
24ο €

Μιας κι αναφέρθηκε στο άρθρο της περασμένης

εβδομάδας, με τίτλο «Εμβόλιο», η «νεκρανάσταση
του Μάλθους», πιάνω την ευκαιρία να επεκταθώ

λίγο παραπάνω στο θέμα, αφού είναι σχετική με την

επίκαιρη υπόθεση του Κορωναϊού και την εικασία

της «συνωμοσίας», από κάποιους ανθρώπους που

ενδιαφέρονται για την ανθρωπότητα, τη φύση και

την παγκόσμια αρμονία, όπως αναγράφεται στις

«κατευθυντήριες» γρανιτένιες πλάκες, του «μνη-

μείου» που έχει στηθεί σε περίοπτη θέση, στην πο-

λιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ, από το 1980 ήδη (κοίτα

ΕΒΔΟΜΗ, φ. 1126/14.3.20 και φ. 1129/4.4.20 κ.ά).

Η παγκόσμια προϊούσα αύξηση του

ανθρώπινου πληθυσμού μπορεί να κί-

νησε το ενδιαφέρον του Μάλθους1,

πριν από 200 χρόνια, αλλά δεν

έπαψε ν’ απασχολεί την ανθρωπό-

τητα συνέχεια και ιδιαίτερα από τον

περασμένο ακόμη αιώνα, όταν άρ-

χισε να παρατηρείται η πληθυσμιακή

έκρηξη, πλέον:

Το 1948, τρία χρόνια μετά τη λήξη

του δεύτερου Παγκόσμιου πολέμου,

που άφησε πίσω του 60 εκατομμύρια νεκρούς, χωρίς

να μειωθεί ο πληθυσμός της γης, ο Αμερικανός φυ-

σιολόγος Βογκτ συνιστούσε στις ΗΠΑ «ν’  αρνηθούν
κάθε (οικονομική) βοήθεια σε μια χώρα που δεν θα
περιόριζε τις γεννήσεις της, κι ακόμα πως θα
’πρεπε να τεθεί φραγμός στην ιατρική πρόοδο στις
χώρες αυτές!»2

Συνέχεια στη σελ. 2

Η νεκρανάσταση

του Μάλθους

του Κώστα 
Βενετσάνου

Θεόδωρος  Γεωργίου                                 

σελίδα 14

Δημόσιος ο λόφος Προφήτη Ηλία Λαυρίου
με απόφαση του δικαστηρίου

Οι επίμονοι αγώνες

έφεραν 

αποτέλεσμα.

Όταν υπάρχει 

ομοψυχία για 

έναν στόχο, 

επιτυγχάνεται.

Σύλλογοι, Δήμος,

Εκκλησία, οικιστές·

όλοι μαζί
Σελ. 6

H ιατρική επιστήμη
ως κλειστό
σύστημα

Χρηματοδοτούνται Δήμοι

για καταφύγια ζώων
σελίδα 7

Προωθούμενο νομοσχέδιο

για ανακύκλωση
σελίδα 7

Μουσικές συναυλίες της ΚΟΑ
σελίδα 12
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Ο πληθυσμός της γης, την περίοδο εκείνη, πλησίαζε τα

2,5 δισεκατομμύρια, ενώ δυο 10ετίες πριν ήταν 500

εκατομ. λιγότερος. Σε μια 20ετία δηλαδή είχε αυξηθεί

όσο ήταν η ανθρωπότητα, στο σύνολό της, 300 χρόνια

πριν· το 1650! (545 εκατομμύρια σκέτα).

Ας κάνουμε τώρα, ένα άλμα 40 ετών για να βρεθούμε

στο κοντινό μας 1992 και να δούμε τι έλεγε ο πολύς

Δαυίδ Ροκφέλερ, στο συμβούλιο επιχειρηματικότητας

του ΟΗΕ για τον υπερπληθυσμό και τον έλεγχο του

πληθυσμού:

«Η βελτιωμένη δημόσια υγεία μείωσε τη θνησιμότητα
των βρεφών κατά 60%, τα τελευταία 40 χρόνια». (σ.σ.

από το 1950, έως το 1990).

»Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο μέσος όρος
ζωής αυξήθηκε από τα 46 χρόνια, το 1950, στα 63 χρό-
νια σήμερα!» (1992).

Πού είχε φτάσει ο πληθυσμός της γης το 1992; κοντά

5,5 δις εκατομ. Και σήμερα; (2020) πλησιάζει τα 8 δις!

(7.836 εκατομ.) Το προέβλεπε ο Ροκφέλερ στην ομιλία

του εκείνη και αποδείχθηκε ότι τα στατιστικά στοιχεία

δεν έπεσαν έξω.

Η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» (15.7.2020, 22:37) προβλέπει μεί-

ωση του πληθυσμού κατά 2 δισεκατομμύρια, από την

αναμενόμη στατιστικά αύξηση, στο τέλος του αιώνα,

ώστε να φτάσουμε τα 8,8 δις.

Δεν είναι όμως αυτές οι προθέσεις των «Σωτήρων» με

ή χωρίς εισαγωγικά. Οι προθέσεις τους είναι να γυρί-

σουμε πληθυσμιακά στο 1650 μ.Χ., που ο παγκόσμιος

πληθυσμός ήταν 500 εκατομμύρια, όπως «συμβου-

λεύουν» οι «κατευθυντήριοι λίθοι» της Τζόρτζια3 στις

αναγραφόμενες σύγχρονες δέκα οδηγίες (εντολές) σε

οκτώ γλώσσες. Ξεκάθαρα, η πρώτη «οδηγία» εντέλει:

«Διατηρήστε την ανθρωπότητα κάτω από 500.00.000
σε συνεχή ισορροπία με τη φύση!»

Τώρα, μη βιαστούμε, κάτω από τις γνήσιες φιλελεύθε-

ρες αρχές μας, της ελευθερίας της προσωπικότητας

του κάθε ανθρώπου, των όποιων καλών ή κακών, έτσι

κι αλλιώς, προκαταλήψεων περί διαφόρων –ιστών κ.λπ.

για να τ’ απορρίψουμε συλλήβδην. Οι προκαταλήψεις

«καίνε» τον εγκέφαλο. Ένα σοβαρότατο στοιχείο που

παραθέτει ο Al. Sauvy2 στο βιβλίο που αναφερθήκαμε,

είναι η άποψη του Γερμανού Καρλ Μπέλοχ, ιστορικού

της ελληνορωμαϊκής κυρίως περιόδου. Ο Μπελοχ υπο-

λογίζει τον πληθυσμό της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας,

την εποχή του Τιβέριου, κοντά στη γέννηση του Χρι-

στού, στα 54 εκατομμύρια.

«Τι θα συνέβαινε αν ο πληθυσμός αυτός (των 54

4κατομ) είχε από εδώ και 19 αιώνες (στις αρχές του
20ού αι.) την σημερινή ετήσια αύξηση του πληθυσμού
1,7%, ή ακόμα μιαν αύξηση πιο μικρή, 1% μόνο;
(...) ο πληθυσμός που θα προερχόταν μόνο από τις πε-
ριοχές της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας θα ήταν 300 τρις
εκατομμύρια άνθρωποι! (....) Κάτι τέτοιο, σε μια χωρη-
τικότητα 2.400.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, θ’ ανα-
λογούσαν περίπου 2,5 άνθρωποι σε κάθε τετραγωνικό
μέτρο!»4 Αναλογιστείτε.

Ας πάμε όμως και στον Μαο Τσε Τουγκ και στη σύγ-

χρονη Κινα, για να τελειώσουμε, για την ώρα:

Η ΚΙΝΑ
Η Κίνα όπως και η Ιαπωνία έχει μακροχρόνια παράδοση

υπερπληθυσμού. «...Απασχολούσε κιόλας έναν αυτο-

κράτορα της Κίνας εδώ και 2.500 χρόνια. Πιο “πρό-
σφατα”, o Σου-Γιαν-Σεν, το 1894, έδωσε μια σχετική ση-
μασία. Αυτό δεν ήταν αποκλειστικό μέλημα των
κομμουνιστών, όταν ανέλαβαν την εξουσία, λέει ο Al
Sauvy. Στην προταρχική φάση, «δεν υπήρχε πρό-
βλημα...» Η ανάγκη όμως, αντέστρεψε τα πράγματα.

«...Η δημοκρατική Ομοσπονδία των Κινέζων γυναικών
(...) δημιουργεί μία κίνηση με σκοπό τον περιορισμό των
γεννήσεων. [...] Τον Οκτώβρη του 1955 η Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης Σιν-Γι, έκανε μια σημαντική δήλωση:
«Δεν είναι δυνατόν να εξακολουθούμε ν’ αποκτάμε
παιδιά απεριόριστα...» Η εκστρατεία για τον περιορι-
σμό των γεννήσεων αναπτύχθηκε και καθορίστηκε στα
μέσα του 1956, με μιαν έννοια φιλελεύθερη». 

Στο 8o Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος (1956)

ο Τσου-Εν-Λάι δήλωσε: «... για την υγεία και την ευη-
μερία του έθνους, είμαστε υπέρ μιας τακτοποίησης της
αναπαραγωγής[...]5.

Μετά από το μέτρο «του ενός παιδιού» το 1980, που

απέφερε μια σχετική πληθυσμιακή σταθερότητα το

μέτρο καταργήθηκε εδώ και 4 χρόνια, γιατί δημιουρ-

γούσε και παράπλευρες, απρόβλεπτες – πολλές φορές

– συνέπειες.

Ομως ο έλεγχος των γεννήσεων με μη εξαναγκαστι-

κούς τρόπους, αλλά ενημέρωσης, πειθούς και θετικά

και αποθετικά κίνητρα είναι η ενδεδειγμένη κατά την

άποψή μου μέθοδος σταθερότητας ή και μείωσης στα-

διακά του πληθυσμού, κι όχι, βεβαίως με βίαια μέσα, ο

πόλεμος, η πείνα, η εξαθλίωση, ή ο ύπουλος βιολογικός

πόλεμος.

Το πρόβλημα της πληθυσμιακής ισορροπίας, εναρμο-

νισμένης με τη φύση, με το οικοσύστημα ΔΕΝ είναι

θέμα ιδεολογικό, θρησκευτικό ...κομματικό. Είναι αδή-

ριτη* ανάγκη.

――――――
1. Τόμας, Ρόμπερτ ΜΑΛΘΟΥΣ (1766-1834). Άγγλος κληρικός,

λόγιος. Σπούδασε στο Παν/μιο Κέμπριτζ. Ασχολήθηκε με τη

Δημογραφία κ.ά. Συνέγραψε Δοκίμιο για την «Αρχή του πλη-
θυσμού». Υποστήριζε ότι η αύξηση του πληθυσμού της αν-

θρωπότητας, θα επιφέρει λιμό και αρρώστιες. Συνέστησε, για

ν’ αποτραπεί κάτι τέτοιο, οι φτωχοί να παντρεύονται σε με-

γάλη ηλικία, για να κάνουν λιγότερα παιδιά.

2. Alfred Sauvy: «Από τον Μάλθους στον Μάο-Τσε-Τουγκ»,

Εκδοση Κλ. Αναγνωστίδη, 1959(;) μέρος 1ο.

3. «Κατευθυντήριοι λίθοι της Τζόρτζια» των ΗΠΑ: Ένα τερά-

στιο κατασκεύασμα από 6 γρανιτένιες πλάκες, ύψους 6 μ. πε-

ρίπου και βάρος 108 τόνων περίπου, καθημερινά επισκέψιμο,

στην κομητεία Έλμπερτ (τηλ. +706 283 2551) el. Vikipedia.org

Οι πλάκες αναγράφουν σε 8 σύγχρονες γλώσσες τις 10 οδη-

γίες του σύγχρονου ...Μωυσή και στο επιστέγμασμα ένα μή-

νυμα σε 4 αρχαίες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και ελληνικά:

«Οἵδε οί λίθοι τὴν ὀδὸν δεικνύντων αἰῶνι σωφροσύνης».
4. Στο αυτό ως άνω «Από τον Μάλθους στον Μάο», σελ. 18-19. 

5. Ως άνω, κεφ. 21, σελ. 176-180

* Αδήριτη = αναπόφευκτη, αν και σκληρή.

Η νεκρανάσταση 

του Μάλθους

Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Διαδικτυακές Χριστουγεννιάτι-

κες εκδηλώσεις Σελ. 4-5

Σοβαρός τραυματισμός στη Βου-

λιαγμένη Σελ. 8

Εμβόλιο: Αντιπαραθέσεις και παρα-

λείψεις Σελ. 8

Λαϊκή κυριαρχία και δημοκρατική νομιμό-

τητα Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Μουσείο νεότερου ελληνικού πολιτι-

σμού Σελ. 13

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου

ΒΒΒ, Ι. Δόγκα Σελ. 17



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.

γιορτές
σημαίνει

Ευχές & Δώρα

Προσφορά στην Ελληνική Γραματεία

skaravaios.gr

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:

 

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004

και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία
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Με τη στήριξη της Περιφέρειας Ατ-

τικής και αξιοποιώντας τους πό-

ρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του

Ψηφιακού Μουσείου της Ακρόπο-

λης, με τίτλο: «Δημιουργία Ψηφια-

κού Μουσείου Ακρόπολης», το

οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον

Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΠΕΠ

«Αττική 2014-2020». Πλέον οι πο-

λίτες μπορούν να απολαμβάνουν

εξ αποστάσεως και με ασφάλεια

όλα τα εκθέματα του Μουσείου

της Ακρόπολης.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθη-

καν:

• Δημιουργία νέου Ιστοχώρου.  

www.theacropolismuseum.gr, δημι-

ουργήθηκε στο πλαίσιο του προ-

γράμματος. Aποτυπώνει τη

λειτουργία και τις δραστηριότητες

του Μουσείου και παρέχει πολυ-

διάστατη ενημέρωση και ψυχαγω-

γία για όλους τους πολίτες. Οι

επισκέπτες του μπορούν να δουν

το Μουσείο και τους εκθεσιακούς

του χώρους, αλλά και να λάβουν

πληροφορίες για την επίσκεψη, τις

περιοδικές εκθέσεις, τις δράσεις,

τις εκδηλώσεις, τις σχολικές και οι-

κογενειακές δραστηριότητες, την

έρευνα, τη συντήρηση, τις νέες τε-

χνολογίες. 

• Δημιουργία Ιστοχώρου για παι-

διά. Δημιουργήθηκε μία ειδική

ιστοσελίδα (www.acropolismuse-

umkids.gr), η οποία απευθύνεται σε

παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και τα

προσκαλεί να γνωρίσουν το Μου-

σείο διασκεδάζοντας. 

• Δημιουργία ψηφιακών εφαρμο-

γών. Οι 23 ψηφιακές εφαρμογές

και βίντεο που παράχθηκαν στο

πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυ-

σαν σημαντικά την παιδευτική και

ψυχαγωγική διαδικασία τόσο στον

φυσικό χώρο του Μουσείου όσο

και στο διαδίκτυο. 

• Δημιουργία νέων χώρων στο

Μουσείο. Ο εξοπλισμός που απο-

κτήθηκε μέσω του προγράμματος,

έδωσε τη δυνατότητα δημιουργίας

δύο νέων χώρων στον 2ο όροφο

του Μουσείου.  Στις οθόνες αφής,

του Κέντρου Πολυμέσων, οι επι-

σκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν

στις συναρπαστικές ιστορίες και

τις περιπέτειες που γνώρισαν με-

ρικά από τα πιο σημαντικά έργα

της Ακρόπολης. 

Στην Παιδική Γωνιά τα παιδιά μπο-

ρούν να απολαύσουν διασκεδα-

στικά ψηφιακά παιχνίδια και

ευχάριστα βίντεο που ζωντα-

νεύουν αρχαίους μύθους, αφη-

γούνται υπέροχες ιστορίες και

ξεδιπλώνουν πτυχές της καθημερι-

νής ζωής των αρχαίων Αθηναίων.

• Νέες δυνατότητες. Οι εργασίες

καταχώρησης, ψηφιοποίησης, φω-

τογράφησης και τρισδιάστατης σά-

ρωσης που πραγματοποιήθηκαν,

διασφαλίζουν τη μακροχρόνια δια-

τήρηση πολύτιμου αρχειακού υλι-

κού και προσφέρουν νέες

δυνατότητες στη διαχείρισή του,

στην εξαγωγή στο διαδίκτυο, στη

διοργάνωση εκθέσεων, στην παρα-

γωγή διαδραστικού υλικού, παιχνι-

διών και εκδόσεων. 

Το έργο, προϋπολογισμού 1,5 εκ.

ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-

ακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του

ΠΕΠ Αττική 2014 – 2020 και υλο-

ποιήθηκε από την Κοινωνία της

Πληροφορίας ΑΕ.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-

τούλης δήλωσε σχετικά: «Η δημι-
ουργία και λειτουργία του
Ψηφιακού Μουσείου της Ακρόπο-
λης δίνει τη δυνατότητα σε όλους
τους πολίτες να επισκεφθούν ψη-
φιακά τους χώρους του Μουσείου
και να περιηγηθούν με ασφάλεια
σε όλα τα εκθέματα. Το έργο ολο-
κληρώθηκε στην πιο κρίσιμη πε-
ρίοδο, εν μέσω του νέου lockdown
για την καταπολέμηση της εξά-
πλωσης του Covid-19 και πλέον μι-
κροί και μεγάλοι θα μπορούν να
μάθουν για την ιστορία της χώρας
αλλά και να διασκεδάσουν μέσω
καινοτόμων και έξυπνων εφαρμο-
γών που προσφέρει το Μουσείο.
Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο
του Μουσείου κ. Παντερμαλή για
την εξαιρετική δουλειά που έχει
γίνει, και να ευχαριστήσω την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεχή
στήριξη που μας παρέχει. Το εν
λόγω έργο αποτελεί για εμάς στην
Περιφέρεια Αττικής, οδηγό σχεδια-
σμού για τη νέα Προγραμματική
Περίοδο 2021-2027»

Ψηφιακό το Μουσείο της Ακρόπολης
πολυδιάστατη ενημέρωση και ψυχαγωγία

για όλους τους πολίτες

«Ο ΜΕΓΑΣ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗΣ» 
του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Μετά το άκρως επιτυχημένο ξεκίνημα της τον περα-

σμένο Ιανουάριο που, διακόπηκε αναγκαστικά λόγω

του κορωνοϊού, η παράσταση «Ο ΜΕΓΑΣ ΙΕΡΟΕΞΕ-
ΤΑΣΤΗΣ» ανεβαίνει στη σκηνή του eStage.gr, από

την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020 στις 19:30.

Ο Δημήτρης Βερύκιος σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον

μονόλογο «Ο ΜΕΓΑΣ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗΣ», από το

ομώνυμο κεφάλαιο του κορυφαίου έργου ΑΔΕΛΦΟΙ

ΚΑΡΑΜΑΖΩΦ του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, συνεχί-

ζοντας να εμπνέεται από το πνεύμα του μεγάλου

συγγραφέα και διανοητή.

Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στην σκοτεινή πε-
ρίοδο της Ιεράς Εξέτασης, που στην κορύφωση της
ο Μέγας Ιεροεξεταστής συλλαμβάνει και ανακρίνει
τον επανελθόντα στη Γη, Ιησού Χριστό, λίγο πριν
τον ρίξει στην πυρά. Έτσι αρχίζει η σκοτεινή, άπνοη,
αγωνιώδης νύχτα της Σεβίλλης... Ο αέρας μυρίζει
δάφνη και λεμονιά... Μια μνημειώδης σύγκρουση
ανάμεσα στο Καλό και το Κακό!

