPS.
State.Reg.Pod.No. 13275
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ΧΑΝΤΜΠΟΛ - EUROPEAN CUP
Πανηγυρικά στους «16» η ΑΕΚ
Πανηγυρική πρόκριση στους «16» του European Cup
χάντμπολ ανδρών πήρε η ΑΕΚ, αποκλείοντας με δύο
εύκολες νίκες την Πρίστινα για τη φάση των «32», σε
μια σειρά όπου λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία, και οι δύο αγώνες έγιναν στην
έδρας της «Ενωσης», στο ΟΑΚΑ.
Η ελληνική ομάδα μετέτρεψε τη σειρά σε τυπική διαδικασία ήδη από τον πρώτο αγώνα, όπου πήρε τη νίκη
με το εμφατικό 37-19. Στον δεύτερο αγώνα, ως «φιλοξενούμενη» και παρότι είχε απουσίες (Τζηράς, Μυλωνάς, Κοσάνοβιτς), η ΑΕΚ επικράτησε ακόμα πιο
εύκολα, με σκορ 41-8.

Τραγωδία στο γήπεδο της Λοριάν
Σοκ στη Γαλλία αλλά και αρκετά ερωτήματα προκάλεσε
η τραγωδία με το εργατικό δυστύχημα που συνέβη στο
γήπεδο της Λοριάν λίγα λεπτά μετά τον αγώνα της ομάδας κόντρα στη Ρεν για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Ο επιστάτης του γηπέδου έχασε τη ζωή σε
ηλικία 38 ετών όταν καταπλακώθηκε από προβολέα που
έπεσε από την οροφή κατά την επιθεώρηση του χώρου
μετά το παιχνίδι. Αν και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο
εντούτοις το τραύμα στο κεφάλι του ήταν πολύ σοβαρό
με αποτέλεσμα να χάσει τελικά τη ζωή. Οι αρμόδιες
αρχές της χώρας έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

ΕΒΔΟΜΗ

Μόνιμα στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός!
Οι εργασίες που ξεκινούν
Με κάθε επισημότητα ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως ξεκινάνε
εργασίες για τον χλοοτάπητα της
Λεωφόρου και πλέον είναι δεδομένη η μόνιμη επιστροφή στην
ιστορική έδρα. Στον Παναθηναϊκό
υπήρχαν σοβαρές σκέψεις για τη
μόνιμη επιστροφή της ομάδας στη
Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κάτι που
πια θεωρείται δεδομένο.
Η ΠΑΕ μάλιστα ενημέρωσε με
κάθε επισημότητα πως θα προχωρήσει σε μια σειρά από εργασίες
στον χλοοτάπητα του Απόστολος
Νικολαΐδης και κυρίως στο κομμάτι
μπροστά από τους πάγκους που
είχε το μεγάλο πρόβλημα.
Πιο συγκεκριμένα:
1) Ξεκίνησαν ήδη ειδικές τομές –
κανάλια για να ρουφάει καλύτερα
το νερό, ενώ θα ενισχυθεί το αποστραγγιστικο σύστημα εκείνης της
πλευράς.
2) Αγοράστηκε απ’ την ΠΑΕ έτοιμος χλοοτάπητας υψηλών προδιαγραφών από την Ιταλία, ο οποίος
θα έρθει στην Ελλάδα την προσεχή εβδομάδα. Θα αντικατασταθεί όλο το προβληματικό κομμάτι.
3) Έρχονται από την Ολλανδία ειδικά φώτα που βοηθούν στην τα-

Τρίτωσε το κακό... Ολοκληρώθηκε

Αθήνα, τον Πειραιά και τα περίχωρα για δημιουργία τριών μεγάλων
αθλητικών
πολιτιστικών
κέντρων. Χώρους που έχει η Ευρώπη εδώ και 70 χρόνια!
Τί κάνουν οι αθλητικές ομοσπον-

το έγκλημα. Στάδιο Καραϊσκάκη,
Γήπεδο ΑΕΚ, Γήπεδο Παναθηναϊκού. Όλη η αστική κοινωνία πιασμένη χέρι - χέρι με τα αστικά
πολιτικά κόμματα που κατέστρεψαν εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του κεφαλαίου, τη μοναδική
ευκαιρία που υπήρχε για την

δίες, τα αθλητικά Σωματεία, οι
προπονητές όλων των Ολυμπιακών αθλημάτων, οι αθλούμενοι, οι
εργαζόμενοι στον αθλητισμό; Ένα
μάζεμα στο Σύνταγμα, μια ζωντανή διαμαρτυρία! Ως πότε συναθλητές μου, γονατιστοί;;...
Νίκος Γεωργόπουλος

χύτερη ανάπτυξη της ρίζας του
χλοοτάπητα.

Τρίτωσε το κακό

Χαμένες ζωές μεταναστών εργατών πίσω
από τη λάμψη για το Μουντιάλ στο Κατάρ
67 εργάτες από το Νεπάλ άφησαν την τελευταία πνοή τους στο Κατάρ, μεταξύ 16
Ιουλίου και 15 Νοεμβρίου, σε κατασκευαστικά έργα!!!

το προηγούμενο έτος, δηλαδή το διάστημα 16 Ιουλίου
2019-15 Ιουλίου 2020, σημειώθηκαν 104 θάνατοι. Τα νούμερα του FEB αποκλείουν τις απώλειες από «τροχαία ατυχήματα» και προέρχονται κυρίως από τα πιστοποιητικά
θανάτου που εκδόθηκαν στο Κατάρ.

Αυξάνεται ο αριθμός θανάτων των εργατών που δουλεύουν
στα έργα υποδομής του Κατάρ για την τελική φάση του
Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Δημοσίευμα της “Daily
Mail” αναφέρει ότι 67 εργάτες από το Νεπάλ άφησαν την
τελευταία πνοή τους στο Κατάρ ανάμεσα στις 16 Ιουλίου
και τις 15 Νοεμβρίου και εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η οποία σημειώνει ότι
οι απώλειες στο Κατάρ εργατών από το Νεπάλ βρίσκονται
στο υψηλότερο επίπεδό τους για τουλάχιστον τρία χρόνια,
οι θάνατοι μεταξύ της δεύτερης μεγαλύτερης κοινότητας
μεταναστών στο κρατίδιο του Κόλπου ενδέχεται να φτάσουν τους 160 έως τα μέσα Ιουλίου του 2021.
Στο μεταξύ, το συμβούλιο του Νεπάλ που έχει ως αντικείμενο την απασχόληση στο εξωτερικό (FEB) αποκάλυψε ότι

Ο διευθυντής της οργάνωσης Fair / Square για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Νικ ΜακΓκίχαν, υποστηρίζει ότι οι μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ έχουν παίξει έναν «κεντρικό
ρόλο» στην προετοιμασία της χώρας για το τουρνουά και
πως η εργασία που σχετίζεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο
επεκτείνεται πέραν εκείνων που εργάζονται στα γήπεδα:
«Το να πεις ότι οι εργάτες για το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκονται απλά στα στάδια δεν είναι αλήθεια. Οι τεράστιες
κατασκευές στο Κατάρ τα τελευταία οκτώ χρόνια είναι
άμεσα ή έμμεσα κατασκευές για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ολόκληρη η χώρα έχει ανακατασκευαστεί για να προετοιμαστεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Υπάρχουν εκατοντάδες
χιλιάδες εργάτες που βρίσκονται εκεί για να μεταμορφώσουν εντελώς τη χώρα, η οποία κατευθύνεται προς το
2022».
Νίκος Γεωργόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