Ο Μέγας Ιεροεξεταστής του Φ.Ντοστογιέφσκι, είναι

ένα αριστούργημα με διαχρονική αξία, βαθύτατα

νοήματα και αλήθειες για την ατομικότητα αλλά και

την συλλογική συνείδηση, για την έννοια της ελεύ-

θερης βούλησης, της ελευθερίας και της αγάπης.

Μαζί του επί σκηνής ο εξαιρετικός μουσικός Σταύ-

ρος Παργινός με το βιολοντσέλο του, στον βουβό

ρόλο του Ιησού Χριστού! Η ομοιότητα του με τον

Χριστό δίνει ένα ρεαλιστικό τόνο στην παράσταση!

Η διάρκεια της παράστασης είναι 70'

eticket: από 10 €

«…Πρόκειται για έναν δυναμικό μονόλογο από έναν
καταξιωμένο ηθοποιό. Είναι δύσκολο να βρεις ηθο-
ποιό να ενσαρκώσει μια τέτοια προσωπικότητα.
Αυτό για εμένα ήταν μια έκπληξη και μια δυναμική
από σκηνοθετικής ματιάς. Είναι από εκείνα τα θεα-
τρικά που όλοι πρέπει να δούμε…»
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΠΥΛΗ-ΚΟΝΙΤΣΑ (Δημοσιογράφος – noizy.gr)



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                 2  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Η κυρία του σεληνόφωτος, έργο 41

του Γιώργου Σισιλιάνου

Πρεμιέρα: 6 Ιανουαρίου 2021 στις

21.30 | Οnline έως 6/2

Απολαύστε τις ξεχωριστές ιστορίες

μικρού μήκους από την οθόνη του

υπολογιστή σας, το τάμπλετ ή το κι-

νητό σας, από την Εθνική Λυρική

Σκηνή στ πλαίσιο εκδηλώσεων με

τίτλο “Η μουσική του λόγου”.

Οι προβολές πραγματοποιούνται

από το nationalopera.gr, και μέσω

των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook

και YouTube, καθώς και από τον

ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού

digitalculture.gov.gr. 

Διαδικτυακό Φεστιβάλ ΕΛΣ

Η κυρία του σεληνόφωτος

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/di-

mosvvv) μπορείτε να παρακολουθήσετε δρώμενα για

μικρούς και μεγάλους.

Eκδηλώσεις δρόμου έως 31 Δεκεμβρίου. 

Μια πρωτότυπη, χριστουγεννιάτικη παρέλαση από

μουσικούς, διασκεδαστές και αγαπημένους χριστου-

γεννιάτικους ήρωες, στις κεντρικές πλατείες του

Δήμου, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με ξυλοπό-

δαρους, 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 από-

γευμα στις έξι ακριβώς ο Καλαντούλης, το δεξί χέρι

του Άγιου Βασίλη, αφήνει το εργαστήριο για να παί-

ξει με τα παιδιά ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο δια-

δικτυακό 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 ιστο-

ριούλες έχουν χρονική διάρκεια 15 λεπτών. 

Οι παίκτες πρέπει να ανακαλύψουν τα κρυμμένα στοι-

χεία 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 κα-

τοίκους της πόλης. Η συμμετοχή πραγματοποιείται με

την συμπλήρωση ειδικής φόρμας συμμετοχής. 

Διαδικτυακές εκδηλώσεις στο Δήμο BBB Πρωτοχρονιά στο ΚΠΙΣΝ

Πιστό και φέτος, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, στο κα-

θιερωμένο ραντεβού του με το κοινό την Παραμονή Πρω-

τοχρονιάς, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος θα υποδεχτεί το νέο έτος με ένα πλούσιο και

ποικίλο πρόγραμμα που θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω

live streaming, αλλά και ζωντανά από την ΕΡΤ2. 

Οικοδέσποινα θα είναι η ηθοποιός Νάντια Κοντογεώργη.

Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 22.30 με ένα ιδιαίτερο καλλι-

τεχνικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική

Σκηνή. Η ΕΛΣ θα παρουσιάσει αποσπάσματα από σπου-

δαία έργα όπερας, οπερέτας, μπαλέτου και συμφωνικής

μουσικής, καθώς και χριστουγεννιάτικους ύμνους και κά-

λαντα. Από την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ως την Εναλ-

λακτική Σκηνή και τις αίθουσες των δοκιμών, η Ορχήστρα,

το Μπαλέτο, οι διακεκριμένοι σολίστ, αλλά και το ΜεῙΖοΝ

Ensemble και οι chórεs της Μαρίνας  Σάττι θα προσφέρουν

ένα εορταστικό ταξίδι με σταθμούς στη χριστουγεννιά-

τικη ατμόσφαιρα της Μποέμ, στον πολύχρωμο κόσμο του

Δον Κιχώτη, στο χριστουγεννιάτικο ξημέρωμα από το Δα-

χτυλίδι της μάνας, αλλά και στα βιεννέζικα βαλς της Εύ-

θυμης Χήρας και στον «Μακεδονικό χορό» του Σκαλκώτα.

Μετά τις 00:00 και το φαντασμαγορικό show των πυρο-

τεχνημάτων και των Σιντριβανιών στο Κανάλι, μείνετε

συντονισμένοι στις οθόνες σας, καθώς διάσημα μιούζικαλ

του Broadway αναβιώνουν από την Ορχήστρα Σύγχρονης

Μουσικής της ΕΡΤ, οι Gumbo YaYa με τη Sugahspank!

σας παρασύρουν με τους ήχους των jazz & blues της

Νέας Ορλεάνης και ο Palov σας ξεσηκώνει με ένα DJ set

αφιερωμένο στις μουσικές της Καραϊβικής. Υποδεχόμα-

στε το 2021 όλοι μαζί, ακόμα κι αν είμαστε μακριά.

Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο

του Άγιου Βασίλη
Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον Άγιο Βασίλη: Οι τάραν-

δοί 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, όσο κι

αν έψαξε δεν βρήκε πουθενά το αγαπημένο του βιβλίο «το εγ-

χειρίδιο 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; 

Παραστάσεις έως 05/01/2021, ώρα 5.30 μ.μ.

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

Υποδεχόμαστε μαζί το 2021
(διαδικτυακά)

Αφού δεν μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί να απο-

χαιρετίσουμε το 2020 και να γιορτάσουμε τον ερ-

χομό του 2021, ο Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης σας προσκαλεί όλους να συνδεθείτε

την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 23.40 ακριβώς,

στη διαδικτυακή τηλεόραση του Δήμου.

Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές

ενώ ακριβώς τα μεσάνυχτα θα παρακολουθήσουμε

μαζί ένα υπερθέαμα πυροτεχνημάτων, ορατό απ’

όλα τα σημεία της πόλης.

Στρέγουμε μαζί το βλέμμα ψηλά και υποδεχόμαστε

όλοι μαζί το 2021!!!

«Φεγγάρι από χαρτί»

Live Streaming: «Φεγγάρι από χαρτί»

των Μιχάλη Ρέππα – Θανάση Παπαθα-

νασίου

Ζωντανή Μετάδοση: Σάββατο 2 Ιαν.,

19:30

Αθήνα, οδός Αστυδάμαντος στο Παγ-
κράτι, σε ένα νεοκλασικό, από αυτά
που κατά χιλιάδες καταβρόχθισε η Αν-
τιπαροχή. Ένας νεαρός ήρωας αφη-
γείται έναν χρόνο από τη ζωή του
στην Αθήνα της δεκαετίας του '60. Ο
ίδιος, η οικογένειά του, οι φίλοι τους,
η ίδια η Ελλάδα. Μια ιστορία ενηλικίω-
σης που έχει σαν μακρινό φόντο τα
συνταρακτικά ιστορικά γεγονότα της
περιόδου και θέμα την ιστορία της οι-
κογένειας του νεαρού πρωταγωνιστή. 

«Σ΄ εσάς που με ακούτε»

Live Streaming: «Σ΄ εσάς που με

ακούτε» της Λούλας Αναγνωστάκη σε

σκηνοθεσία Αλέξανδρου Αβρανά Ζων-

τανή Μετάδοση: Κυρ. 3 Ιανουαρίου,

20:30.

Στο Βερολίνο του 2001 λαμβάνει

χώρα ένα φιλειρηνικό φόρουμ, όμως

στους δρόμους επικρατεί αναταραχή.

Σε ένα σπίτι που ανήκει στον Χανς και

στην Ελληνίδα σύζυγό του, Μαρία, και

υπενοικιάζεται. Κατοικούν επίσης ένα

νεαρό ζευγάρι Ελλήνων, ο Άγης και η

Σοφία, καθώς και ο Ιβάν. Ο Άγης είναι

μεταπτυχιακός φοιτητής και συγγρα-

φέας. Στο βιβλίο του φέρνει την επα-

ναστάτρια Ρόζα Λούξεμπουργκ στον

21ο αιώνα και της δίνει...

Εκδηλώσεις από το Εθνικό Θέατρο

από τον ...καναπέ μας
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Δήμος Λαυρεωτικής

“ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ”

Στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Λαυρεωτικής

για τη στήριξη της τοπικής αγοράς, ξεκινά ηλεκτρο-

νική καμπάνια με ένα μήνυμα που πρέπει να φτάσει

σε όλους τους συμπολίτες μας.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς έκανε την ακόλουθη

δήλωση: “Ζητώ από τους συμπολίτες μου να στηρί-
ξουν την Τοπική μας αγορά και τους επαγγελματίες
του Δήμου μας σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη συγ-
κυρία. Είναι τώρα η ώρα να πάρουμε όλοι θέση, ώστε
με την αλληλεγγύη μας να κρατήσουμε ζωντανή την
αγορά μας και όρθιους τους συμπολίτες μας. Στο
πλαίσιο αυτό ο Δήμος μας τη Δευτέρα 27/12 θα ανα-
κοινώσει δέσμη πρόσθετων μέτρων στήριξης τόσο
της αγοράς, όσο και των αδύναμων συμπολιτών μας.
Τη  επόμενη ημέρα θα την κερδίσουμε μόνον να δια-
σφαλίσουμε  την κοινωνική μας συνοχή!’’ 

Νομοθετική ρύθμιση για την εκκαθάριση και κατα-

στροφή εκατοντάδων χιλιάδων εγγράφων και φακέ-

λων αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας που

διατηρούνται  στις Υπηρεσίες Μεταφορών και στα δη-

μόσια ΚΤΕΟ, ζητεί η Περιφέρεια Αττικής. Είναι χαρα-

κτηριστικό ότι τα αρχεία αυτά χρονολογούνται από

συστάσεως του Ελληνικού Κράτους και φυλάσσονται

διάσπαρτα σε τουλάχιστον δέκα διαφορετικά κτίρια

με ανυπολόγιστο οικονομικό κόστος για την Περιφέ-

ρεια Αττικής. Στην πλειονότητά τους τα αρχεία αυτά

έχουν ξεπεραστεί στο διάβα του χρόνου είτε με τις

ανανεώσεις – αντικαταστάσεις των διπλωμάτων οδή-

γησης, είτε με τις μεταβιβάσεις – οριστικές διαγρα-

φές των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Επιπλέον η

διαχείρισή τους συνεπάγεται να τίθεται εκτός

«μάχης» το ανθρώπινο δυναμικό και να «χάνονται»

χιλιάδες ανθρωποώρες απασχόλησης.

Την ανάληψη της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας

έχει ζητήσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Περι-

φερειάρχης Αττικής, στο πλαίσιο της κατάθεσης δέ-

σμης προτάσεων για την αναμόρφωση του

συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων

οδηγών και οδηγών και την απλούστευση διοικητικών

διαδικασιών. 

«Οφείλουμε να βάλουμε τέλος σε μια παρωχημένη
γραφειοκρατική διαδικασία  και να συμβάλουμε στον
ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών. Προς την
κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε από την πρώτη στιγμή
που αναλάβαμε καθήκοντα. Είναι αδιανόητο, ένας τε-
ράστιος όγκος αρχείων να καταλαμβάνει χιλιάδες τε-
τραγωνικά τα οποία η Περιφέρεια θα μπορούσε να
αξιοποιεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
μειώνοντας παράλληλα και τα λειτουργικά της
κόστη», σημειώνει ο Γ. Πατούλης. 

Επιπλέον ο Περιφερειάρχης για ιστορικούς και αρ-

χειακούς λόγους προτείνει να υπάρξει συνεργασία με

επιστημονική ομάδα η οποία θα επιλέξει από τα αρ-

χεία υλικό που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιστορικό

και μπορεί να αξιοποιηθεί και σε μουσειακό επίπεδο. 

Επί του θέματος επανέρχεται με νέα επιστολή – υπό-

μνηση προς το Υπουργείο Μεταφορών ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών, Βασίλης

Γιαννακόπουλος, επισημαίνοντας: «Η υπέρμετρη
γραφειοκρατική διαδικασία,  καθώς και ο μεγάλος
όγκος των εγγράφων κάθε μορφής που παράγονται
καθημερινά, καθιστούν δυσχερέστατη, περίπλοκη και
στην ουσία ανεφάρμοστη την εκκαθάριση και την κα-
ταστροφή τους σύμφωνα με το ισχύον γενικό θεσμικό
πλαίσιο. H διαδικασία αυτή περιπλέκεται ακόμη περισ-
σότερο καθώς το Π.Δ του 2007, το οποίο αναφέρεται
στα έγγραφα - αρχεία αρμοδιότητας του Υπουργείου
Μεταφορών, είναι ήδη ξεπερασμένο από τις αλλεπάλ-
ληλες τροποποιήσεις της νομοθεσίας και την εξέλιξη
της τεχνολογίας και γι΄ αυτό κρίνεται απαραίτητη η
τροποποίηση- συμπλήρωσή του».

Αρχεία από συστάσεως του Ελληνικού κράτους

“πνίγουν”  τις Υπηρεσίες Μεταφορών
Νομοθετική ρύθμιση για την καταστροφή αρχείων 

ζητά ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

Πρωτόδικη απόφαση για τη χερσό-

νησο του Προφήτη Ηλία

Ο Δήμος Λαυρεωτικής με την ου-

σιώδη παρέμβασή του στη δύ-

σκολη δικαστική διαμάχη της

Ομοσπονδίας Παραλιακών Εξω-

ραϊστικών και Πολιτιστικών Συλλό-

γων Δήμου Λαυρεωτικής και των

κατοίκων της περιοχής για τη χερ-

σόνησο του Προφήτη Ηλία, συνέ-

βαλλε στην επιτυχή έκβαση της

υπόθεσης.

Η Δημοτική Αρχή κατανοώντας την

αγωνία και την προσπάθεια όλων

συμπαραστάθηκε στον πολυετή

αυτό αγώνα ώστε ο λόφος του

Προφήτη Ηλία να διατηρήσει το

δημόσιο χαρακτήρα του και ο Ενο-

ριακός Ναός να συνεχίσει να δε-

σπόζει στη χερσόνησο της Αγίας

Μαρίνας.

Στη μέχρι τώρα ευτυχή κατάληξη

ήταν σημαντική η συμβολή της

Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας &

Λαυρεωτικής, των Διοικητικών

Συμβουλίων του Ιερού Ναού Προ-

φήτη Ηλία και των ενοριτών του,

της Ομοσπονδίας, των οικισμών

Αγίας Μαρίνας, Βρωμοπουσίου,

Πανοράματος, Περιγιαλίου, Συ-

ρίου, Τσονίμας και του Ναυταθλη-

τικού ομίλου και του νομικού

συμβούλου που έχει αναλάβει την

υπόθεση. 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς τό-

νισε: «Καταφέραμε μέσω της πα-
ρέμβασης μας να παραμείνει ο
λόφος του Προφήτη Ηλία ελεύθε-
ρος, ως ένας κοινόχρηστος χώρος

θρησκευτικής λατρείας και πνεύ-
μονας πρασίνου. Μέσα από τη
συλλογική προσπάθεια της Δημο-
τικής Αρχής και των φορέων απο-
δεικνύουμε ότι πρωταρχικός μας
στόχος είναι η προστασία και η
ευημερία του τόπου μας.»

Ομοσπονδία Παραλιακών Εξωραϊ-

στικών και Πολιτιστικών Συλλόγων

Ανακοίνωσε εξέδωσε και ο Ομο-

σπονδία παραλιακών εξωραϊστι-

κών & πολιτιστικών συλλόγων

σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο
πολυετής αγώνας για τη χερσό-
νησο του Προφήτη Ηλία μετουσιώ-
νεται σε δικαίωση με την
πρωτόδικη απόφαση έναντι των
διεκδικητών του λόφου!
Ο Ενοριακός Ναός θα συνεχίσει να
δεσπόζει στη χερσόνησο της
Αγίας Μαρίνας και να απολαμβάνει
τη φυσική ομορφιά και το δημόσιο
χαρακτήρα του λόφου του Προ-
φήτη Ηλία.
[...]

Δημόσιος ο λόφος Προφήτη Ηλία στο Λαύριο
με απόφαση του δικαστηρίου
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Τα βασικά σημεία του υπό διαβούλευση νο-

μοσχεδίου για την ανακύκλωση και τη δια-

χείριση των στερεών αποβλήτων αλλά και

τους στόχους του εθνικού σχεδιασμού ανέ-

λυσε ο Γ. Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλή-

των Μ. Γραφάκος στους 13 Περιφερειάρχες

της χώρας κατά τη σχετική τηλεδιάσκεψη η

οποία πραγματοποιήθηκε, με προεδρεύοντα

τον Αντιπρόεδρο της ΕΝΠΕ και Περιφερει-

άρχη Αττικής Γ. Πατούλη. 

Ο M. Γραφάκος ανέφερε μεταξύ άλλων, πως

κύριος στόχος είναι να μειωθούν αισθητά-

κάτω από το 10% τα ποσοστά ταφής των

απορριμμάτων έως το 2030, επισημαίνοντας

ότι το νομοσχέδιο, παράλληλα με τον

εθνικό σχεδιασμό, δίνει το «θεσμικό μαν-

δύα» για την προώθηση των απαιτούμενων

αλλαγών. Σ΄αυτό το πλαίσιο κάλεσε τους

Περιφερειάρχες και την ΕΝΠΕ να καταθέ-

σουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις

τους καθώς, όπως ανέφερε, στόχος είναι το

νομοσχέδιο να ψηφιστεί περί τα τέλη Ια-

νουαρίου και εξήρε τις προσπάθειες της Πε-

ριφέρειας Αττικής για την προώθηση της

ανακύκλωσης.

« Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο τομή»

Κατά την εισαγωγική του ομιλία ο Γ. Πατού-

λης υπογράμμισε πως «τα βήματα που απαι-

τείται να κάνουμε για να εναρμονιστούμε με
το ευρωπαϊκό μοντέλο είναι πολύ περισσό-
τερα από αυτά που ήδη έχουμε κάνει» και

πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Μια χώρα όπως

η Ελλάδα που είναι διεθνές σταυροδρόμι,
παγκόσμιος τουριστικός προορισμός, με τα
γνωστά οικονομικά προβλήματα, θα έπρεπε
να κάνει τη στροφή προς την κυκλική οικο-

νομία από μόνη της για να ενισχύσει την αυ-
τάρκεια, να επενδύσει στην αειφορία και να
διαμορφώσει ένα νέο ελκυστικό περιβάλλον
για επενδύσεις, για την πράσινη οικονομία

και ανάπτυξη». 
Xαρακτήρισε «τομή», το νομοσχέδιο, επιση-

μαίνοντας πως θα επιφέρει σημαντικότατες

αλλαγές τόσο στα στρατηγικά σχέδια όσο

και στην καθημερινότητα της διαχείρισης

στερεών αποβλήτων, σε όλα τα διοικητικά

και γεωγραφικά επίπεδα. Παράλληλα, όπως

ανέφερε, ανοίγει πληθώρα καινοτομιών και

νέων απαιτήσεων που θα πάρει χρόνο, κόπο

αλλά και σημαντικούς οικονομικούς πόρους

για να υλοποιηθούν. «Θα πρέπει λοιπόν,
όλοι μας, να εξετάσουμε προσεκτικά  και να
προσαρμόσουμε τους σχεδιασμούς μας
προσπαθώντας να επιτύχουμε το βέλτιστο
τρόπο υλοποίησης: να πετύχουμε το μέγι-
στο περιβαλλοντικό αποτελέσμα με τους
διαθέσιμους πόρους, χωρίς εκπτώσεις στην
περιβαλλοντική προστασία αλλά και χωρίς
υπέρμετρη επιβάρυνση των πολιτών και των
προϋπολογισμών μας», τόνισε.  

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοπο-

θέτηση  σημείωσε: «Έχουμε, από τη μια, την
τεράστια δυνατότητα ουσιαστικής σύγκλι-
σης μεταξύ κυβερνητικής ηγεσίας, περιφε-
ρειαρχών και πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης
και από την άλλη το μεγαλύτερο πακέτο οι-
κονομικής βοήθειας προς τη χώρα έως το
2030. Μπορούμε λοιπόν, σε αυτή την ειδική
ιστορική συγκυρία, να δώσουμε οριστική
λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων και
να πετύχουμε την ουσιαστική στροφή προς
την κυκλική οικονομία». 

Tεστ ανίχνευσης covid-19

στο Δήμο Κρωπίας

Δωρεάν γρήγορα τεστ ανίχνευσης του ιού

covid 19 σε οδηγούς και επιβάτες οχημάτων

στο Δήμο Κρωπίας, Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου

2020, 10:00-15:00

Κεντρική Πλατεία Κορωπίου 

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκε ότι την Πέμπτη 31 Δε-

κεμβρίου 2020 θα διενεργηθούν δωρεάν γρήγορα

τεστ ανίχνευσης του ιού covid 19 (rapid-test) σε οδη-

γούς και επιβάτες οχημάτων (εντός οχήματος) από

τις 10:00 έως τις 15:00 στην κεντρική λεωφόρο

Βασ. Κωνσταντίνου στο ύψος της κεντρικής πλα-

τείας Κορωπίου από κινητό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Οι πολίτες που θα υποβληθούν στα διαγνωστικά

τεστ πρέπει:

1.   Να φοράνε μάσκα προστασίας 

2.   Να έχουν τα ακόλουθα στοιχεία μαζί τους : 

2.1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Ονοματεπώ-

νυμο και αριθμό ΔΤ)

2.2 ΑΜΚΑ

2.3 Αριθμό κινητού τηλεφώνου (για αποστολή από

τον ΕΟΔΥ με sms των αποτελεσμάτων των διαγνω-

στικών τεστ)

Ο αριθμός μετακίνησης για τη δράση αυτή είναι το 1

και αποστολή στο 13033 

Την πραγματοποίηση των rapid tests θα υποστηρί-

ξει η Πολιτική Προστασία Δήμου Κρωπίας.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των

αρμοδίων εκπροσώπων της κυβέρ-

νησης, Μ. Βορίδη, Θ. Λιβάνιου και

Θ. Σκυλακάκη, που δημοσιεύθηκε

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

την 28η Δεκεμβρίου (Φ.Ε.Κ. Β’

5732) καθορίστηκαν οι Δήμοι και οι

Σύνδεσμοι Δήμων που χρηματοδο-

τούνται για τη λειτουργία καταφυ-

γίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

και για την υλοποίηση των ενερ-

γειών διαχείρισής τους, καθώς και

το ύψος της χρηματοδότησης. 

Το ύψος της χρηματοδότησης είναι

600.000,00 ευρώ.

Ένα ποσοστό 19,3% πάει για τις

επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων

της βελτίωσης υφιστάμενου κατα-

φυγίου και των ενεργειών διαχεί-

ρισης των αδέσποτων ζώων

συντροφιάς, έως 514.345,76 €.

Ένα ποσοστό 10,3% πάει για τη σί-

τηση των αδέσποτων ζώων συν-

τροφιάς, ήτοι έως 85.605,34 €.

Η καταβολή της χρηματοδότησης

γίνεται με την έκδοση  τακτικών

χρηματικών  ενταλμάτων  στο

όνομα των δικαιούχων στον ΑΛΕ

2310401009 «Οικονομικές ενισχύ-

σεις γεωργικού χαρακτήρα σε

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού» του Υπ.Α.Α. 

Αν δεν χρησιμοποιηθούν τα κον-

δύλια από  τους  δικαιούχους  φο-

ρείς, θα επιστρέφονται στον

κρατικό προϋπολογισμό.

Από την Ανατολική Αττική χρημα-

τοδοτούνται τέσσερις Δήμοι οι πα-

ρακάτω: 

Διονύσου € 33.047,67

Μαραθώνος € 21.031,13

Μαρκοπούλου € 21.797,96

Παιανία € 23.463,54

Παλλήνη € 38.575,68

“Μας πνίξανε οι γάτες”

Κραυγή αγωνίας από κατοίκους

του Δήμου ΒΒΒ, για τις αδέσποτες

γάτες που έχουν κυριολεκτικά πνί-

ξει την περιοχή. 

Δεχόμαστε καθημερινά τέτοιες

κραυγές για τις αδέσποτες γάτες,

που έχουν γίνει πλέον “αγέλες”.

Πλατείες, παιδικές χαρές, άλση

έχουν κατακλειστεί από τις γάτες.

Πολλοί κάτοικοι παραπονούνται

για άσχημη μυρωδιά και κίνδυνο

για ασθένειες.

Ο Δήμος ΒΒΒ δεν αντιδρά. Υπάρ-

χει μέριμνα για τις γάτες; Εχουν

υποχρέωση οι Δήμοι να ενεργούν;

Είναι ερωτηματικά που αναζητούν

οι πολίτες. Πρόγραμμα από το

Δήμο ΒΒΒ δεν υπάρχει για στεί-

ρωση.

Χρηματοδοτούνται Δήμοι για

καταφύγια αδέσποτων ζώων

Σύμπτωση απόψεων των περιφερειαρχών για το

προωθούμενο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση
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ΕΜΒΟΛΙΟ
Αντιπαραθέσεις 
και παραλείψεις

Αναμενόμενη η αντίδραση αρκετών αναγνωστών πάνω

στην τοποθέτησή μου για το ΕΜΒΟΛΙΟ, την περασμένη

εβδομάδα, μειονότητα, αλλά οπωσδήποτε σεβαστή.

Όταν αντιδρούν τρεις, με όποιον τρόπο – τηλέφωνο,

επιστολικά, διαδικτυακά, εγώ τους υπολογίζω για 300.

Κι όταν συνηγορούν με τους ίδιους τρόπους 7, εγώ

τους υπολογίζω για επτακόσιους.

Επαληθεύστε το, αναλογιζόμενοι, πόσες φορές εξωτε-

ρικεύσατε τις προσωπικές σας, θετικές ή αρνητικές, αν-

τιδράσεις.

Εκείνο που με στενοχώρησε σε κάποιες περιπτώσεις

δεν ήταν η αντίθεση. Αυτή συνήθως μ’ ευχαριστεί· την

επιδιώκω. Η δυσαρέσκειά μου εκδηλώνεται στην προ-

κατάληψη, η οποία σχεδόν πάντα έχει προσωπικά, υπο-

κειμενικά κριτήρια (κρίσεις εξ ιδίων, των αλλοτρίων).

«Τα λες έτσι, επειδή είσαι αριστερός», ας πούμε. Στον

χαρακτηρισμό υποκρύπτεται κυρίως η κομματική προ-

σκόλληση μάλλον, παρά η ιδεολογική επιλογή. Μακριά

από μένα και προ πολλού, τέτοιες προσκολλήσεις. Οι

ιδεολογικά «συγγενείς» μου με αντιμάχονται και με

(κρυφο)ζηλεύουν, ακριβώς γι’ αυτό. Ένας φίλος, κά-

ποτε, μου είπε επιθετικά, αλλά χαριτωμένα: «Καλά, εσύ
το παίζεις “libero”»: Ήταν εύστοχος· είμαι ελεύθερος.

Ο όρος είναι ποδοσφαιρικός και δεν ξέρω αν ωφελεί

στο άθλημα που είναι ομαδικό. Εκτός και είναι παίκτης

ικανός τριπλαδόρος, ταχύς, ευφυής, δεξιοτέχνης...

Όμως, στον πολιτικό στίβο, η επιλογή libero – ελεύθε-

ρος – “μοναχικός καβαλάρης” συχνά, αποβαίνει εις

βάρος του “καβαλάρη”, αλλά προς όφελος της δημο-

κρατίας και της ελευθερίας.

Δεν είμαι αντίθετος στη συλλογική δράση, αλλά δια-

τηρώ την ελευθερία της προσωπικής γνώμης.

Κλείνω τη μεγάλη παρένθεση, και έρχομαι στις αντι-

δράσεις πάνω στις θέσεις που ανέπτυξα για το εμβόλιο,

που έφτασε ήδη και άρχισε να “εμβάλεται - εκχύεται

πανηγυρικά! Πολυσυζητημένο, πολυδιαφημισμένο και

υπέρ το δέον προπαγανδισμένο!

(π.χ. 25 λεπτά για το εμβόλιο, πέντε λεπτά για τα ελ-

ληνοτουρκικά, στο κρατικό «κανάλι»).

Τί έλεγα λοιπόν και επιμένω: τα εμβόλια, γενικά είναι

μια θαυμάσια προληπτική μέθοδος αντιμετώπισης δια-

φόρων μολυσματικών ασθενειών. Όμως απαιτείται μα-

κρύς πειραματικός χρόνος ετών.

Αυτός, στην περίπτωση του covid-19 εκ των πραγμά-

των, είναι περιορισμένος σε κάποιους μήνες. Αυτό με

καθιστά σκεπτικό και επιφυλακτικό. 

Το δεύτερο που με προβληματίζει, ο μεγάλος ποσοστι-

αία, αριθμός ιατρο – νοσηλευτικού προσωπικού που αρ-

νείται ή επιφυλάσσεται να εμβολιαστεί (62%). Τί στο

καλό, λέω, αυτοί και σχετικοί και ειδικοί είναι με την

εφαρμοσμένη ιατρική, και βρίσκονται στην «πρώτη

γραμμή» Γιατί, λοιπόν, αντιδρούν; Δεν ενδιαφέρονται

πρωτίστως αυτοί για την υγεία τους;

Στο προκείμενο, δεν χωρούν κομματικές και συνδικα-

λιστικές διενέξεις.

Α, εδώ ξεπηδά ο βίαιος αυταρχισμός των πειθαναγκα-

σμένων de jure «Αφού συμφώνησαν και τ’ αποφάσισαν
οι κυβερνήσεις..., να υποχρεωθούν όλοι να το κά-
νουν!».

Στο συγκεκριμένο, εκτός από συνταγματικό, το θέμα

είναι ιδεολογικό. Ως ποιό σημείο φτάνει η «εκπροσώ-

πευση»; Μέχρι του σημείου να με καταργήσει; Ο «εκ-

πρόσωπος» - βουλευτής, Υπουργός (διάκονος,

υπηρέτης), ΔΕΝ είναι πληρεξούσιος. Με εκπροσωπεί

με βάση τις διακηρυγμένες ιδεολογίες και προγραμμα-

τικές δεσμεύσεις. Όχι για να κάνει ότι του «γουστά-

ρει». («car etai mon plaisir») κατά την μεγαλομανή μέχρι

αηδίας και ψυχοπαθούς φρενοβλάβειας, παροιμιώδη αι-

τιολογία υπογραφής των βασιλικών διαταγμάτων του

Lewis XIV).

«Να υποχρεωθούν να το κάνουν», χάρη της γενικής –

αναπόδεικτης, μάλιστα – οφέλειας, όπως ισχυρίζονται.

Μήπως, λοιπόν, και οι ευρισκόμενοι σε γόνιμη ηλικία,

όλοι να το “κάνουν”, χάρη της δημογραφικής υπογεν-

νητικότητας;

Το έγραφα κεκαλλυμένα στο άρθρο μου «και η “από-
λαυση”, ακόμη όταν είναι υποχρεωτική, είναι βια-
σμός».

Μπορεί να φαντάζει ακραίο το παράδειγμά μου, αλλά

δεν είναι. Ο κοινός βιασμός είναι προσβολή της προ-

σωπικότητας. Ο υγειονομικός βιασμός είναι  προσβολή

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά πιθανόν και της

ίδιας της ζωής, αν κάτι πάει στραβά. Είναι φασισμός. 

Και κατέληγα και επιμένω: «Ο υποχρεωτικός – έστω
και έμμεσα – εμβολιασμός (π.χ. «αν δεν εμβολιαστείς

δεν ταξιδεύεις), θα ισοδυναμεί με εγκαθίδρυση επαχ-
θούς δικτατορίας».
Και επειδή υπάρχουν και πολλοί καλοπροαίρετοι, πανι-

κοβλημένοι, που υιοθετούν αυτή την άποψη του υπο-

χρεωτικού εμβολιασμού, τους παρακαλώ θερμά να το

ξανασκεφθούν· να αναστοχαστούν και να φιλοσοφή-

σουν.

Δεν ζούμε σε κανονική εποχή και επιβάλλεται να είμα-

στε ιδιαίτερα προσεκτικοί· επιφυλακτικοί· δύσπιστοι,

σκεπτικιστές.

Κι ένα τελευταίο: Γιατί δεν ακούγεται κουβέντα για το

φάρμακο;

Μια ασθένεια, εντός από την ασφαλή προληπτική μέ-

θοδο (εμβόλια και λοιπά προστατυευτικά μέτρσα) απαι-

τείται για ν’ αντιμετωπιστεί, κατασταλτική

φαρμακευτική αγωγή!

Ή μήπως για το αποτελεσματικό φάρμακο δεν υπάρχει

ενδιαφέρον και διαθέσιμα κονδύλια; Δυστυχώς, θα επα-

νέλθω!

――――――

Υ.Γ. Και δυο παραλείψεις μου, στο σχετικό άρθρο εμ-

βόλιο.

(Δεν) ορρωδούν = δεν διστάζουν, δεν φοβούνται. 

Τροχαίο ατύχημα με σοβαρό

τραυματισμό υπέστη οδηγός

μηχανής στη Βουλιαγμένη,

την Τρίτη 29/12/20, στο φα-

νάρι της οδού Δήμητρας, που

γίνονται έργα τοποθέτησης

αγωγών ομβρίων υδάτων. 

Ο οδηγός προσπάθησε να

περάσει κάθετα την οδό Αθη-

νάς από την οδό Δήμητρας,

λόγω ελλιπούς σήμανσης και

χτυπήθηκε από διερχόμενο

όχημα.  Αβλεψίες;  κακή επο-

πτεία των έργων;  Θέλει με-

γάλη προσοχή!

Σοβαρός τραυματισμός από τροχαίο

στη Βουλιαγμένη, λόγω έργων

Δικαιούχος ο Δήμος Σαρωνικού για

δημιουργία σταθμών 

φόρτισης  Ηλεκτρικών Οχημάτων

Ανάμεσα στος 254 Δήμους, που επελέγησαν ως προσωρινοί δι-

καιούχοι για δημιουργία σταθμών φόρτισης, είναι και ο  Δήμος Σα-

ρωνικού, με το ποσό των 39.680

ευρώ, 

Ο Δήμος υπέβαλε την ηλεκτρο-

νική αίτηση ένταξης με την αρ.

312/2020 απόφαση της Οικονο-

μικής Επιτροπής (34η συνε-

δρίαση/25-11-2020). Μετά την

εξέταση των δικαιολογητικών,

το Πράσινο Ταμείο θα προχωρή-

σει στον καθορισμό των δήμων ως οριστικών δικαιούχων και στην

αποδέσμευση του ποσού χρηματοδότησης. 

Ο Δήμος έχει υποβάλλει αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης» στον άξονα «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκί-

νησης στους Δήμους», για την προμήθεια των δέκα πρώτων ηλε-

κτρικών οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του και

αναμένεται η έγκρισή του. 
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Eπιχείρηση “Ελευθερία”!

Το τι έχουμε ακούσει αυτές τις ημέρες για το εμβόλιο,

είναι απίστευτο. Από το πρωί ως το βράδυ όλα τα δελ-

τία ειδήσεων έχουν καλύψει το 95% του χρόνου τους

στο εμβόλιο. Όχι τι περιλαμβάνει, τι προσφέρει,

ποιες είναι οι τυχόν παρενέργειες, αλλά ποιος το

έκανε, πώς το έκανε, πώς ταξίδεψε το εμβόλιο, με

πόση μυστικότητα ταξίδεψε, πόσο απόρρητα αποθη-

κεύτηκε (το αστείο είναι ότι ενώ μιλούσε για δρακόν-

τια μέτρα  μυστικότητας της μεταφοράς του, την ίδια

ακριβώς στιγμή ανακοίνωνε πού θα αποθηκευτούν!)

Το όνομα που βαφτίστηκε η “εκστρατεία”; “επιχεί-

ρηση ελευθερία”! Για ποια ελευθερία ομιλούν, πραγ-

ματικά, δεν καταλαβαίνω. 

Ας παρακολουθήσουμε τι είπε ο Υπουργός Επικρα-

τείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυρ. Πιερρακά-

κης στον “Σκάι”:

«Έχει προβλεφθεί να υπάρχει ένα αποδεικτικό για τον
πολίτη ότι εμβολιάστηκε. Βέβαια το πού θα χρησιμο-
ποιείται αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό ερώτημα, γιατί
υπάρχουν ζητήματα προσωπικών δεδομένων, τα
οποία θα τα απαντήσει η Ε.Ε.»
Και παρακάτω αναφέρει ότι το Υπουργείο θα φτιάξει

εξερχόμενα τηλεφωνικά κέντρα, όπου το κράτος θα

παίρνει τους πολίτες για να τους εντάξει στη διαδι-

κασία. «Ο αριθμός που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο
13034. Από αυτό θα λαμβάνει ο κόσμος κλήσεις ή μη-
νύματα», (σ.σ. για να ενταχθεί στο πρόγραμμα).

Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει πατέρα;;

Τέλος, σχολιάζοντας την “πρεμιέρα” ο υπουργός είπε:

«σήμερα είναι μέρα χαράς κι ελπίδας. ...Ξεκινάμε με
ένα, αλλά στην πορεία θα έχουμε πολλά και πλέον εί-
μαστε στην αρχή του τέλους. Η αρχή του τέλους βέ-
βαια, δεν είναι το τέλος! Εχουμε μπροστά μας μια
μεγάλη διαδρομή»!!!!!!!
Και ο νοών νοείτω, τι μέλλει γενέσθαι. Σε ποία κοινω-

νία οδεύουμε.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Μετά τον σκοταδισμό του Μεσαίωνα, για πρώτη φορά

έγινε αποδεκτή η διακήρυξη της λαϊκής κυριαρχίας και

της δημοκρατικής νομιμότητας, οποιασδήποτε εξουσίας

προερχόμενης από το λαό και όχι από τον Θεό, από τον

Ζαν-Ζακ Ρουσσώ το 1762, με το έργο του «Κοινωνικό
Συμβόλαιο»,  στο οποίο αναφερόταν στην επίδραση της

πολιτικής φιλοσοφίας των Αρχαίων Ελλήνων,  ενώ στις

4 Ιουλίου 1776 στις ΗΠΑ αναγνωρίστηκαν τα ανθρώπινα

δικαιώματα και οι ελευθερίες του ατόμου και το 1789

στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έγινε απο-

δεκτή η  «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου

και του Πολίτη»!