SUPER LEAGUE 1
Το «ερυθρόλευκο εξπρές» και οι Θεσσαλονικείς
Με τη 13η αγωνιστική της Super League 1 έπεσε η αυλαία του πρωταθλήματος για το 2020, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή
χειμώνα, στο κατόπι του να παραμένουν Αρης και
ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ να χάνει κι άλλο έδαφος.
Στο ντέρμπι της αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-1 τον
Παναθηναϊκό, καθώς αποδείχθηκε πιο ουσιαστικός,
ειδικά στο τελευταίο ημίωρο, ενώ από την άλλη οι
«πράσινοι» δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις βασικές απουσίες τους (Διούδης, Κουρμπέλης) ούτε είχαν
αποτελεσματικότητα. Το πρώτο μέρος ήταν μέτριο, με
τους γηπεδούχους να προηγούνται με τον Σβιντέρσκι
(11') και τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν με
τον Αϊτόρ (16'). Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και βρήκε το καθοριστικό γκολ με τον Ιγκνασον
(64'), ενώ είχε και δοκάρι με τον Αουγκούστο (77').
Λίγο έλειψε πάντως ο Παναθηναϊκός να φύγει με το
βαθμό της ισοπαλίας, αλλά ο Χατζηγιοβάννης στο 88'
έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-2.
Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή τον
Φορτούνη πέτυχε μία ακόμα ευρεία νίκη, αυτή τη
φορά επί της ΑΕΛ με 5-1. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με τον Σουντανί στο 25', στο 31' ο Πινάκα έκανε
το 1-1, λίγο πριν από την ανάπαυλα όμως (40') ο Ελ
Αραμπί έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα. Στην
επανάληψη ο Ολυμπιακός κυριάρχησε πλήρως και
απλοποίησε τα πράγματα με σκόρερ τους Μασούρα
(65'), Μπρούμα (79') και ξανά τον Ελ Αραμπί (88'), ενώ
είχε και δύο δοκάρια.
2ος πίσω του παραμένει ο Αρης, που πήρε επιβλητικό
«διπλό» στο Ηράκλειο, 3-0 επί του ΟΦΗ. Πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Μπερτόλιο με τα γκολ του
στο 29' και στο 42', ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε
με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ματίγια στο 76'.
Οσο για την ΑΕΚ, απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο από την κορυφή με το 2-2 που παραχώρησε στον
Βόλο. Το ματς στη Ριζούπολη ήταν γεμάτο ένταση και
ανατροπές: Η «Ενωση» άνοιξε το σκορ με τον Τάνκοβιτς μόλις στο 3', η ανάπαυλα όμως βρήκε τους φιλοξενούμενους μπροστά στο σκορ με 2-1, χάρη στα
γκολ των Φεράρι (15') και Ουάρντα (34'). Για την ΑΕΚ
«το έσωσε» ο Ανσαριφάρντ με το γκολ της ισοφάρισης στο 71', ενώ στο υπόλοιπο το ματς έγινε «ροντέο»: Χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες εκατέρωθεν και
σημειώθηκαν τρεις αποβολές, δύο για την ΑΕΚ (Παουλίνιο, Σάκχοφ) και μία για τον Βόλο (Κολόμπο).
Στο Αγρίνιο, ο Απόλλων Σμύρνης πήρε πολύτιμο
«διπλό» νικώντας 1-0 τον Παναιτωλικό, με γκολ του
Φερνάντεθ στο 34'. Το πιο αξιοσημείωτο συμβάν στον
αγώνα, πάντως, ήταν η ακύρωση γκολ των γηπεδούχων καθ' υπόδειξη του VAR... μετά από 8 λεπτά! Προ-

κλήθηκε έτσι μεγάλη ένταση, με θύελλα διαμαρτυριών από τους Αγρινιώτες, ενώ μετά το ματς η ΚΕΔ
τιμώρησε τον διαιτητή Τζουβάρα και τον βοηθό του,
Τζιώτζου - παρότι χαρακτήρισε την απόφαση για ακύρωση του γκολ σωστή!
Τέλος, χορταστικό ματς έγινε στα Γιάννενα, όπου
ΠΑΣ και Αστέρας Τρίπολης ήρθαν ισόπαλοι 2-2 (Παμλίδης 26', Κριεζμάν 86' - Μουνάτο 34', Φερνάντεζ 84'),
ενώ αναβλήθηκε το Ατρόμητος - Λαμία λόγω 9 κρουσμάτων κορονοϊού στους φιλοξενούμενους.
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός (1) 32, Αρης (1) 29, ΠΑΟΚ
(1) 27, ΑΕΚ (1) 24, Παναθηναϊκός 18, Αστέρας Τρίπολης 17, Βόλος 16, ΟΦΗ 15, Ατρόμητος (1) 14, Απόλλων Σμύρνης (1) 12, ΠΑΣ Γιάννινα 13, Παναιτωλικός
8, ΑΕΛ (1) 12, Λαμία (2) 2.