Το 1920 αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα

ψήφου στις γυναίκες των ΗΠΑ και της Αγγλίας, ενώ το

δικαίωμα του συνδικαλισμού των εργατών κατοχυρώ-

θηκε το 1935 και από το 1944 οι μαύροι των ΗΠΑ απέ-

κτησαν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, ενώ

καταργήθηκε ο φυλετικός διαχωρισμός στη δημόσια εκ-

παίδευση το 1954.

Οι κοινωνικοί στοχαστές, που πρώτοι συνέλαβαν την έν-

νοια του φυσικού δικαίου και της συνταγματικής προστα-

σίας των «φυσικών» δικαιωμάτων του ανθρώπου και του

πολίτη, ήταν οι πολιτικοί φιλόσοφοι  Ζαν-Ζακ Ρουσσώ,

Τζων Λοκ, Τζαίημς Χάρινγκτον και  Πούφεντορ, οι οποίοι

παραδέχονταν ότι ο τόπος που γέννησε, ανέπτυξε και διέ-

σπειρε στην ανθρωπότητα αυτές τις ιδέες ήταν η ευλογη-

μένη χώρα του Απολλώνιου Φωτός, η μία και μοναδική

χώρα των Ολύμπιων Θεών, η ΕΛΛΑΔΑ!!

Σαν χρονολογία κατά την οποία εφαρμόστηκαν αυτές οι

αξίες στον ελλαδικό χώρο αναφέρεται ο 6ος π.Χ.  αι-

ώνας, αλλά να μην ξεχνάμε, ότι μετά των πνιγμό των

περισσοτέρων Πελασγών-Ελλήνων, κατά τον πρώτο κα-

τακλυσμό του Ωγύγιου ή Ώγυγου, που πιθανολογείται

ότι έγινε γύρω στο 30.000 χρόνια π.Χ., ο Φορωνέας, που

έζησε την ίδια εποχή με τον  Ώγυγο, τον βασιλιά της Ατ-

τικοβοιωτίας, συγκέντρωσε τους διασωθέντες Πελασ-

γούς-Μινύες-Έλληνες της Πελοποννήσου και ίδρυσε

την πρώτη πόλη - κράτος του κόσμου το λεγόμενο Φο-

ρωνικό Άστυ, το οποίο αργότερα ονόμασε «Άργος» και

το ίδιο όνομα διατηρεί μέχρι σήμερα! 

Ο Φορωνέας υπήρξε ο πρώτος νομοθέτης του κό-

σμου, ενώ ακολούθησε ο Μίνωας, ο οποίος κάθε εννέα

χρόνια ανέβαινε στο βουνό της Κρήτης, Ίδη, στο οποίο

μεγάλωσε ο Δίας από τους πέντε Δάκτυλους Κουρήτες,

και έπαιρνε από τα χέρια του ίδιου του Θεού, του Δία,

γραμμένους τους καινούργιους νόμους, για να κυβερ-

νήσει με αυτούς του Έλληνες Κρήτες!

Το αρχαίο ελληνικό Δίκαιο αποτελεί την Βίβλο του

νομικού πολιτισμού και οι Κύρβεις του Σόλωνα, είχαν το

σχήμα αμφίστομου πέλεκυ, για να δηλώνουν ότι ο πέ-

λεκυς έπεφτε πάνω σε όλους τους παρανομούντες,

ανεξάρτητα αν ανήκαν στο λαό ή στους άρχοντες!

Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι η αλήθεια είναι μία και ελλη-

νική, προέρχεται από τις λέξεις άλη+θεία και αποτελεί

την θεία εκστρατεία,  που λαμβάνει χώρα στον εσωτε-

ρικό μας κόσμο, ο οποίος αποτελεί τη θεία νόηση και

όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης, ο Τιτάνας του ορθού

λόγου, ότι: «Η αλήθεια αυτή είναι η κορυφαία κατά-
κτηση του ελληνικού Νομικού Πολιτισμού, η οποία γέν-
νησε τη φιλοσοφική σύλληψη, την καταγραφή, τη
θεμελίωση και τη συνταγματική κατοχύρωση του κρά-
τους δικαίου, της δημοκρατικής νομιμότητας κάθε εξου-
σίας καθώς και της κατοχύρωσης των ανθρωπίνων
ελευθεριών και δικαιωμάτων!!».
Το όραμα του Λυκούργου για τη δημιουργία ενός λαϊκού

κράτους δικαίου, πήρε σάρκα και οστά από τους δύο ογ-

κόλιθους του ελληνικού πνεύματος, το Σόλωνα και τον

Κλεισθένη και λειτούργησε μέχρι το 322 π.Χ., οπότε το

κατάργησε ο Αντίπατρος ο Μακεδόνας.

Το μέγιστο εκείνο επίτευγμα του Σόλωνα και του Κλει-

σμένη, το βοήθησαν να υλοποιηθεί α) η ισογονία των

Αθηναίων, δηλαδή η μη διάκριση καταγωγής των πολι-

τών, (Πλάτωνος Μενέξενος σελ 239 κεφ α στ 1-3) και η

ανάπτυξη του πολεμικού στόλου, ο οποίος είχε επαν-

δρωθεί από τους  Θήτες, που ανήκαν στους πολίτες της

κατώτερης και τετάρτης κατηγορίας, οι οποίοι είχαν

ελάχιστα ή καθόλου περιουσιακά στοιχεία και πριν την

δημοκρατία δεν είχαν κανένα δικαίωμα.

Πολλά δρώμενα στην αθηναϊκή δημοκρατία μπορεί να

τα χαρακτηρίσουμε ότι δεν άγγιζαν την τελειότητα,

όπως για παράδειγμα οι Αθηναίες δεν λάμβαναν μέρος

στη πολιτική ζωή της χώρας, αλλά αυτό οι ίδιες το επι-

δίωκαν, γιατί έπρεπε να στρατεύονται και να μάχονται

σαν τους άνδρες για να έχουν πολιτικά δικαιώματα, ενώ

οι Σπαρτιάτισσες είχαν περισσότερα προνόμια γιατί δεν

ζούσαν σαν τις Αθηναίες, που απολάμβαναν την καλο-

πέραση και την ανέμελη ζωή!!  

Όσες Αθηναίες είχαν τις γνώσεις δικαιούνταν να έχουν

πολιτική άποψη, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό να αλλάξει

το νόμο, ο οποίος άλλαξε πολλά χρόνια μετά την απε-

λευθέρωση του ελληνικού κράτους από την Οθωμανική

κατοχή, όταν αναγνωρίστηκαν τα  πολιτικά δικαιώματα

των γυναικών το 1952!!!

Ένα άλλο θέμα ήταν το καθεστώς της δουλείας στην

αθηναϊκή κοινωνία, το οποίο είχε μεν διορθωθεί από την

καινούργια νομοθεσία, αλλά δεν καταργήθηκε, γιατί βα-

σιζόταν στις ανάγκες εκείνων των κοινωνιών και ως

γνωστό πέρασαν πολλοί αιώνες να καταργηθεί, αφού

στις ΗΠΑ παραχωρήθηκε η ισοτιμία στους δούλους, που

ήταν ως επί το πλείστον μαύροι, το 1866  και μέχρι σή-

μερα δεν αντιμετωπίζονται το ίδιο με τους λευκούς πο-

λίτες! 

Η αλήθεια βρίσκεται στο μέτρο της πολιτιστικής στάθμης

και του νομικού πολιτισμού, που εφάρμοζαν οι Έλληνες,

χρησιμοποιώντας σαν κριτήρια την νομική προστασία και

την κοινωνική και πολιτειακή μέριμνα προς τα αδύναμα

μέλη της κοινωνίας, όπως τα παιδιά, τις γυναίκες και τους

γέροντες, όταν οι άλλοι  λαοί κακοποιούσαν ή θυσίαζαν

τα παιδιά τους ή χρησιμοποιούσαν τις γυναίκες τους σαν

αντικείμενα και όχι σαν ανθρώπινες υπάρξεις, όπως οι

Ρωμαίοι κατακτητές που τις αποκαλούσαν res, δηλαδή

πράγμα και οι οποίοι σφετερίστηκαν τον ελληνικό πολιτι-

σμό σε όλες τις πτυχές τους και γι αυτό σήμερα το Νομικό

Δίκαιο λέγεται «Ρωμαϊκό» και όχι «Ελληνικό» όπως ήταν

το σωστό και το δίκαιο!!

Όσο για την συμπεριφορά ορισμένων λαών σε αντίθεση

με τους Έλληνες, όπως ήταν οι Σκύθες, όχι μόνο δεν

βοηθούσαν και δεν σέβονταν τους γέροντες αλλά και

όταν πέθαιναν δεν  τους παρείχαν νεκρικές τελετές

άλλα μαζεύονταν οικογενειακώς και τους… έτρωγαν,

κάτι που το σταμάτησε με ποινή θανάτου ο εκπολιτιστής

των λαών, ο Έλληνας Μακεδόνας Μέγας Αλέξανδρος!!

Σαν κατακλείδα θα δανειστώ τους εξαίσιους στίχους

του μοναδικού Ευριπίδη, στο έργο του «Ικέτιδες» (404

– 406), σε σύγχρονη απόδοση, που αναφέρει:

«Μη γυρεύεις εδώ τύραννο.
Το Άστυ είναι ελεύθερο.
Δεν το κυβερνά ένας άνθρωπος.
Κυρίαρχος είναι ο λαός, 
οι άρχοντες διαδέχονται 
ο ένας τον άλλον με τη σειρά τους. 
Ο πλούσιος δεν έχει ιδιαίτερα προνόμια, 
ο φτωχός είναι ίσος του»!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Λαϊκή κυριαρχία και δημοκρατική νομιμότητα!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Mανιτάρια που υποστηρίζουν 

το ανοσοποιητικό σύστημα 

Η εντατική έρευνα που διεξήχθη με την πάροδο των ετών

έφερε στο φως πολλά από αυτά τα οφέλη και συνέβαλε

στην αύξηση της δημοτικότητας των λειτουργικών μανι-

ταριών. Eίναι γνωστό ότι υποστηρίζουν την υγιή λειτουρ-

γία του ανοσοποιητικού συστήματος λόγω των υψηλών

επιπέδων πολυσακχαριτών όπως οι β-γλυκάνες.

Τα λειτουργικά μανιτάρια παρέχουν σε όσους τα τρώνε

διάφορα οφέλη για την υγεία, κα-

θιστώντας τα βασικά σε πολλά

προϊόντα υγείας και ευεξίας.

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα

οφέλη των λειτουργικών μανιτα-

ριών έχουν προσχωρήσει και στη

Δύση, ωστόσο οι ασιατικές χώρες

έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο τα

οφέλη των λειτουργικών μανιταριών εδώ και χιλιάδες

χρόνια.

Τι είναι τα λειτουργικά μανιτάρια;

Όταν μιλάμε για μανιτάρια, οι περισσότεροι άνθρωποι

συνήθως σκέφτονται το κοινό μανιτάρι (Agaricus bis-

porus) που βρίσκεται στα τοπικά παντοπωλεία. Ενώ το

κοινό μανιτάρι είναι νόστιμο και προσφέρει τα δικά του

μοναδικά οφέλη για την υγεία, τα λειτουργικά μανιτάρια

χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή και λαϊκή ιατρική

για τις πολλές θεραπευτικές εφαρμογές τους.

Τα λειτουργικά μανιτάρια αναπτύσσονται συχνά σε

πυκνά δάση, σε πεσμένα ξύλα ή ακόμα και στα κεφάλια

κάμπιων ψηλά στο οροπέδιο του Θιβέτ.  

Η εντατική έρευνα που διεξήχθη με την πάροδο των ετών

έφερε στο φως πολλά από αυτά τα οφέλη και συνέβαλε

στην αύξηση της δημοτικότητας των λειτουργικών μανι-

ταριών.

Λειτουργικά μανιτάρια και ανοσοποιητικό σύστημα

Οι φαρμακευτικές ιδιότητες των λειτουργικών μανιτα-

ριών διαφέρουν πολύ από το ένα μανιτάρι στο άλλο.

Ωστόσο, σχεδόν όλα φαίνεται να υποστηρίζουν το ανο-

σοποιητικό σύστημα, επιτρέποντας στο σώμα να κατα-

πολεμά τις εξωτερικές απειλές.

Τι είναι η Πρόπολη

Η πρόπολη είναι μία κολλώδης ουσία, η οποία παράγε-

ται μέσω μίας διαδικασίας από τις μέλισσες.  Η συλ-

λογή ρητινωδών εκκρίσεων από τους φλοιούς φυτών

από τις μέλισσες σε συνδυασμό με το κερί, τη γύρη,

και διάφορα ένζυμα δίνουν αυτό το φυσικό θησαυρό.

Πρόκειται για μία ουσία, η οποία χρησιμοποιείται με

διπλό τρόπο από τις μέλισσες. Η πρόπολη χρησιμοποι-

είται από τη μία για να στεγανοποιήσει την κυψέλη

αλλά και για να αποστειρώ-

σει το εσωτερικό της.

Η χημική σύσταση της πρό-

πολης είναι αυτή που την

κάνει τόσο ξεχωριστή και

ευεργετική για τον ανθρώ-

πινο οργανισμό. Φαίνεται

πως η πρόπολη αποτελείται

από περισσότερες από 300

χημικές ενώσεις. Η ρητίνη,

το κερί, τα αιθέρια έλαια, η

γύρη, είναι μερικά μόνο από

τα συστατικά της. Οι αρωματικές ουσίες, τα ζάχαρα, τα

βάλσαμα, οι βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία κ.α. συνθέτουν

ένα μοναδικό φυσικό προϊόν. 

Η Πρόπολη ήταν γνωστή από την Αρχαία Ελλάδα. 

Η λέξη πρόπολη προέρχεται από τα ελληνικά: «προ» =

μπροστά και «Πόλις» = πόλη. Η έννοια «μπροστά από

την πόλη» ταιριάζει καλά στον προστατευτικό ρόλο της

πρόπολης για την αποικία των μελισσών. Ο Ρώσος

ερευνητής  Popravko, απέδειξε ότι η πρόπολη προέρ-

χεται από την  ρητίνη των δέντρων λεύκας και σημύ-

δας. Τώρα είναι γνωστό ότι οι μέλισσες συλλέγουν

πρόπολη και από άλλα φυτά, εκτός από την λεύκα που

είναι κυρίως δέντρο της εύκρατης κλιματικής ζώνης.

Στη Βραζιλία παραδείγματος χάριν, ο κύριος τύπος

πρόπολης είναι η πράσινη πρόπολη, από το φυτό Bac-

charis.

Η σύνθεση της πρόπολης ποικίλλει πολύ, ανάλογα με

τη βοτανική προέλευσή της. Εκτός από το κερί μέλισ-

σας, η πρόπολη αποτελείται από οργανικές ουσίες, μέ-

ταλλα και υδατάνθρακες. Οι κύριες οργανικές ουσίες

της πρόπολης λεύκας είναι οι πολυφαινόλες. Η πρά-

σινη πρόπολη Baccharis περιέχει κυρίως κινναμικό οξύ

και παράγωγα, κουμαρικό οξύ, προενυλιωμένες ενώ-

σεις, αρτεπιλίνη C και μικρές ποσότητες φαινολικών

οξέων. Παρ’ όλα αυτά βρέθηκαν επιδράσεις τόσο της

πρόπολης λεύκας όσο και του baccharis έναντι ενός με-

γάλου αριθμού παθογόνων ιών: (Adenovirus, Coron-

avirus, Coxsackie viruses Herpes simplex...)

Πολυάριθμες Κλινικές Μελέτες έχουν δείξει ότι η

δράση της πρόπολης  στον ανθρώπινο οργανισμό έχει

εξαιρετικά αποτελέσματα όπως: 

1. Αντιβακτηριδιακή -Αντιϊκή - Αντιμυκητιακή - Αντι-

παρασιτική δράση.

2. Άριστη δράση για λοιμώ-

ξεις του Ανώτερου & Κατώ-

τερου Αναπνευστικού
(Αμυγδαλίτιδα, Πονόλαιμος, Φα-

ρυγγίτιδα, Βρογχίτιδα, Βρογχο-

πνευμονία, Πνευμονία κ.α.)

Από τον Ιανουάριο 2020

μέχρι σήμερα, κυρίως λόγω

της πανδημικής λοίμωξης με

τον Corona virus Covid-19,

έγιναν αρκετές μελέτες για

την αντιική δράση της πρόπο-

λης με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Anti - Corona Virus
Coronavirus είναι το κοινό όνομα για τους Coronaviridae

και Orthocoronavirinae, που ονομάζονται επίσης Coro-

navirinae.

Οι κοροναϊοί προκαλούν ασθένειες σε θηλαστικά και

πουλιά. Στους ανθρώπους, οι ιοί προκαλούν αναπνευ-

στικές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου  του κοινού

κρυολογήματος, το οποίο είναι συνήθως ήπιο, αν και

σπανιότερες μορφές του όπως αυτές που προκαλούν

ο SARS, ο COVID 19 και ο MERS μπορεί να είναι θανα-

τηφόρο.

Σε Ινστιτούτο Μικροβιολογίας στην Ιταλία, μελετήθηκε

η επίδραση πέντε φλαβονοειδών της πρόπολης στη μο-

λυσματικότητα και τον πολλαπλασιασμό ορισμένων

στελεχών του έρπητα, του αδενοϊού, του κοροναϊού

και του ροταϊού. Η κουερσετίνη και η λουτεολίνη, είναι

δύο (2) από τα πέντε (5)  φλαβονοειδή της πρόπολης,

στις υψηλότερες συγκεντρώσεις που δοκιμάστηκε, μεί-

ωσε την μολυσματικότητα και τον ενδοκυτταρικό πολ-

λαπλασιασμό του ιού Corona Covid-19.

www.holisticlife.gr

Η πρόπολη σύμμαχος του ανθρώπου

από την αρχαιότητα 

μέχρι την εποχή του κορωνοϊού 

3Παιδιά, ούτε γούρια, ούτε κομποσκίνια, ούτε ημε-
ρολογία 2021. Χορέψτε, είναι ευεργετικό!

3 Όσοι θέλετε να φύγει από το 2020 σκεφτήκατε τι
μπορεί να είναι το 2021;

3 Βγαίνω να πετάξω τα σκουπίδια με αργά βήματα
για να απολαύσω την έξοδο χωρίς sms και
μάσκα!

Αποστάγματα σοφίας...
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H “συνεπιμέλεια” που συζητείται για το πώς

και ποιος θα έχει την επιμέλεια του παιδιού

σε διαζευγμένες οικογένειες έχει προκαλέ-

σει διάφορες αντιδράσεις.

Θεωρούμε ότι είναι κορυφαίο θέμα για τη

υγιή ανάπτυξη ενός παιδιού το πώς θα δια-

χειριστούν οι γονείς του το μεγάλωμά του.

Ποιος θα το βλέπει και πότε. Δεν είναι δυ-

νατόν να βγάζουν απωθημένα οι γονείς στο

μεγάλωμα του παιδιού. Ούτε είναι μπαλάκι

του πινγκ πονγκ το παιδί να πηγαίνει πέρα -

δώθε με δικαστική απόφαση, με υποχρεω-

τική “συνεπιμέλεια”!

Ένα παιδί έχει - κυρίως - ανάγκη από τη μη-

τέρα του. Το ιδανικό θα ήταν να τους έχει

και τους δύο. Αλλά η συνεπιμέλεια είναι ένα

πολύ λεπτό θέμα και πρέπει ο νόμος να μην

είναι απλά “τυπικός”. Εχουμε να κάνουμε με

ανθρώπινες ψυχές, που από εμάς εξαρτάται

πως θα γίνουν χρηστοί πολίτες.

Τις διαφωνίες της εκφράζει και η Γενική

Γραμματεία Ισότητας των φύλων, σημει-

ώνοντας ότι «αποσύρθηκε η εισήγηση της

Νομοπαρασκευαστικής από το Υπουργείο

Δικαιοσύνης και εμφανίστηκαν (υπό τη

μορφή διαρροών) δύο κείμενα των οποίων

η προέλευση δεν διευκρινίζεται και τα οποία

κινούνται στην ίδια κατεύθυνση».

Ανακοίνωση του Συλλόγου

Υπαλλήλων της ΓΓ Ισότητας

των Φύλων 

[...]Eγείρονται σημαντικά ζητήματα τόσο σε

ότι αφορά τις τουλάχιστον περίεργες μεθο-

δεύσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης όσο

και σημαντικά ζητήματα ουσίας ως προς την

κατεύθυνση που φαίνεται να παίρνει η προ-

ωθούμενη νομοθετική αλλαγή του νομικού

πλαισίου της γονικής μέριμνας.

Ως προς τη μεθόδευση, η κυβέρνηση προ-

ωθεί μια σημαντική ανατροπή στο οικογενει-

ακό δίκαιο προβάλλοντας ως αιτιολογική

βάση μεταξύ άλλων την ισότητα των φύλων,

χωρίς να έχουν κληθεί σε διάλογο όχι μόνο

οι συλλογικότητες του φεμινιστικού κινήμα-

τος αλλά ούτε καν να τοποθετηθεί επ’

αυτού ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για

τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την πα-

ρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών

για την ισότητα των φύλων, δηλαδή η ΓΓ Οι-

κογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των

Φύλων.

Αντίθετα, οι διάφορες συλλογικότητες

μπαμπάδων, οι διάφορες κινήσεις που δρα-

στηριοποιούνται με επωνυμίες όπως «ενερ-

γοί μπαμπάδες» κλπ είχαν προνομιακή θέση

συνομιλητή, εξασφαλίζοντας στα μουλωχτά

να συμμετέχουν ουσιαστικά στην ίδια τη νο-

μοπαρασκευαστική επιτροπή.

Οι ίδιες αυτές κινήσεις είχαν επίσης προνο-

μιακή μεταχείριση από τα ΜΜΕ που εδώ και

μήνες προβάλουν τις θέσεις τους περί «γο-

νεϊκής αποξένωσης» και «γονεϊκής ισότη-

τας», αφηγήματα που ακούγονται πιο

συμπαθητικά από τις τοποθετήσεις μελών

τους στις σελίδες που διατηρούν στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης. 

[...]

Όσο για την ουσία των προωθούμενων ρυθ-

μίσεων ως σύλλογος εργαζομένων στη

ΓΓΙΦ που έχουμε άμεση εμπλοκή στη στή-

ριξη των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενει-

ακής βίας έχουμε να σημειώσουμε ότι:

1. Το ισχύον πλαίσιο ΔΕΝ απαγορεύει φυ-

σικά την από κοινού άσκηση της γονικής

μέριμνας και επιμέλειας σε περίπτωση διά-

σπασης του κοινού βίου των γονέων. Προ-

ϋποθέτει όμως κάτι ουσιαστικό: τη

συμφωνία των γονέων και θέτει στο επίκεν-

τρο το συμφέρον των παιδιών.

2. Η υποχρεωτική «συνεπιμέλεια» μετατρέ-

πει το παιδί από υποκείμενο δικαιωμάτων

σε αντικείμενο το οποίο διαμοιράζεται με-

ταξύ των γονέων του με το χρονόμετρο.

4. Η ρύθμιση θα διογκώσει το φαινόμενο

της ενδοοικογενειακής βίας (ιδίως της αθέ-

ατης) καθώς με αφορμή τη συνεπιμέλεια ο

κακοποιητής θα βρίσκει αφορμές (νόμιμες)

να παρεμβαίνει και να συνεχίζει την κακο-

ποιητική συμπεριφορά.

5. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να

γίνει ακόμη πιο προβληματικό απ’ όσο ήδη

είναι το ζήτημα της καταβολής της διατρο-

φής.

Εάν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να βελ-

τιώσει το ισχύον νομικό πλαίσιο θα πρέπει

να το εφαρμόσει ουσιαστικά και ολοκληρω-

μένα κάνοντας πράξη αυτά που εδώ και 25

χρόνια έχουν μείνει στα «χαρτιά»: α) την

ίδρυση οικογενειακών δικαστηρίων και β)

την ίδρυση σώματος οικογενειακών κοινω-

νικών λειτουργών, όπως προβλέπεται από

το Ν. 2447/1996 που σε συνεργασία με το

δικαστικό διαμεσολαβητή θα λειτουργήσουν

ουσιαστικά και προωθητικά στην εμπέδωση

μιας ουσιαστικά συναινετικής κουλτούρας

σε ό,τι αφορά την μέριμνα και την επιμέλεια

των παιδιών.

Εάν η κυβέρνηση επιθυμεί μια πιο ουσια-

στική αλλαγή, θα πρέπει να εξασφαλίσει την

καταβολή της διατροφής από τους υπόχρε-

ους, καθώς το σημερινό καθεστώς στην

πράξη προωθεί μια μορφή βίας της οποίας

τα πρώτα θύματα είναι τα παιδιά.

Ως Σύλλογος εργαζομένων στη Γ.Γ. Ισότη-

τας απαιτούμε να αποσυρθούν τα διάφορα

σχέδια που κυκλοφορούν κι αναμένουμε

την τοποθέτηση της ΓΓΟΠΙΦ.

Σύλλογος Υπαλλήλων Γ. Γραμματείας

Ισότητας των Φύλων

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Aναμόρφωση οικογενειακού δικαίου, η λεγόμενη «συνεπιμέλεια»
Η υποχρεωτική “συνεπιμέλεια” μετατρέπει το παιδί σε αντικείμενο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΛΑΜΕ;

Πόσο ειρωνικό πράγματι, το όνομα του σχεδίου εμβολια-

σμού του πληθυσμού της Ελλάδας που διάλεξαν οι εγκέ-

φαλοι της «Αριστείας».

Επιχείρηση «Ελευθερία»

Αλήθεια, από τι ακριβώς θα ελευθερωθούμε; Από τον ιό

μόνο; Και αν φύγει ο ιός, μετά θα μπορούμε να πούμε

πως είμαστε ελεύθεροι;

Τι θα γίνει με όλες εκείνες τις πρακτικές που ακολου-

θούνται από την κυβέρνηση και αποτεφρώνουν μεθοδευ-

μένα τα δικαιώματα του λαού ή στην καλύτερη

περίπτωση τα βάζουν στην κατάψυξη «μέχρι νεοτέρας»;

Και αν όλες αυτές οι απολυταρχικές διεκδικήσεις του

κράτους ήρθαν για να μείνουν, τότε για ποια ακριβώς

ελευθερία θα μιλάμε;

Από τις αρχές της πανδημικής περιπέτειας πάσχιζαν να

βαφτίσουν ως success story τους τρόπους που αντιμετώ-

πισαν την πανδημία, μιλούσαν για απαραίτητες θυσίες,

για πρόληψη, για καλύτερη κατάσταση της Ελλάδας σε

σχέση με άλλες χώρες.

Μέχρι που τους αποκάλυψε η ίδια η κατηφόρα στην οποία

οδήγησαν έναν ολόκληρο λαό, φάνηκαν τα εγκληματικά

λάθη στο άνοιγμα του τουρισμού, οι χειρισμοί στα Μέσα

Μεταφοράς, το σύστημα υγείας που αφέθηκε στη μοίρα

του, οι τεράστιες αστοχίες στην Παιδεία και στην προ-

στασία της οικονομίας.

Παράλληλα, όσοι -από τις αρχές της πανδημίας- φώνα-

ζαν για τους τραγικούς χειρισμούς της κυβέρνησης και

αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό τα σκληρά υγειονομικά

μέτρα, χαρακτηρίστηκαν απ’ τους γνωστούς κύκλους

ως… αρνητές, ψεκασμένοι, συνωμοσιολόγοι και ένα

σωρό άλλες συστημικές ανοησίες.

Και μετά από όλα αυτά, ήρθε η έρευνα του Bloomberg να

βάλει τα πράγματα στην θέση τους, κατατάσσοντας την

Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες χώρες για να ζει κά-

ποιος εν μέσω πανδημίας. Από τις 53 χώρες που βρίσκον-

ται στην λίστα του δημοφιλούς οικονομικού site, η

Ελλάδα βρίσκεται στην πεντηκοστή θέση, πάνω μόνο από

Περού, την Αργεντινή και το Μεξικό. Eνώ η χώρα μας

ακολουθεί το χειρότερο lockdown(!) με την μικρότερη κι-

νητικότητα των πολιτών σε 53 χώρες, έχει ταυτόχρονα

το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας (6,3%)!

Τέλος, βρίσκεται στην δέκατη θέση με την χειρότερη

πρόβλεψη για το μέλλον της οικονομίας για το 2021.

Μιλάμε για φοβερό success story, έτσι δεν είναι;

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Η κυβέρνηση και η επι-

τροπή απέτυχαν και συνεχίζουν να αποτυγχάνουν πα-

ταγωδώς.

Υπήρξαν τόσοι καταξιωμένοι επιστήμονες που μιλούσαν

πριν ολόκληρους μήνες, για τους μεγάλους κινδύνους

και την μικρή αποτελεσματικότητα των σκληρών lock-

down κι όμως αποκλείστηκαν από τα συστημικά μέσα

ενημέρωσης και λοιδορήθηκαν από δημοσιογράφους, πο-

λιτικούς και μεγάλα sites.

Και να που έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και βλέπουμε

πως η αντιμετώπιση της πανδημίας ήθελε 4-5 στοχευ-

μένα μέτρα (μαζικά τεστ, βάρος στην πρωτοβάθμια περί-

θαλψη κ.α.) και όχι ισοπεδωτικά lockdowns που

προκαλούν μεγαλύτερο κακό απ’ όσο προλαμβάνουν.

Η κυβέρνηση όμως, επιμένει να παρουσιάζεται ως επιτυ-

χημένη και να μας μιλά για την «ελευθερία». Τι σχέση

όμως μπορεί να έχει η ελευθερία με όσα βίωσε ο λαός

σε ολόκληρο το 2020;

Τι σχέση έχει η ελευθερία με την καταπάτηση των δι-

καιωμάτων, με τα sms μετακίνησης, με τα πρόστιμα, με

τις περιφραγμένες και φυλασσόμενες εκκλησίες, με τις

μάσκες σε υπαίθριους χώρους, με τις ποινικές διώξεις,

με τις απαγορεύσεις των παρελάσεων και των γιορτών,

με τις εφόδους των αστυνομικών σε σπίτια, με τα σφρα-

γίσματα «πόρτα-πόρτα», με τα ιπτάμενα drones, με τους

ελέγχους στα διόδια, με την παρότρυνση του χαφιεδι-

σμού μέσω καταγγελιών πολιτών, με τον… μπαμπούλα

του «δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις αν δεν κάνεις το εμ-
βόλιο»;

Οι πανδημίες έρχονται και παρέρχονται. Είναι φυσικά

φαινόμενα στον κύκλο της ζωής.

Ο απολυταρχισμός όταν έρχεται, δεν φεύγει ποτέ από

μόνος του. Ή τον αποδέχεσαι ή τον στέλνεις από εκεί

που ήρθε.

Ελευθέριος Ανδρώνης
sportime.gr
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Συνεχίζεται  το διαδικτυακό πολιτιστικό πρόγραμμα

(Dis)playing Attica το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα

από τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής, του

Υπουργείου Εξωτερικών με την Κρατική Ορχήστρα

Αθηνών. 

Παραμονή Χριστουγέννων, το Κουιντέτο Ξύλινων

Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών παρου-

σίασε  μια μοναδική διαδικτυακή συναυλία από τον

αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

Με αφορμή τη σχετική εκδήλωση ο Περιφερειάρχης

Αττικής επισημαίνει ότι «η Περιφέρεια Αττικής συνε-
χίζει να επενδύει στον πολιτισμό επιβεβαιώνοντας ότι
τις δύσκολες αυτές ώρες,  αποτελεί προτεραιότητα
και όχι πολυτέλεια. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που
βιώνει η χώρα μας η μουσική μπορεί να επιδράσει
ευεργετικά στην ψυχή μας και να λειτουργήσει ανα-
κουφιστικά σε αυτή τη δοκιμασία. Όλοι μαζί δίνουμε
αυτή την εθνική μάχη και όλοι μαζί θα την κερδίσουμε.
Χρόνια πολλά σε όλους».
Το (Dis)playing Attica εντάσσεται στο πλαίσιο των πο-

λιτιστικών δράσεων της Ελληνικής Προεδρίας του

Συμβουλίου της Ευρώπης. Η συνεργασία και η σύμ-

πραξη των τριών φορέων αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα

εξωστρέφειας και αφοσίωσης στον πολιτιστικό

πλούτο της χώρας μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη πε-

ρίοδο λόγω της πανδημίας. 

Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω πολιτιστικές δράσεις

έχουν ως απώτερο σκοπό να αναδείξουν ιστορικά και

πολιτιστικά σημεία και πανανθρώπινα σύμβολα του

τόπου μας, πανευρωπαϊκά, μέσα από μια σειρά οκτώ

μικρής διάρκειας συναυλιών διαφόρων μουσικών συ-

νόλων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, που θα εξελ-

λίσονται από το αμιγώς κλασικό ρεπερτόριο, έως την

κινηματογραφική μουσική, τη τζαζ, αλλά και την έν-

τεχνη ελληνική σκηνή. 

Mέχρι και τις 10 Ιανουαρίου το βράδυ με ένα μονα-

δικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, η Περιφέ-

ρεια Αττικής έχει επιλέξει παραστάσεις και συναυλίες

όπου όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν - δωρεάν

και χωρίς χωρικούς περιορισμούς - στην επίσημη σε-

λίδα της στο Facebook facebook.com/PerifereiaAt-

tikis αλλά και στο κανάλι της στο YouTube

youtube.com/perattika.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Ευχόμαστε το χαρμόσυνο μήνυμα της Γέννησης του Χριστού 

να σημάνει για όλους μας την αρχή 

μιας νέας χρονιάς, 

γεμάτης με υγεία, χαρά, 

ασφάλεια, δημιουργία 

& πολλές αγκαλιές 

που τόσο μας έχουν 

λείψει. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ  

«ΉΤΟ ΩΡΑΙΟΝ ΡΕΤΣΙΝΑΤΟ»

Ευάγγελος Ανδρέου

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, παρουσιά-

ζοντας το  βιβλίο που μας αφιέρωσε ο πολυγρα-

φότατος συγγραφέας Ευάγγελος Ανδρέου, που

είναι ένας ύμνος στο κρασί και ειδικά στη ρε-

τσίνα, το ρετσινάτο, όπως γράφει και στον τίτλο

του: ‘Ητο ωραίον το ρετσινάτο”. Μόνο που μπλέ-

ξαμε τη γενέτειρά του, Παιανία, με το Κορωπί.

Διορθώνουμε λοιπόν ότι είναι Παιανιώτης και

όχι Κορωπιώτης.

Ο  νέος χρόνος 
μας δίνει ελπίδα 

για ένα καλύτερο μέλλον

Λεωνίδας Πιλιλίτσης
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

τομεάρχης Ανατ. Αττικής της Ν.Δ.

Μουσικές ψηφιακές συναυλίες 

με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Καλή Χρονιά με Υγεία
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Αποδίδεται στο κοινό, το Μουσείο Νεότε-

ρου Ελληνικού Πολιτισμού το οποίο ολο-

κληρώνεται με χρηματοδότηση της

Περιφέρειας Αττικής (ΠΕΠ Αττικής) -Επι-

τόπια αυτοψία πραγματοποίησαν σήμερα

η Υπουργός Πολιτισμού Λ. Μενδώνη και

ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

Όπως διαβεβαίωσε η Υπουργός Πολιτι-

σμού, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού

Πολιτισμού, στο Μοναστηράκι, θα αποδί-

δεται σταδιακά  στους επισκέπτες από

τον Μάιο του 2021. Η αποκατάσταση των

κτηρίων που συνθέτουν το συγκρότημα

των 18 κτηρίων, που συναποτελούν το

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτι-

σμού ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ορι-

στικά το 2018. Ως συνεχιζόμενο έργο

εντάχθηκε, το 2015, η υλοποίηση της έκ-

θεσης του Μουσείου. Να σημειωθεί ότι η

Α’ Φάση χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ

Αττικής 2007-2013 και η Β’ Φάση του χρη-

ματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-

2020. Πρόκειται για ένα έργο συνολικής

δημόσιας δαπάνης 14.000.000 €.

Η Υπουργός ζήτησε την εντατικοποίηση

ενεργειών και εργασιών, ώστε να κατα-

στεί δυνατή η σταδιακή παράδοση στο

κοινό και λειτουργία του Μουσείου. Στην

αυτοψία διαπιστώθηκε ότι σε κάποια από

τα κτήρια του συγκροτήματος είναι δυ-

νατή η κατασκευή ανελκυστήρων, προκει-

μένου οι εκθεσιακοί χώροι να καταστούν

περισσότερο προσβάσιμοι στα ΑμεΑ. Η

προσβασιμότητα των πολιτιστικών υποδο-

μών στο σύνολο των πολιτών είναι μία εκ

των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού σήμερα. 

Από τον Μάϊο προγραμματίζεται να απο-

δοθούν στο κοινό το Τζαμί Τζισταράκη, το

κτήριο Κ, το κτήριο Γ (1+2) και το κτήριο

Ε. Στο Τζαμί θα παρουσιάζεται η ιστορία

του Μουσείου, από την ίδρυσή του, το

1918, με αντιπροσωπευτικά εκθέματα από

το σύνολο των Συλλογών του Μουσείου.

Το κτήριο Κ θα ανοίξει την πύλη του με

την φιλοξενία της πρώτης περιοδικής έκ-

θεσης του Μουσείου αφιερωμένης στην

επέτειο των 200 χρόνων. Το κτήριο Γ1 θα

φιλοξενεί την έκθεση για την ταυτότητα

των Ελλήνων, ενώ στο Γ2 θα παρουσιάζε-

ται η ιστορία της Πλάκας και  του οικοδο-

μικού τετραγώνου που συγκροτεί το

Μουσείο. Στο κτήριο Ε, αφιερωμένο στην

ψυχαγωγία της εποχής, θα παρουσιάζεται

η μεγάλη συλλογή του Μουσείου από φι-

γούρες του Θεάτρου Σκιών. Στα κτήρια

αυτά έχει ολοκληρωθεί η εγκατα ́σταση

των προθηκω ́ν, ενώ  μέχρι το τέλος του

προσεχούς Φεβρουαρίου προβλέπεται να

έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση των

φωτιστικών σωμάτων. Ως το τέλος Ια-

νουαρίου 2021 ολοκληρώνεται η αποκα-

τάσταση του εσωτερικού του εκκλησιδίου

του Αγίου Ελισσαίου. Η μελέτη για την

παρουσίαση των ψηφιακών εκθεμάτων

έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η εισα-

γωγή της στο Κεντρικό Αρχαιολογικό

Συμβούλιο για την κατά νόμο γνωμοδό-

τηση. Παράλληλα, συνεχίζεται η μετα-

φορά των υπηρεσιών του Μουσείου στα

δυο κτήρια διοίκησης, όπως έχει προβλε-

φθεί.