BASKET LEAGUE
Σπουδαία «διπλά» για ΠΑΟΚ και Λαύριο
Με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παραμένουν αήττητοι εντός συνόρων ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της
Basket League, στην οποία ξεχώρισαν οι σημαντικές
εκτός έδρας νίκες του ΠΑΟΚ στη Ρόδο και του Λαυρίου
στη Θεσσαλονίκη.
Στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ νίκησε 84-67 τον Αρη, έκανε το 7/7 και
παρέμεινε 1η με αγώνα λιγότερο. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα και προηγήθηκαν 27-22 στα μισά της
πρώτης περιόδου, τότε όμως η «Ενωση» με 16 αναπάντητους πόντους προσπέρασε με 38-27 μέχρι την ανάπαυλα και δεν συνάντησε άλλα προβλήματα μέχρι τη
λήξη. Κορυφαίοι της ΑΕΚ ήταν ο Χρυσικόπουλος με 13
πόντους και ο Μορέιρα με 14.
Νικηφόρα συνέχισε και ο Παναθηναϊκός, περνώντας
«διά πυρός και σιδήρου» από το Αγρίνιο, 73-66 επί του
Μεσολογγίου. Οι «πράσινοι» τα βρήκαν «μπαστούνια»
με τους ψυχωμένους νεοφώτιστους και δεν κατάφεραν
να αποσπαστούν σε κανένα σημείο του αγώνα (12-19,
28-37, 47-55), στα μισά της τελευταίας περιόδου μάλιστα βρέθηκαν να χάνουν 62-61. Τελικά όμως η πλάστιγγα έγειρε υπέρ του Παναθηναϊκού, εξαιτίας των
περισσότερων λύσεών του και της μεγαλύτερης εμπειρίας των παικτών του, η οποία φάνηκε στο τέλος, με
τους Παπαπέτρου (19 πόντοι) και Παπαγιάννη (12 π.) να
πετυχαίνουν καθοριστικά καλάθια.
Στη Ρόδο ο ΠΑΟΚ νίκησε 85-84 τον Κολοσσό μετά από
συναρπαστικό αγώνα, έσπασε αρνητικό σερί 18 συνεχόμενων εκτός έδρας ηττών και πήρε βαθιά βαθμολογική
ανάσα. Με κορυφαίο τον Τέρνερ (16 π.) ο «Δικέφαλος
του Βορρά» προηγήθηκε 32-49 στο ημίχρονο, διαφορά
την οποία έχασε στο τρίτο δεκάλεπτο (64-66) με αποτέλεσμα η τελευταία περίοδος να μετατραπεί σε ντέρμπι.
Βγήκε νικητής όμως, κυρίως χάρη σε μια σειρά από καθοριστικά τρίποντα στα τελευταία λεπτά.
Τη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε το Λαύριο, 77-60 επί του
Ηρακλή μέσα στο Ιβανώφειο. Οι φιλοξενούμενοι επιβεβαίωσαν ότι διανύουν περίοδο εξαιρετικής φόρμας (με 4
συνεχόμενες νίκες) και κυριάρχησαν απόλυτα στον

αγώνα (14-21, 34-44, 45-60) με πρωταγωνιστή τον Κάρτερ (20 π.). Η νέα ήττα του «Γηραιού» έφερε το τέλος
της συνεργασίας του με τον τεχνικό της ομάδας Βαγγέλη Ζιάγκο.
Τέλος, με εντός έδρας νίκες συνέχισαν το Περιστέρι (8278 τη Λάρισα) και ο Ιωνικός (86-77 τον Προμηθέα Πάτρας).
Η βαθμολογία: ΑΕΚ 14 (7 αγώνες), Περιστέρι 13, Παναθηναϊκός 12 (6 αγώνες), Ηρακλής 12, Λαύριο 11 (7 αγώνες), Μεσολόγγι 11, ΠΑΟΚ 11, Ιωνικός 11, Κολοσσός
Ρόδου 10, Αρης 10 (7 αγώνες), Λάρισα 8 (7 αγώνες),
Προμηθέας 5 (4 αγώνες).

ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (CAS)
Παραμένει ο αποκλεισμός της Ρωσίας από
τους Ολυμπιακούς Αγώνες
Χωρίς την παρουσία της Ρωσίας θα διεξαχθούν και οι
Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, το καλοκαίρι του 2021,
μετά την απόφαση του Ανώτατου Ευρωπαϊκού Αθλητικού
Δικαστηρίου (CAS).
Το CAS απέρριψε μέρος της προσφυγής της Ρωσίας κατά
της περσινής απόφασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) με την οποία ο αποκλεισμός του ρωσικού αθλητισμού από διεθνείς διοργανώσεις, που
βρίσκεται σε ισχύ από το 2015 - μετά το ξέσπασμα σκανδάλου ντόπινγκ -, είχε παραταθεί μέχρι και το 2023, με
το σκεπτικό της μη συμμόρφωσης του Εργαστηρίου Αντιντόπινγκ της Μόσχας με τα όσα όριζε ο WADA μετά την
αποκάλυψη του σκανδάλου. Από το 2015 μέχρι σήμερα
η Ρωσία δεν έχει δώσει το «παρών» στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Ρίο το 2016, σε παγκόσμια πρωταθλήματα
και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το ίδιο διάστημα.
Η Ρωσία προσέφυγε στο CAS κατά της ποινής που της επέβαλε ο WADA, αλλά απορρίφθηκε η προσφυγή της, κατά
το μεγαλύτερο μέρος της. Ωστόσο το CAS μείωσε στο μισό
τη διάρκεια ισχύος της ποινής, από τέσσερα σε δύο χρόνια.
Όπως και να 'χει, δηλαδή, η Ρωσία δεν θα εκπροσωπηθεί
στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021,
ούτε στους Χειμερινούς το 2022. Η απόφαση θεωρητικά
επηρεάζει και τη συμμετοχή της Ρωσίας στο Μουντιάλ
2022 στο Κατάρ, για το συγκεκριμένο θέμα όμως τίποτα
δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο για την ώρα.
Παράλληλα, απαγορεύεται η παρουσία αξιωματούχων
της Ρωσίας σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω διοργανώσεις (εκτός ειδικής πρόσκλησης), ενώ δεν μπορεί να
καταθέσει υποψηφιότητα για την ανάληψη οποιασδήποτε
διοργάνωσης μέχρι το τέλος του 2022. Επίσης καλείται
να πληρώσει σημαντικό πρόστιμο, ύψους 1,3 εκατ. δολαρίων για τα έξοδα του WADA σχετικά με τις έρευνες
όσον αφορά το σκάνδαλο ντόπινγκ, καθώς και για τα δικαστικά του έξοδα.

Τα θετικά νέα για τους Ρώσους, εκτός από τη μείωση
της ποινής, είναι ότι τους δόθηκε περίοδος δύο ετών
για να συμμορφωθούν με όσα τους έχει υποδείξει ο
WADA.

Kυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Δημοσθένη Δόγκα

Δημοσθένους σκέψεις

των Ελλήνων Προσκόπων.
Έχει συμμετάσχει ομαδικά σε
Παγκόσμιους και Πανελλήνιους
Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς και
ασχολείται με τη φωτογραφία, την
ιστιοπλοΐα και τη διάσωση ελληνικών
παραδοσιακών σκαφών ως μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου “Πρωτέας” Χαλκίδας,
επίσημου εκπροσώπου της Ύπατης
Αρμοστείας για τη Διάσωση και
Διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και
Παράδοσης αλλά και Διατήρησης των
Παραδοσιακών Σκαφών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – Εuropean Μaritime Ηerritage
(Ε.Μ.Η) της UNESCO.

Της αλλαγής το πρόσωπο | Vol. II
Οι Εκδόσεις Οσελότος έχουν τη χαρά να ανακοινώσουν
την επίσημη κυκλοφορία του νέου βιβλίου του συγγραφέα / ποιητή Δημοσθένη Δόγκα με τίτλο «Δημοσθένους
Σκέψεις / Της Αλλαγής το πρόσωπο» vol. II.
Το βιβλίο κυκλοφορεί δύο χρόνια μετά τον πρώτο τόμο
της τριλογίας που είχε τίτλο «Δημοσθένους Σκέψεις
/ Ο σκοπός» vol .I.
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.

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 στιγμιότυπα, όλοι κατανοούν
ή συνειδητοποιούν το πρόσωπο της αλλαγής.

Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας γεννήθηκε στην
Αθήνα το έτος 1978 και κατοικεί μόνιμα
στη Βούλα. Είναι εγγονός του εξέχοντος
νομικού και δικαστή Γεωργίου Κ. Δόγκα
και γιός του Δημοσθένη Γ. Δόγκα,
επίτιμου δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.

Η αλλαγή είναι ένα από τα βασικά δεδομένα στη ζωή και
στην πορεία του ανθρώπου… Ο χρόνος μόνο διαφοροποιεί το πότε συντελείται!

Αποφοίτησε το 1996 από το 1ο Λύκειο
Βούλας και έχει σπουδάσει
Χρηματοοικονομικά και Ναυτικό Δίκαιο
στα Πανεπιστήμια Greenwich και Hunddersfield της Μ. Βρετανίας.
Δραστηριοποιείται επαγγελματικά και
επενδυτικά με την αγροτική και
οικονομική ανάπτυξη στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής και Νότιας
Αττικής.
Aσχολείται
με
τα
Xρηματοoικονομικά, τον Aγροτουρισμό
αλλά και ενεργά ως πολίτης και δημότης
με τα κοινά, όντας Πολιτευτής της
Περιφέρειας Αττικής και τ. Δημοτικός
Σύμβουλος στο Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης,
ως
Επικεφαλής
Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης.