«Η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιώντας με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο πόρους του
ΠΕΠ Αττικής, συμβάλει στην ανάπλαση
σημαντικών πολιτιστικών, ιστορικών και
αρχιτεκτονικών χώρων όπως είναι ο συγ-
κεκριμένος». 
«Συνεχίζουμε το έργο μας με το βλέμμα
στραμμένο και στη νέα Προγραμματική

Περίοδο 2021-2027», σημείωσε ο Γ. Πα-

τούλης.

Η υπουργός πολιτισμού ενημέρωσε ότι: 

Τα 18 κτήρια συναποτελούν  μία γειτονιά

της Αθήνας, έτσι όπως ήταν διαμορφω-

μένη στο τέλος του 19ου-αρχές του 20ού

αιώνα, με πολύ έντονα χαρακτηριστικά

της περιόδου εκείνης, η οποία, στην

πραγματικότητα,  αναβιώνει μέσα από τις

εκθέσεις και τις συλλογές του Μουσείου

Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Είναι

ένα μεγάλο έργο, το οποίο απασχολεί το

Υπουργείο  Πολιτισμού και Αθλητισμού

και την Περιφέρεια τόσο στην προηγού-

μενη  όσο και στην τρέχουσα προγραμμα-

τική περίοδο. 

Ο στόχος μας είναι το Μουσείο να αποδί-

δεται σταδιακά στο κοινό, αρχής γενομέ-

νης από το Μάιο του 2021, με ορίζοντα

ολοκλήρωσης στο τέλος της προγραμμα-

τικής περιόδου, δηλαδή στο τέλος του

2023. Στο συγκρότημα περιλαμβάνεται το

εκκλησίδιο του Αγίου Ελισσαίου, συνδε-

δεμένου με την παρουσία του Αλέξαν-

δρου Παπαδιαμάντη, εδώ ανάμεσα στα

κτήρια ήταν το σπίτι του Νικολάου Πλανά,

ενώ η οικία Δραγούμη είναι ένα από τα

δεσπόζοντα κτήρια του συγκροτήματος.  

Εύχομαι το 2021 

να σας ταξιδέψει στους κόσμους που έχετε ονειρευτεί, 

στους κόσμους που είναι 

προσδοκία ζωής. 

Καλή κι ευτυχισμένη χρονιά.

ΚΛΑΙΡΗ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ, Υπ. Ευρωβουλευτής

Πρόεδρος ΔΗΜ.ΤΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού 

Αποδίδεται - σταδιακα - στο κοινό
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Από επιστημολογικής απόψεως, η ιατρική επιστήμη
είναι ένας ιδιαίτερος τύπος γνώσης που δεν εντάσσε
ται ούτε στις κοινωνικές, ούτε στις φυσικές επιστήμες.
Θεμελιώνεται ως συστηματική επιστημονική γνώση
(όπως και πολλές άλλες επιστήμες) κατά τη διάρκεια
του δέκατου ένατου αιώνα και μέχρι σήμερα (αρχές
του εικοστού πρώτου αιώνα) γνωρίζει θεαματική εξέ
λιξη και ανάπτυξη. Η σύνδεσή της με τα επιτεύγματα
της τεχνολογίας, συνιστά μέγιστο παράδειγμα συνερ
γασίας επιστήμης και τεχνολογίας. 
Κάνω αυτή την σύντομη εισαγωγή, όχι επειδή θέλω
να αναπτύξω τις επιστημολογικές θέσεις μου για τη
θέση της ιατρικής επιστήμης στο σύστημα γνώσης της
σύγχρονης εποχής, αλλά επειδή ενδιαφέρομαι να
θίξω ένα γνώριμο σε όλους μας ζήτημα, το οποίο δεν
είναι άλλο απ’ αυτό που ονομάζω κλειστό επιστημο
λογικό σύστημα γνώσης. Πράγματι η ιατρική επι
στήμη, σε σύγκριση προς άλλα συστήματα γνώσης
(π.χ. την ιστορία, την κοινωνιολογία, την φυσική επι
στήμη κ.ά.) έχει μία ιδιαιτερότητα σε όλες τις εκφάν
σεις των λειτουργιών της. Στο ερώτημα σε τί
χρησιμεύει η ιατρική επιστήμη, η απάντηση βρίσκεται
στα στόματα όλων μας: μας βοηθάει να βελτιώσουμε
την υγεία του ανθρώπου και να δημιουργήσουμε συν
θήκες ευζωίας! Σ’ αυτή την απάντηση, τελικά, σ’ αυτή
την κοινωνική λειτουργία της ιατρικής επιστήμης, ανά
γεται (θεμελιώνεται) το υγειονομικό σύστημα κάθε
κοινωνίας. 
Και ενώ λοιπόν, η κοινωνική λειτουργία της ιατρικής
επιστήμης δεν αμφισβητείται, η ίδια η ιατρική επι
στήμη παρά την τεράστια πρόοδό της στη σύγχρονη
εποχή παραμένει κλειστό σύστημα γνώσης. Αυτό το
διαπιστώνουμε όλοι μας κατά τις επισκέψεις μας
στους γιατρούς και στα νοσοκομεία. Επιπλέον εμείς
οι ίδιοι, όσοι δηλαδή δεν είμαστε γιατροί, δηλαδή
επαγγελματίες της υγείας, κάθε φορά που ζητάμε πε
ρισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της
υγείας μας, αυτές οι πληροφορίες παρέχονται με το
σταγονόμετρο. Προσωπικά από μικρό παιδί πάσχω
από μυωπία και μέχρι σήμερα, δεκαετίες τώρα, κανέ
νας από τους τρεις οφθαλμιάτρους που ανέλαβαν την
φροντίδα των ματιών μου δεν ανέπτυξε μαζί μου συν
τροφική, επικοινωνιακή σχέση. Κανένας δεν μου εξή
γησε ποτέ την μυωπία μου και ούτε μπήκε στον κόπο
να μου δώσει κάποιες διευκρινίσεις για την πορεία
της. Μου έδιναν πάντοτε τις συνταγές τους. Και με
τους τρεις συζήτησα, με δική μου πρωτοβουλία, αυτή
την απουσία επικοινωνίας γιατρού και ασθενούς και
οι τρεις σε κάποια βάση κατανοούσαν το πρόβλημα,
αλλά ήσαν ανέτοιμοι να βρουν λύση.
Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα
επικοινωνιακής παθολογίας στη σχέση γιατρού –
ασθενούς από τον συγγενικό περίγυρό μου και τον φι
λικό κύκλο μου, αλλά περιορίστηκα μόνον στο δικό
μου προσωπικό παράδειγμα της μυωπίας. Το ζήτημα
της ιατρικής επιστήμης ως κλειστού συστήματος γνώ
σης δεν έχει να κάνει μόνον με την επικοινωνιακή διά

σταση. Αναφέρεται πρωτίστως στη διαδικασία παρα
γωγής της γνώσης, στον τύπο γνώσης που ενσωματώ
νει η ιατρική επιστήμη και τελικά στη μέθοδο
διδασκαλίας της. 
Σε αντίθεση προς το σύστημα γνώσης που αντιπρο
σωπεύει η δική μου επιστήμη, δηλαδή η φιλοσοφία,
η ιατρική γνώση «κατασκευάζεται» σε επιστημονικά
εργαστήρια, στα οποία δεν έχει πρόσβαση ο κοινός
νους. Ο διχασμός ανάμεσα στην ιατρική επιστημονική
γνώση και την κοινωνική ιατρική αντίστοιχα είναι δο
μικός στη διαδικασία παραγωγής της. 
Αλλά θα το εξηγήσω αυτό που θέλω να πω όσο γίνεται
πιο απλά: όλοι εμείς (αναφέρομαι στον εαυτό μου)
που μάθαμε ως επάγγελμα (Beruf γερμανιστί) την φι
λοσοφία αυτό έγινε στο ανοικτό σεμινάριο ορθολογι
κής σκέψης και αναλυτικής επιχειρηματολογίας. Στο
πεδίο της ιατρικής επιστήμης η έρευνα διεξάγεται στο

«ιερατείο»! Ας συγκρίνουμε τα δύο εργαστήρια: το
ένα είναι το σεμινάριο σκέψης και φιλοσοφίας του
Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης (καθηγητής: ο Jür
gen Habermas) και το άλλο το επιστημονικό εργαστή
ριο στο Mainz (πόλη δίπλα από την Frankfurt/m) όπου
παρασκευάσθηκε το εμβόλιο για να αντιμετωπισθεί ο
κορονοϊός. Και το ερώτημα είναι το εξής: ποιές είναι
οι διαφορές ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο εργαστήρια; Οι
διαφορές είναι πολλές και σε επιστημολογικό και σε
θεσμικό επίπεδο. Αλλά η θεμελιώδης διαφορά είναι
η εξής: το φιλοσοφικό εργαστήριο είναι ανοικτό στον
κόσμο και διαφανές στη δομή και τη λειτουργία του,

ενώ το ερευνητικό εργαστήριο του Mainz είναι περί
κλειστο, οπότε και η παραγωγή του προϊόντος θα διο
χετευθεί στην αγορά προς πώληση χωρίς κοινωνικούς
αναστοχασμούς και άλλες διανοητικές επεξεργασίες. 
Γνωρίζω πολύ καλά, ότι ενώ προσπάθησα με απλό και
κατανοητό τρόπο να εξηγήσω τί σημαίνει να είναι η
ιατρική επιστήμη κλειστό σύστημα γνώσης, δεν τα κα
τάφερα. Ωστόσο προσέφερα στους αναγνώστες μας
μία αφορμή για περαιτέρω προβληματισμό: δεν τα
«βάζουμε» με τους γιατρούς μας επειδή δεν μπο
ρούμε να «κατασκευάσουμε» μαζί τους μία σχέση δη
μιουργικής επικοινωνίας. Η ρίζα του προβλήματος
βρίσκεται στον τρόπο και τον τύπο παραγωγής της
γνώσης σ’ αυτό που ονομάζουμε ιατρική επιστήμη.
Και μπορεί να λέει ο Karl Popper (19021994) ότι «όλοι
οι άνθρωποι είναι φιλόσοφοι», αλλά όλοι οι άνθρω
ποι δεν είναι γιατροί. Αυτό που θέλουμε είναι: να σκύ
ψουν οι γιατροί πάνω στον ανθρώπινο πόνο με
ανθρώπινο πάθος.   
――――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

H ιατρική επιστήμη 

ως κλειστό σύστημα

Επιτύμβια στήλη, εικονίζεται ο αθηναίος ιατρός Ιάσονας να εξε-
τάζει την πρησμένη κοιλιά ενός παιδιού. 2ος π.Χ. αιώνας, ΒΜ

Ε
πιββαιώνω και επαυξάνω στα λεγόμενα του κα-

θηγητή Θ. Γεωργίου, για το “κλειστό κύκλωμα”

των γιατρών όσον αφορά την πληροφορία που

πρέπει να μεταφέρει στον ασθενή.

Προφανώς, κρατάει “η κολόνια” από την εποχή που

ο ιατρός ήταν ...θεός και δεν έπρεπε να αποκαλύψει

τα ...θαύματά του. 

Εχουμε πάμπολα παραδείγματα και θα αναφέρω

ένα, αυτής ακριβώς της νοοτροπίας.

Όταν πρωτοεμφανίστηκε ο υπεροχογράφος, όπως

και κάθε νέα τεχνολογία, από πολλούς γιατρούς αν-

τιμετωπίζεται “εχθρικά” γιατί του αφαιρεί τη ...μα-

γεία.

Συγγενικό μου πρόσωπο νοσηλευόταν στον Ευαγ-

γελισμό και αφού δεν του έβρισκαν την πάθηση, ει-

δικευόμενος γιατρός του πρότεινε να βγάλει ένα

υπεροχογράφημα. Ο Ευαγγελισμός δεν διέθετε

υπερηχογράφο και αναγκάστηκε να το κάνει εξωτε-

ρικά. Την επομένη ημέρα, στην επίσκεψη των ια-

τρών, τους δώσαμε και το αποτέλεσμα. Πήρε το

χαρτί με τη διάγνωση στα χέρια του ο τοπ γιατρός,

το κοίταξε και το πέταξε φωνάζοντας: τι αηδίες είναι
αυτές; Ποιος σας είπε να βγάλετε τέτοιο πράγμα;
Σήμερα έχει γίνει εξέταση ρουτίνας.

Αννα Μπουζιάνη
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Προβληθείτε μέσα
από τις σελίδες μας

Η ΕΒΔΟΜΗ έχει καταξιωθεί στο χώρο, είναι

αγαπητή σε μεγάλη μερίδα αναγνωστών,

όπως αποδεικνύεται κάθε εβδομάδα και έχει

δείξει ειδική έρευνα για τον τοπικό Τύπο.

Η παρουσία σας, στις σελίδες μας θα δώσει

μεγαλύτερη ώθηση στην επιχείρησή σας. 

Προβληθείτε ακόμη και με μία συνδρομή.

6937153052, 2106030655

press@ebdomi.com
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Οι «κυρίαρχες» ιδέες κάθε εποχής ήταν οι ιδέες της
κυρίαρχης τάξης του»

Καρλ Μαρξ

Εχουν περάσει πάνω από 200 χρόνια από τη γέννηση
του Καρλ Μαρξ και 100 χρόνια από την Οκτωβριανή

Επανάσταση και οι αφετηριακές ιδέες του μεγάλου

στοχαστή παραμένουν επίκαιρες και επηρεάζουν το

ιστορικό γίγνεσθαι στο σύγχρονο κόσμο.

Πέραν τούτου φέρνει στο προσκήνιο τις θεωρητικές

του αναλύσεις και τις διορατικές επισημάνσεις του,

που οι οποίες επηρέασαν βαθιά την πολιτική σκέψη,

και τις κοινωνικές εξελίξεις, ειδικά τους δύο τελευταί-

ους αιώνες. Τα βασικά πορίσματα των ερευνών του και

κυρίως η μεθοδολογία ανάλυσης παραμένουν πολύτι-

μες παρακαταθήκες στο ευρύτερο πεδίο των κοινωνι-

κών επιστημών.

Η κυριότερη συνεισφορά του Καρλ Μαρξ στην προ-

οδευτική σκέψη της ανθρωπότητας ήταν η υλιστική αν-

τίληψη της ιστορίας και ειδικότερα η ανακάλυψη του

ειδικού νόμου κίνησης του «καπιταλιστικού» τρόπου

παραγωγής και της αστικής κοινωνίας που προέρχον-

ται από αυτόν.

Ο 20ος και 21ος αιώνας, φάνηκε να δικαιώνει τον Κ.

Μαρξ. Ωστόσο, μετά την κατάρρευση των χωρών του

«υπαρκτού» και την υποχώρηση της δυναμικής του ερ-

γατικού κινήματος, ορισμένοι μίλησαν για το «τέλος της

ιστορίας». Το ερώτημα που προβάλλει σήμερα είναι κατά

πόσο, ο νεοφιλελευθερισμός αποτελεί «λιμάνι απαντο-

χής», ή απλά είναι μία φάση «κίνησης των αντιθέσεών

του» πριν την ιστορική του υπέρβαση. Στα πλαίσια του

νεοφιλελεύθερου μοντέλου έλεγε, ότι η ανισοκατανομή

του πλούτου, εισοδήματος, αποκτά ευρύτερες διαστά-

σεις, εντείνοντας τις κοινωνικές αντιθέσεις.

Από την άλλη, η ανάπτυξη και η χρήση των ψηφιακών

τεχνολογιών, με την συνακόλουθη επέκταση των

κλασσικών μορφών απασχόλησης και την αυξανόμενη

ανεργία, αποκαλύπτουν ότι οι «καπιταλιστικές» σχέ-

σεις βάζουν φραγμούς στην αξιοποίηση των πλεονε-

κτημάτων ανάπτυξής του σε όφελος συνολικά της

κοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει επίκαιρη η διορατική

επισήμανση του Μαρξ ότι η «κοινωνική επανάσταση
δεν μπορεί να αντλήσει την ποίησή της από το παρελ-
θόν αλλά από αυτό το μέλλον». Αυτό ισχύει και για τον

21ο αιώνα.

Κάθε συζήτηση για τον Μαρξ, αποτελεί μία ουσιαστική

αφορμή όχι για μοιρολατρική ενδοσκόπηση, αλλά για

δημιουργική αναστοχαστικής διαδικασίας και για συ-

ναγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων και οδηγιών δρά-

σης, αφού η ιστορία είναι πάντοτε ανοιχτή στο μέλλον

της πραγμάτωσής τους.

Το κύριο ζήτημα είναι το περιεχόμενο του σήμερα, του

21ου αιώνα, και τι ρόλο παίζει η αξιολόγηση ενός στο-

χαστή του πολιτικού ακτιβιστή Μαρξ διακόσια χρόνια

από τη γέννησή του.

Ο μαρξισμός δεν είναι μία αυθεντική επιστήμη, σύμ-

φωνα με τις αρχές και το μοντέλο, το κυρίαρχο μον-

τέλο στην εποχή του Μαρξ της κλασσικής φυσικής. Ο

Μαρξ είχε ως αφετηρία φιλοσοφική αρχαία σκέψη συ-

νυφασμένη με τον Αριστοτέλη που την στήριζε στη

βιολογία και ο Πλάτων στα μαθηματικά.

Τα χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής οδηγούν,

τολμώ να πω, να αξιοποιήσουμε τον Μαρξ όχι προς τα

τελικά συμπεράσματα μόνο ούτε στις επιμέρους δια-

πιστώσεις του, αλλά ως προς την ουσία της λογικής

μεθοδολογίας του.

Ο Μαρξ υποστήριζε ότι η ρίζα του ανθρώπου βρίσκεται

στον ίδιο τον άνθρωπο και ότι η ουσία του ανθρώπου

είναι το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων. Η επίδραση

του Αριστοτέλη είναι σαφής και η ταυτόχρονη διαλε-

κτική της υπέρβασης. Το ιδεώδες του Μαρξ είναι η χει-

ραφετημένη ανθρώπινη προσωπικότητα η πλήρως

απελευθερωμένη και δημιουργική προσωπικότητα.

Τέλος, στο Συνέδριο της Α’ Διεθνούς το 1866, στις

αποφάσεις που θα συντάξει ο Μαρξ τονίζεται ότι τα

συνδικάτα περιορίζονται - από την μία - στις απαιτήσεις

της καθημερινής πάλης σε ζητήματα μισθού και χρόνου

εργασίας. Από την άλλη, πρέπει τώρα να μάθουν να

δρουν συνειδητά σαν κέντρα οργάνωσης της εργατι-

κής τάξης. Τώρα πρέπει να υποστηρίζεται κάθε πολι-

τικό και κοινωνικό κίνημα που έχει τις ίδιες

κατευθύνσεις.

Πριν το θάνατό του είπε ο Καρλ Μαρξ: «το μόνο που
ξέρω είναι ότι δεν είμαι μαρξιστής».
Ο Μαρξ και ο μαρξισμός είναι μια ενότητα ανεξάντ-

λητη, που απαιτεί πάρα πολύ συζήτηση και πολλές -

πολλές σελίδες γραφής. Γι’ αυτό θα σταματήσω εδώ,

χωρίς να τελειώνω.

Παναγιώτης Μουντανέας π.ν.

Αντιναύαρχος ε.α.

όπλοις

“Αντέχουν οι

ιδέες του Μαρξ;”

Eν

ΑΔΑ: ΨΒΧΕΩΞΚ-ΚΡΛ
20PROC007914974 2020-12-23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας, 22-12-2020
Αριθ.Πρωτ: 38426

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗ-
ΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ» με
αριθ.μελ.19/20
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ διακηρύσ-
σει Ανοικτή διαδικασία για την επι-
λογή αναδόχου για την κατασκευή
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΟΔΟΠΟΙ-
ΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ» με
αριθ.μελ.19/20
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης
είναι 1.800.000,00€, με τη δαπάνη
των εργασιών: 1.051.971,10€, τη δα-
πάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%):
189.354,80€, τη δαπάνη των απρο-
βλέπτων (15%), 186.198,89, αναθεώ-
ρηση: 4.088,11€, απολογιστικά:
20.000,00€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α.
(24%): 348.387,10€
Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ και είναι εγγεγραμμένο στον
Κ.Α: 30.7333.0070 του προϋπολογι-
σμού του Δήμου, με ποσό 1.000,00€

για το έτος 2020 και ποσό
1.799.000,00€ για το έτος 2021.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα
με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147),
όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομη-
νία δημοσίευσης της παρούσης Περι-
ληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ,
στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσε-
λίδα της αναθέτουσας αρχής
www.pallini.gr, καθώς και με τους
όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η
επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμ-
φωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό
τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνι-
ζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε
προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο
μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υπο-
βολή εναλλακτικών προσφορών και δε
γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος
του αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβα-
σης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλε-
σης του έργου αλλά και περιγραφή &
ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδον-
ται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύ-
χους της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου, ορίζεται σε ΤΡΙΑΝΤΑ (30)
ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυ-
στήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021,
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00π.μ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορί-
ζεται η 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021,
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00π.μ
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για
τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν
έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημε-
ρομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με από-
φαση της αναθέτουσας αρχής. Η από-
φαση αυτή κοινοποιείται στους
προσφέροντες, μέσω της λειτουργι-
κότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) του-
λάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη
νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέ-
τουσας αρχής, εφόσον διαθέτει,
καθώς και στον ειδικό, δημόσια προ-
σβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνι-
σμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προ-

σφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο προ-
ηγούμενων εδαφίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην κατηγο-
ρία του ΜΕΕΠ για ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
(προϋπ.: 1.427.524,79 €), και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος - μέλος της Ενωσης,
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει 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 Ενωση Προσαρτήμα-
τος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περιγραφή γ’ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση
του έργου ισχύουν οι διατάξεις που
ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής
Διακήρυξης.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρ-

θρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχε-
ται στο ποσό 28.950,50€. Στην περί-
πτωση ένωσης οικονομικών φορέων,
η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομι-
κών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο
15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 19 της Αναλυ-
τικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 8 Σε-
πτεμβρίου 2021, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.
ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκα-
ταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της ανα-
λυτικής διακήρυξης.
Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε
με την υπ’ αρ. 37480/15-12-2020 από-
φαση του Δημάρχου για την έγκριση
της πολυετούς ανάληψης υποχρέω-
σης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ
80/2016 και με την με αρ. ΑΑΥΠ
1312/15 -12 -2020 καταχώρηση στο
μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου ΠΑΛ-
ΛΗΝΗΣ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-

σβαση στα έγγραφα της σύμβασης,
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 28/01/2021 η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύνα-
ψης σύμβασης συμπληρωματικές πλη-
ροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της
σύμβασης, το αργότερο στις
03/02/2021.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθε-
σίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της
προκήρυξης της δημοπρασίας στην
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύ-
νουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον
πρώτο λογαριασμό πληρωμής του
έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των
τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών
για την ανάθεση του ίδιου έργου,
καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτη-
των εκ του νόμου δημοσιεύσεων βα-
ρύνουν την αναθέτουσα αρχή και
καταβάλλονται από τις πιστώσεις του
έργου.
Πληροφορίες παρέχονται από τους
υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου (τηλ: 2106604722,
2106604723) κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΤΗΣ
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Στα δύσβατα  
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,

κατά την περίοδο της καινοφανούς περιόδου των Χρι-

στουγέννων, ζήσαμε άλλη μία προτωτυπία· το δημοτικό

συμβούλιο σε δόσεις. Η πρώτη και καθορισμένη συνε-

δρίαση πραγματοποιήθηκε μεσω τηλεδιάσκεψης την Δευ-

τέρα 21-12, καθώς όμως δεν ολοκληρώθηκε μέχρι την

επιτρεπόμενη ώρα κυκλοφορίας, (συζητήθηκαν μόνο τα

6 από τα 23 θέματα), συνεχίστηκε την επομένη, Τρίτη 22.

Προ ημερησίας ο αρχηγός μας, Δ.Δαβάκης έθεσε ερω-

τήσεις και ζητήματα ως ακολούθως:

― Κατόπιν εισήγησης θέματος στην οικονομική επιτροπή

ως και αναφοράς στην εισαγωγική ομιλία της διοικητικής

αρχής, ρώτησε για την "αίτηση ακύρωσης οικοδομικής

άδειας" στην ΔΕ Βούλας. Εκτός απ' ότι ειπώθηκε στον

πρόλογό του, ο δήμαρχος δεν απάντησε στην ουσία του

θέματος. Μάλιστα ανέφερε περί ανάκλησης, ενώ η εισή-

γηση της νομικής υπηρασίας του δήμου έκανε λόγο για

ακύρωση. Ετσι, μείναμε με ερωτηματικά όπως: έχει αρ-

μοδιότητα ο δήμος ν' ακυρώσει οικοδομική άδεια; Δι-

καιοδοτείται ως προς αυτό, γιατί εξ όσων γνωρίζουμε η

αρμοδιότητα του δήμου περιορίζεται στα του υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος ζητήματα.

― Σε ό,τι αφορά την ασφαλτόστρωση της οδού Πει-

ραιώς, στη Βούλα και πιο συγκεκριμένα στο δασικό τμήμα

ανάμεσα στις οικιστικές περιοχές, ο Δ. Δαβάκης, εξέ-

φρασε τους φόβους του σχετικά με τον τρόπο παρέμβα-

σης και την τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών στύλων,

καθώς εκεί η ρυμοτόμηση απαγορεύεται. 

Ο δήμαρχος απάντησε ότι έγινε μικρή επέμβαση.

― Ο Δ.Δαβάκης επανήλθε στην επιστολή του δημότη με

τις προτάσεις για τ' αδέσποτα γατιά,  για την οποία στεί-

λαμε mail, το οποίο παραθέτουμε όπως το στείλαμε. 

Δευτέρα 21-12, υπ' όψιν Δημάρχου, 
Δημοτικού Συμβουλίου

Σχετικά με την επιστολή "Πρόταση για τις δράσεις
και χρονοδιάγραμμα για την μείωση του πληθυ-
σμού των αδέσποτων γατιών στο δήμο" από τον δη-
μότη Π.Κ., 9-11-2020.
Βασισμένοι σε αυτή την επιστολή θέτουμε υπόψη
σας πρόταση για το θέμα.
Η πρώτη επιστολή κοινοποιήθηκε πριν ένα χρόνο
εκ μέρους του δημότη. Ομοίως κι εμείς προσπαθή-
σαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους αρμοδίους σχε-
τικώς με το μεγάλο ζήτημα. Πέρυσι, απαντήσατε
στον δημότη ότι θα γίνει ειδική μελέτη για το θέμα.
Καθώς όμως, δεν υπήρξε εξέλιξη, παρά μόνο για
στειρώσεις 100 γατιών(!), την στιγμή κατά την
οποία ο πληθυσμός πλέον αριθμεί πάνω από
100.000, ο δημότης επανήλθε με την δεύτερη επι-
στολή και θέτει συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο
τις στειρώσεις στο 50% του σημερινού αριθμού.
Με την συμβολή, δηλαδή, των οργανωμένων φιλό-
ζωων, ομού μετά των μεμονωμένων φροντιστών και
υπό την αιγίδα του δήμου, να υπάρξει συμφωνία
για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων κάθε μέρους π.χ.
δημιουργία ομάδας αστικής πανίδας.
Πρόσκληση μέσω του δήμου και διαδικτυακά με
την συμμετοχή όλων των ομάδων που δραστηριο-
ποιούνται στο θέμα σε όλα τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης της περιοχής μας. Συγχρόνως κατα-

γραφή όσων αναλαμβάνουν ευθύνη φροντίδας των
αδέσποτων. Κατάρτιση ομάδας φροντιστών, περί
τα 25 άτομα απ' όλο το φάσμα του δήμου. Κάθε
άτομο-φροντιστής θ' αναλάβει την γειτονιά του.
Δωρεάν παροχή γατοτροφής στους φροντιστές κ
ανάρτηση μικρών πινακίδων στα σημεία
σίτισης.Υποχρέωση εκ μέρους των φροντιστών να
κρατούν τα σημεία καθαρά.
Χαρτογράφηση των σημείων αυτών με ειδική
εφαρμογή (προσφορά του δημότη Π.Κ.)
Ενημέρωση στα σχολεία από τις φιλοζωικές ομά-
δες.
Στειρώσεις: συμφωνία δήμου και κτηνιάτρων για
πλαφόν στις τιμές και δημιουργία μητρώου στει-
ρώσεων-εμβολιασμών. Οι εμβολιασμοί καλό είναι
να γίνονται σε δεύτερο χρόνο.
Εξασφάλιση κονδυλίων εκ μέρους του δήμου και
όποια επιπλέον χρηματοδότηση απαιτείται, ως και
από ιδιωτική πρωτοβουλία.
Δημιουργία εξοπλισμένου δημοτικού ιατρείου με
χώρο σύντομης νοσηλείας και με συμμετοχή συμ-
βεβλημενων κτηνιάτρων και με εκ περιτροπής κτη-
νιάτρου υπηρεσίας.
Σας παροτρύνουμε να λάβετε σοβαρά υπόψη αυτή
την πρόταση.

Μετά τιμής, Ι.Δόγκα, δημ.σύμβουλος."

Η απάντηση του δημάρχου ήταν ότι θα καλέσει τον δη-

μότη και ενώπιον της 5μελούς επιτροπής που χειρίζεται

σχετικώς (ελπίζουμε, όχι σε απολογία)...

― Το τελευταίο που έθεσε ο αρχηγός μας προ ημερησίας

αφορούσε την κατεδάφιση και απομάκρυνση κτίσματος

στην παραλία Καβουρίου-Βούλας, με την επισήμανση ότι

υπάρχει έτερο μικρό κτίσμα επί αιγιαλού σε άσχημη κα-

τάσταση, το οποίο αποτελεί πλέον εστία μόλυνσης λόγω

εγκατάλειψης. Η διοίκηση απάντησε πως αυτό που κατε-

δαφίστηκε ήταν παλιό λεμβοστάσιο εντός της Β πλαζ και

κατεδαφίστηκε ως επικίνδυνο. Επικίνδυνο παραδέχτηκε

ότι είναι και το συγκεκριμένο που υπέδειξε ο Δ.Δαβακης,

το οποίο όμως βρίσκεται εντός ιδιωτικής περιοχής.... Θυ-

μίζουμε ότι βρίσκεται στην παραλία Καβουρίου.

Τα θέματα της ημερήσιας, έφτασαν, μάλλον διαδικαστικά,

ως το 6ο αλλά η συνεδρίαση της πρώτης ημέρας έκλεισε

σε άσχημο κλίμα. Πιο συγκεκριμένα το 6ο θέμα είχε

τίτλο: "Επιβεβαίωση ισχύος κανονισμού χρήσης κοινο-
χρήστων χώρων και διευκρινίσεις επί του άρθρου 7 του
Κανονισμού χρήσης Πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων
χώρων". Ευθύς αμέσως σας λέμε ότι δεν "επιβεβαι-

ώσαμε", καταψηφίσαμε. Οι διευκρινίσεις του νομικού

συμβούλου του δήμου επί του θέματος ήταν ασαφείς

(ίσως ασαφέστερες της εισήγησης του): "άλλη η έννοια
του Λαιμού τότε, άλλη του Καβουρίου και άλλη σήμερα"
είπε. "Ταυτίζεται η Ζώσκα και το 103" εξακολούθησε. Ανε-

φερε ακόμη τον όρο "διαφοροποιούνται λεκτικά αυτές οι
περιοχες". Τί να σημαίνει άραγε αυτός ο όρος, μήπως

είναι νομικός και δεν τον καταλαβαίνουμε;

Οι ερωτήσεις του αρχηγού μας επί του θέματος σαφείς:

«Επί της πλατείας Αίγλης βγήκαν περαιτέρω τραπεζο-
καθίσματα; Γιατί μπαίνει το κομμάτι του Οικοδομικού Τε-
τραγώνου 103,   4,5 στρεμματα ως απλής χρήσης;
Σε αυτό το σημείο προκλήθηκε ο αρχηγός μας από τον

δήμαρχο για να πει, τί έχει εισπράξει για λογαριασμό του

δήμου. Ο Δ.Δαβάκης το 2011 και όταν διατελούσε αντι-

δήμαρχος οικονομικών είχε καταφέρει να εισπράξει για

λογαριασμό του δήμου από τον επιχειρηματία 1.400.000

χρέος, 1.300.000 προσαυξήσεις. Ε,λοιπόν ο δήμαρχος

όχι μόνο τον αμφισβήτησε αλλά τον αποκάλεσε Μινχά-

ουζεν και του απηύθυνε κι άλλες αγενείς εκφράσεις.

Μόνο λύπη μας προκαλεί αυτή του η στάση, όταν μάλιστα

την επομένη, ο ίδιος ο δήμαρχος, μετά την λήξη του

ΔΣ(!!!) (χωρίς δικαίωμα απάντησης) επιβεβαίωσε περί-

τρανα ό,τι ακριβως προσπαθούσε να του εξηγήσει την

προηγουμένη, παρουσιάζοντας τον σχετικό πίνακα, και

εν τη απουσία όμως του αρχηγού της μείζονος αντιπολί-

τευσης.... Το καταγεγραμμένο γεγονός είναι: Στις 26-10-

2011 ο επιχειρηματίας κατέθεσε 2.677.540 ευρώ επί των

ημερών της αντιδημαρχίας οικονομικών του Δ.Δαβάκη.

Οι χαρακτηρισμοί του δημάρχου στο πρόσωπό του απε-

δείχθησαν, εκτός από απρεπείς και ανυπόστατοι.

Επί του θέματος, εφ' όσον πρόκειται για επιβεβαίωση,

όπως διατείνεται η διοίκηση, ήδη υφιστάμενης κανονιστι-

κής, δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρειάζεται επιβεβαί-

ωση ή μήπως όχι; Οπως ανέφερε ο κ. Πέτροβιτς στη

συνέχεια, η εισήγηση ήταν ελλειπής, ασαφής και στις ει-

ρωνείες του δημαρχου αντέτεινε, όχι να επεκταθούν τα

τραπεζοκαθίσματα αλλα ν' απαγορευθούν παντού στην

περιοχή!

Για τα θέματα της συνεδρίασης (μερος 2ον), σας έχουμε

ενημερώσει μέσα από τις επιτροπές. Για τις οικονομικές

που έτρεξαν στο μεσοδιάστημα, θ' αναφερθούμε τον νέο

χρόνο και επί του συνόλου. 

Ως τότε, σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά
και κάθε καλό.

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν

Ι.Δόγκα

δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Ο
όρμος Ζώσκα, έχει αλλοιωθεί παντελώς το φυσικό

του τοπίο, από όταν άνοιξε και λειτουργεί εστιατό-
ριο πολυτελείας, με ξαπλώστες “κρεβατοκάμαρες”

και πλωτή εξέδρα. Τώρα με τη βοήθεια του δημάρχου,
θα επεκταθεί(;;) και στα πρανή της αριστεράς πλευράς
κατεβαίνοντας προς τη θάλασσα. Άραγε εκεί τι τραπε-
ζοκαθίσματα θα τοποθετήσει;  Όλα στο βωμό της ανά-
πτυξης!

Α. Μπουζιάνη
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Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μη-

τρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2

του  ν. 3548/2007 (Α’68) για τις δημοσιεύσεις του Δη-

μοσίου. ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης

Α.Π.Ε./310/11/12/2019
https://media.gov.gr/cms/uploads/2019/12/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE

%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-

%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF-1.pdf

ΑΔΑ: 6ΜΑΦΩΞΚ-0ΔΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας, 28-12-2020
Αριθ.Πρωτ:38763

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗ-
ΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:
«Κατασκευή και συντήρηση πλακο-
στρώσεων πεζοδρομίων διαφόρων
οδών έτους 2021 Δ.Ε. Παλλήνης»        
με αριθ.μελ 24/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ διακηρύσ-
σει Ανοικτή διαδικασία για την επι-
λογή αναδόχου για την κατασκευή
του έργου  «Κατασκευή και συντή-
ρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων
διαφόρων οδών έτους 2021 Δ.Ε. Παλ-
λήνης»  με αριθ.μελ 24/2020
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης
είναι 600.000,00€, με τη δαπάνη των
εργασιών: 341.816,30€, τη δαπάνη
των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 61.526,93€, τη
δαπάνη των απροβλέπτων (15%),
60.501,49€, αναθεώρηση: 26,25€,
απολογιστικά: 20.000,00€, τη δαπάνη
του Φ.Π.Α. (24%): 116.129,03€
Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ και είναι εγγεγραμμένο
στον Κ.Α:30.7324.0007 του προϋπο-
λογισμού του Δήμου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα
με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147),
όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομη-
νία δημοσίευσης της παρούσης Περι-
ληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ,
στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσε-
λίδα της αναθέτουσας αρχής
www.pallini.gr, καθώς και με τους
όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η
επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμ-
φωνα με την «ανοικτή διαδικασία»
του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνι-
ζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε
προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο
μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υπο-
βολή εναλλακτικών προσφορών και δε
γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος
του αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβα-
σης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλε-
σης του έργου αλλά και περιγραφή &
ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δί-
δονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του
τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18)
ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυ-
στήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021,
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  11:00 π.μ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζε-
ται η 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 11:00 π.μ
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για
τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν
έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημε-
ρομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με από-
φαση της αναθέτουσας αρχής. Η
απόφαση αυτή κοινοποιείται στους
προσφέροντες, μέσω της λειτουρ-
γικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται
στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέ-
τει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση
των προσφορών ή δεν υποβληθούν
προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο προ-
ηγούμενων εδαφίων. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην στην
κατηγορία του ΜΕΕΠ για ΕΡΓΑ ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑΣ (προϋπ: 483.870,97€), και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση
του έργου ισχύουν οι διατάξεις που
ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτι-
κής Διακήρυξης. 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς,

κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρ-
θρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχε-
ται στο ποσό 9.676,89 €.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περι-
λαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο
15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου
19 της Αναλυτικής διακήρυξης, άλλως
η προσφορά απορρίπτεται.
ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκα-
ταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της ανα-
λυτικής διακήρυξης.
Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε
με την υπ’ αρ. 37421/14-12-2020 από-
φαση του Δημάρχου για την έγκριση
της πολυετούς ανάληψης υποχρέω-
σης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε
περισσότερα του ενός οικονομικά
έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4
του π.δ 80/2016 και με την  με αρ.
ΑΑΥΠ 1309//14-12-2020 καταχώρηση
στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου
ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης,
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 19/01/2021 η αναθέ-
τουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχε-
τικά με τα έγγραφα της σύμβασης,
το αργότερο στις 25/01/2021.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομο-
θεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων
της προκήρυξης της δημοπρασίας
στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος,
βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται
με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής
του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων
των τυχόν προηγούμενων διαγωνι-
σμών για την ανάθεση του ίδιου
έργου, καθώς και τα έξοδα των μη
απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύ-
σεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις
του έργου.
Πληροφορίες παρέχονται από τους
υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου (τηλ: 2106604653-650,
press@pallini.gr) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΑΔΑ:   Ω9ΝΞΩΞΚ-ΘΞ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας, 28-12-2020
Αριθ.Πρωτ: 38764