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.
Πόσο έτοιμοι είμαστε για 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;
Με μια γλώσσα απλή και έντονα ρεαλιστική αλλά και υπό
το πρίσμα ποικίλων θεματικών αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο της αλλαγής είναι παρόν και παντού.
Ο ποιητής συμβουλεύει νοητικά και εσωτερικά τον αναγνώστη για νέες κατευθύνσεις, ενδυνάμωση, αναγέννηση
και ελπίδα αλλά και προτρέπει άπαντες για δράσεις και
πράξεις προς ένα καλύτερο αύριο, σε ένα βιβλίο εντυπώσεων, στιγμών, ιστορίας, ενεργειών και λόγων μέσα από το
χωροχρόνο και των συνεπειών, άλλοτε της όποιας φθοράς
και άλλοτε της όποιας αφετηρίας ενός διαφορετικού δρόμου πορείας στη ζωή.

Η εθελοντική προσφορά είναι η
“δεύτερη” φύση του. Ξεκίνησε την
ενασχόλησή του με τον εθελοντισμό το
1984 ως ενεργός εθελοντής του
Παγκόσμιου
Οργανισμού
των
Προσκόπων, όπου και παραμένει ενεργός
έως σήμερα και διετέλεσε μέλος της
Γενικής Εφορίας του Σώματος

Το βιβλίο αποτελείται από 96 σελίδες και «διακοσμείται»
με τα μοναδικά σχέδια και την ειδική εικονογράφηση
της γνωστής ζωγράφου/καλλιτέχνη Άννας Καλλίστογλου, τα οποία του αποδίδουν το χαρακτήρα του «συλλεκτικού βιβλίου».
Εκτός του πλήθους του συνεργατών που συνεργάστηκαν
για τη δημιουργία του, αξίζει να σημειωθεί ότι προλογίζει
το βιβλίο ο Κριτικός Λογοτεχνίας και Ιστορικός Τέχνης
Λεόντιος Πετμεζάς.
Σε αυτή τη δεύτερη ποιητική συλλογή, ο συγγραφέας στο
σύνολο των 28 ποιημάτων του 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

Μεταξύ άλλων, χαιρετίζουν την έκδοση:
Ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο
Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυριάκος Κενεβέζος, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης Αντώνιος, ο τ. Περιφερειάρχης Αττικής
Γιάννης Σγουρός, η Δρ. Γαλλικής και Ελληνικής Φιλολογίας, εικαστικός και κριτικός Τέχνης Μαρία Ματάλα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Εκδόσεις Οσελότος, www.ocelotos.gr, Τηλ.: 2106431108 | Email Συγγραφέα: poemsdedimo@gmail.com
Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία

Ο Δημοσθένης Δόγκας, στο πλαίσιο της
κοινωνικής
προσφοράς
του,
κατασκεύασε και παραχώρησε την
πλατεία Γεωργίου Κ. Δόγκα –πρώτου
Κοινοτάρχη της Βούλας– στη Βούλα, η
οποία θεωρείται τοπόσημο και κοσμεί
την παραλιακή λεωφόρο.
Επίσης, ο Δημοσθένης Δόγκας είναι
μέλος πολλών σωματείων και συλλόγων
με πολυποίκιλες θεματικές και δράσεις,
ενώ είναι και υποστηρικτής των δράσεων
φροντίδας άγριων πτηνών του ΕΚΠΑΖ,
καθώς και πολλών φιλοζωικών και
περιβαλλοντικών σωματείων στην
Ανατολική Αττική.
Έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο Εξαίρετων
Πράξεων των Προσκόπων για τη μελέτη,
επίβλεψη και ανάπλαση του μεγάλου
Κατασκηνωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου
των Προσκόπων Αγίου Ανδρέα
Μαραθώνα.
Ασχολείται με την ποίηση από τα
εφηβικά του χρόνια εμπνεόμενος από τη
φύση, τα ταξίδια, τον εθελοντισμό και τις
ανθρώπινες σχέσεις. Η πρώτη ποιητική
του συλλογή με τίτλο “Δημοσθένους
Σκέψεις / Ο Σκοπός, vol. Ι” εκδόθηκε το
2018 και η δεύτερη με τίτλο
ÅsΔημοσθένους Σκέψεις / Της Αλλαγής
το Πρόσωπο, vol. II” το 2020, από τις
εκδόσεις Οσελότος.

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
των πανανθρώπινων αρχών,
ιδανικών και αξιών.
«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!