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗ-
ΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΏΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΊΩΝ
ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΟΔΏΝ ΈΤΟΥΣ 2021 Δ.Ε.
ΓΈΡΑΚΑ» με αριθ.μελ 23/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ διακηρύσ-
σειΑνοικτή διαδικασία για την επιλογή
αναδόχου για την κατασκευή του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΈΤΟΥΣ 2021 Δ.Ε.
ΓΈΡΑΚΑ» με αριθ. μελ 23/2020
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης
είναι 600.000,00€, με τη δαπάνη των
εργασιών: 341.787,30€, τη δαπάνη
των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 61.521,71€, τη
δαπάνη των απροβλέπτων (15%),
60.496,35€, αναθεώρηση: 65,60€,
απολογιστικά: 20.000,00€, τη δαπάνη
του Φ.Π.Α. (24%): 116.129,03€
Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ και είναι εγγεγραμμένο
στον Κ.Α:30.7324.0006 του προϋπο-
λογισμού του Δήμου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα
με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147),
όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομη-
νία δημοσίευσης της παρούσης Περι-
ληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ,
στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσε-
λίδα της αναθέτουσας αρχής
www.pallini.gr, καθώς και με τους
όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η
επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμ-
φωνα με την «ανοικτή διαδικασία»
του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνι-
ζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε
προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο
μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υπο-
βολή εναλλακτικών προσφορών και δε
γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος
του αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμ-

βασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλε-
σης του έργου αλλά και περιγραφή &
ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδον-
ται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύ-
χους της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18)
ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυ-
στήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021,
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  11 π.μ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021,
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 11 π.μ
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για
τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν
έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημε-
ρομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με από-
φαση της αναθέτουσας αρχής. Η από-
φαση αυτή κοινοποιείται  στους
προσφέροντες, μέσω της λειτουργι-
κότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) του-
λάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη
νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της ανα-
θέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει,
καθώς και στον ειδικό, δημόσια προ-
σβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγω-
νισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προ-
σφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο προ-
ηγούμενων εδαφίων. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην στην
κατηγορία του ΜΕΕΠ για ΕΡΓΑ ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑΣ (προϋπ: 483.870,96€), και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα-
τος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση
του έργου ισχύουν οι διατάξεις που
ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής
Διακήρυξης. 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς,

κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρ-
θρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχε-
ται στο ποσό 9.676,11 €
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περι-
λαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο
15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19
της Αναλυτικής διακήρυξης, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται.
ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκα-
ταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της ανα-
λυτικής διακήρυξης.
Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε
με την υπ’ αρ. 37399/14-12-2020 από-
φαση του Δημάρχου για την έγκριση
της πολυετούς ανάληψης υποχρέω-
σης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε
περισσότερα του ενός οικονομικά
έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4
του π.δ 80/2016 και με την  με αρ.
ΑΑΥΠ1308/14-12-2020 καταχώρηση
στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου
ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης,
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 19/01/2021 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέ-
ροντες που συμμετέχουν στη διαδικα-
σία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχε-
τικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το
αργότερο στις 25/01/2021.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομο-
θεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων
της προκήρυξης της δημοπρασίας
στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος,
βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται
με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής
του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων
των τυχόν προηγούμενων διαγωνι-
σμών για την ανάθεση του ίδιου
έργου, καθώς και τα έξοδα των μη
απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύ-
σεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις
του έργου.
Πληροφορίες παρέχονται από τους
υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου (τηλ: 2106604653-
650,press@pallini.gr ) κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                         
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
19004 - ΣΠΑΤΑ                                            
Τηλ.: 213 2007311, 2132007312,
2132007318, Fαx:  210 6633311
Πληροφορίες:  κ. Αντωνίου, κ.Μαλλια-
ρού, κ. Ιωαννίδης                    
Σπάτα, 28/12/2020  
Αρ.πρωτ. : 37500
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΫΠ.:  490.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου: ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ¨, εκτιμώμενης αξίας 490.000,00
€, (με Φ.Π.Α 24%), που θα διεξαχθεί
σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν.
4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους
της σχετικής Διακήρυξης.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει
σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία»

του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Η οικονομική προσφορά των διαγωνι-
ζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κριτή-
ριο για την ανάθεση της σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνι-
σμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του
ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9)
μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής στην διεύθυνση www.spata-
artemis.gr
Ως ημερομηνία λήξης  της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών ορί-
ζεται η 28η Ιανουαρίου 2021, ημέρα
Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 15:00. Ως ημε-

ρομηνία και ώρα ηλεκτρονικής απο-
σφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 4η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 12:00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε έργα
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (εγγεγραμμένων5 στο
μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων
Μ.Ε.Ε.Π.) εφόσον είναι στην 1η τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας αυτής ή
ένωση οικονομικών φορέων Α2 και
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν

στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρ-
θρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχε-
ται στο ποσό των επτά χιλιάδων εν-
νιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι
τριών λεπτών (7.903,23 ευρώ). 
Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α.
του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύ-
νονται στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημ. Χρή-
στου Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004,
Σπάτα, τηλ. 213 2007311 κ. Αντωνίου
& 213 2007312 κ. Μαλλιαρού &
2132007318 κ. Ιωαννίδη.

ΣΠΑΤΑ, 28-12-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Κορωπί,   08-12-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  με αριθμό πρωτ. 17470/08-12-
2020  Απόφασης  Δημάρχου που
αφορά στην ‘Καθιέρωση υπερωριακής
εργασίας για την τήρηση των πρακτι-
κών Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου  έτους 2021.                                                       

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Καθιερώνουμε για την μόνιμη υπάλ-
ληλο του  Δήμου Κρωπίας, Πετιμεζά
Ιωάννα του Αντωνίου κλάδου ΠΕ Δι-
οικητικού, που τελεί χρέη πρακτικο-
γράφου του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Κρωπίας την υπερωριακή
της  απασχόληση από 1-1-2021 έως
31-12-2021  με αμοιβή πέραν του

υποχρεωτικού ωραρίου, και καθορί-
ζουμε ως ανώτατο όριο τις είκοσι (20)
ώρες ανά μήνα υπερωριακής απασχό-
λησης.
Η απαιτούμενη δαπάνη για τις υπε-

ρωρίες έτους 2021 της πρακτικογρά-
φου του Δημοτικού Συμβουλίου θα
καλυφθεί  από τον: Κ.Α. 10-6012.002
(Αμοιβή τήρησης πρακτικών Δ.Σ.) πί-
στωσης   ύψους 1.500,00ευρώ.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης θα
γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή έχει δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΧΡΕΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Μια επιχείρηση που δεν λειτουργεί καταγράφει και συσ-

σωρεύει ζημιές κάθε μέρα που περνάει. Και η αναβολή

των υποχρεώσεων δεν ισοδυναμεί βεβαίως με διαγραφή.

Μεταφέρει, απλώς, το πρόβλημα στο μέλλον τόνισε ο

πρόεδρος ΚΕΕ και ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος κατά

την ομιλία του στη ζωντανή διαδικτυακή εκπομπή

“Εστιασμένα” που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδε-

σμος Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης.

“Εμείς, ως Επιμελητηριακή Κοινότητα, έχουμε θέσει συγ-

κεκριμένα θέματα. 

Κι έχουμε διατυπώσει συγκεκριμένα αιτήματα και προ-

τάσεις προς την Πολιτεία. Έχουμε, κατ’ αρχήν ζητήσει

να διερευνηθεί η δυνατότητα για τη λεγόμενη «συγχώ-

ρεση χρέους» προς τις επιχειρήσεις. Να μπορέσει, δη-

λαδή, το κράτος να διαγράψει χρέη των επιχειρήσεων

που πλήττονται από την πανδημία.

Προκήρυξη για τμήματα 

μετεκπαίδευσης εργαζομένων

και ανέργων στον τουρισμό
Στην έκδοση και δημοσιοποίηση της προκήρυξης για

τα τμήματα μετεκπαίδευσης, που αφορούν εργαζομέ-

νους, αλλά και ανέργους στον τομέα του τουρισμού

προχώρησε το υπουργείο Τουρισμού.

Θα λειτουργήσουν 33 τμήματα για τα προγράμματα

μετεκπαίδευσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα,

Ρόδο, Κέρκυρα, Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Άργος, Λου-

τράκι, Πύργο, Καλαμάτα.   Η υποβολή των αιτήσεων

θα γίνει ηλεκτρονικά στις πλατφόρμες των αρμόδιων

εκπαιδευτικών δομών του υπουργείου και θα διαρκέ-

σει από τις 7.1.2021 έως τις 15.1.2021.

E-SHOP ΚΑΙ CLICK-AWAY

ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΑ

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

ΚΥΡΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΒΟΥΛΑ . ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6994790074

Ζητείται κυρία να συνοδεύει στο μπάνιο άλλη κυρία (στο

Καβούρι). Τηλ. 210 8952.269, 6945411125

Zητάει άτομο ανεξαρτήτως φύλου, εσωτερικό να προ-

σφέρει βοήθεια σε κύριο Αμοιβή ικανοποιητική.

6932444320.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕ-

ΝΩΝ και μικρών παιδιών.  Τηλ. 6949630593.

ΚΥΡΙΟΣ με μεταφορικό μέσο προσφέρει υπηρεσίες σε ηλικιω-

μένους (τράπεζες, ψώνια κλπ.). ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις.

Πληροφορίες κ. Γιώργο  6949095440, 6934555559

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΑΚΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  και

της ΑΘΗΝΑΣ, το γένος ΤΣΟΛΑΚΗ, που γεννήθηκε

στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, και κατοικεί στην Ανάβυσσο Ατ-

τικής και η ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ του

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και της ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ το γένος ΜΑ-

ΛΑΜΑΤΑ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί

στην Ανάβυσσο Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα

γίνει στην Κομοτηνή.

ΓΑΜΟΙστα πεταχτά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο     28-12-2020
Αρ. Πρωτ. 20691

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό
Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται
βάσει των κριτηρίων που αναλύονται
στους όρους της διακήρυξης για την
ανάδειξη προμηθευτή Δημόσιας Σύμ-
βασης προμήθειας με τίτλο «Leasing
μεταφορικών μέσων» και αφορά την
προμήθεια μηχανολογικού εξοπλι-
σμού με χρηματοδοτική μίσθωση
(Leasing), με παράλληλη συντήρηση -
επισκευή διάρκειας πέντε (5) ετών,
εκτιμώμενης αξίας  2.506.660,00€ με
Φ.Π.Α. 24%.
Αναλυτική περιγραφή των ζητούμε-
νων ειδών της προμήθειας αναγρά-
φονται στη η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής
διακήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου

20690/28-12-2020.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρο-
νικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.
Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα καταλη-
κτικής υποβολής προσφορών:  10 Φε-
βρουαρίου 2021 και ώρα 08:00 πμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τουλάχιστον
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής των προσφορών.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή των
προσφορών γίνονται δεκτοί όσοι νό-
μιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση
δραστηριότητας συναφή με το αντικεί-
μενο της παρούσας προμήθειας φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή
συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών
και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα
άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψη-
φιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθών-
τας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%
επί του συνολικού ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού ή για τις ομάδες που

υποβάλλεται η προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατό-
τητα να υποβάλλουν προσφορά για
μια ή περισσότερες ομάδες της προ-
μήθειας. Στην περίπτωση αυτή, το
ύψος της εγγυητικής συμμετοχής
αναπροσαρμόζεται ανάλογα.
Η συνολική χρονική διάρκεια της
σύμβασης είναι εξήντα (60) μήνες.
Εντός των πρώτων πέντε μηνών θα
έχει παραδοθεί το σύνολο των ζη-
τούμενων ειδών.
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, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%
επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Η αναλυτική διακήρυξη και το τεύ-
χος της μελέτης αναρτώνται στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού
(ΕΣΗΔΗΣ), στο ΚΗΜΔΣ και στην
ιστοσελίδα του Δήμου
www.markopoulo.gr . 
Η επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω της
ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ με α/α δια-
γωνισμού 104765
Έχει αναρτηθεί δημοσίευση στην
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ηλεκτρονικά
την 28-12-2020 και φέρει τον αριθμό
2020-178627.

Ο Δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης

Όλες οι επιχειρήσεις μπο-

ρούν άμεσα και δωρεάν να

κάνουν ηλεκτρονικές πω-

λήσεις, αξιοποιώντας

όλους τους δυνατούς τρό-

πους. Το ΕΒΕΑ στηρίζει

τις Επιχειρήσεις στο lock-

down με μια πολυδιάστατη

πρωτοβουλία. Οι επιχειρή-

σεις μπορούν να αποκτή-

σουν  πλέον σύνδεση

μόνο σε ένα σημείο: Click

Away, "Ηλεκτρονικό

Ράφι", Δικό τους e-SHOP,

Αναβαθμισμένη έκδοση e-

SHOP. Το ΕΒΕΑ αναλαμ-

βάνει την πρωτοβουλία

αυτή σε συνεργασία με

την ηλεκτρονική αγορά Di-

rectmarket.gr . Απευθύνε-

ται σε όλες ανεξαιρέτως

τις επιχειρήσεις.

Oι επιχειρήσεις μπορούν

εύκολα να ενεργοποι-

ήσουν τις δικές τους ηλε-

κτρονικές πωλήσεις στη

διεύθυνση Directmarket.gr

ακολουθώντας την επι-

λογή "Ξεκινήστε τώρα το

δικό σας κατάστημα στο

DIRECT MARKET" και

"Online Εγγραφή" . Επίσης

πρόσβαση στη ίδια υπηρε-

σία μπορεί να έχουν μέσα

από το site του ΕΒΕΑ

acci.gr  και το banner "

Ηλεκτρονική Αγορά".

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ για το έτος 2021

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

meil: nsg@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ 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 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ

και στα περίπτερα ή διαβάστε τη 

στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Ψυχολογική υποστήριξη

)10306

Περιφέρεια Αττικής
) 2142142000

Bιντεο-συνομιλία με γιατρούς

Kαταγγελίες και Eνημέρωση

) 1110

****
Δήμος ΒΒΒ

Tηλεφωνικό κέντρο ) 15888
Γραμμή αλληλεγγύης

) 213 2020120

****
Δήμος Κρωπίας
) 213 2000 700

Δημοτικά – Κοινωνικά Ιατρεία 

) 2106623240

Δήμος Σαρωνικού
) 2299046270 / 2299047289 

****
Δήμος Παλλήνης

www.pallini.gr

Πρόνοια - Κέντρο Κοινότητας

213 2031 632 - 656 658 661

****
Δήμος Mαρκοπούλου
Τηλ. Κέντρο: 22990-20000

Κοινωνική Υπηρεσία 22990-20174 

****
Δήμος Λαυρεωτικής

Tηλ. κέντρο ) 2299320219

Δήμος Γλυφάδας
Όλο το 24ωρο ) 15 464 

****

Χρήσιμα τηλέφωνα για ενημέρωση, για βοήθεια 

για υποστήριξη από Περιφέρεια και Δήμους



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               2  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

Η υπερφαγική διαταραχή έχει πάρει κατά και-

ρούς πολλά ονόματα: καταναγκαστική, συναι-

σθηματική ή επεισοδιακή. Είναι μια από τις

διαταραχές πρόσληψης τροφής που μέχρι

πρόσφατα δεν ήταν επίσημα αναγνωρισμένη.

Ωστόσο, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι

πρόκειται για μια διατροφική συμπεριφορά

που μπορεί να γίνει παθολογική και να επιφέ-

ρει πολλές επιπτώσεις στη σωματική και ψυ-

χική υγεία του ατόμου.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της υπερφα-

γίας;

Η υπερφαγία αφορά την κατανάλωση ποσό-

τητας τροφής μεγαλύτερης από το φυσιολο-

γικό για το ύψος, το φύλο και την ηλικία του

ατόμου. Η κατανάλωση γίνεται ανεξάρτητα

από την σωματική πείνα και ικανοποιεί καθαρά

συναισθηματικούς παράγοντες. Μπορεί να

πάρει τη μορφή υπερφαγικών επεισοδίων,

κατά τα οποία το άτομο καταναλώνει μεγάλες

ποσότητες τροφής σε πολύ μικρό χρονικό

διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαφορά

με τη βουλιμία είναι ότι το άτομο δεν επιλέγει

κάποιο αντισταθμιστικό μέσο, για να απαλλα-

γεί από τις θερμίδες, όπως π.χ. τον αυτοπρο-

καλούμενο εμετό ή την υπερβολική άσκηση.

Ωστόσο, ακόμα και όταν δεν παρατηρούνται

τέτοιες υπερφαγικές κρίσεις σε επεισοδιακή

μορφή, υπερφαγική συμπεριφορά παρατηρεί-

ται ακόμα και όταν ένα άτομο έχει διαρκώς

στο νου του το φαγητό και το καταναλώνει με

τη μορφή «τσιμπολογήματος». Έτσι, ως απο-

τέλεσμα το άτομο τρώει πολύ περισσότερο

από όσο χρειάζεται, για συναισθηματικούς

λόγους και με αποτέλεσμα συναισθήματα

ενοχών και κακή εικόνα σώματος.

Ποια η αιτιολογία;

Πολλά έχουν υποστηριχθεί για την αιτιολογία

των διατροφικών διαταραχών και συγκεκρι-

μένα για τη διαταραχή της συναισθηματικής

υπερφαγίας, έχοντας ως κοινό παρανομαστή

την πολυπαραγοντική προέλευσή της. Βιολο-

γικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί και ατομικοί

παράγοντες αλληλοεμπλέκονται και οδηγούν

σε υπερφαγικά επεισόδια.

Άλλοι παράγοντες, όπως οι συνήθειες της οι-

κογένειας γύρω από το φαγητό, η έκφραση

συναισθημάτων ή οι ελλιπείς δεξιότητες επί-

λυσης προβλημάτων έχουν ενοχοποιηθεί

κατά καιρούς για την εμφάνιση διατροφικών

διαταραχών.

Η παραπάνω προσπάθεια αιτιολόγησης είναι

ένα μικρό δείγμα της βιβλιογραφίας που έχει

γραφτεί σχετικά με το θέμα μας και είναι μά-

ταιο έως και παρακινδυνευμένο να προσπαθή-

σουμε να το γενικεύσουμε σε όλες τις

περιπτώσεις. Αν πιστεύετε πως ταλαιπωρεί-

στε από τη διαταραχή της υπερφαγίας ή οποι-

αδήποτε άλλη διαταραχή διατροφής έχετε

υπόψη πως κάθε περίπτωση είναι εξατομικευ-

μένη -μην εξαντλείστε στην ανάγνωση γενι-

κών ψυχολογικών θεωριών. Οι τελευταίες

είναι εργαλεία των επιστημόνων ψυχικής

υγείας (ψυχοθεραπευτών, ψυχολόγων κ.ά.),

ώστε να προσεγγιστεί το πρόβλημά σας με

μια εξατομικευμένη αιτιολόγηση και θεραπευ-

τική παρέμβαση.

Είναι όλοι οι παχύσαρκοι υπερφαγικοί;

Η παχυσαρκία μπορεί να οφείλεται σε διάφο-

ρους λόγους, όπως σε κληρονομική προδιά-

θεση, σε περιβαλλοντικούς ή μεταβολικούς

παράγοντες κ.α. Μια από τις αιτίες μπορεί να

είναι και οι υπερφαγικές τάσεις, καθώς στην

υπερφαγία το άτομο που πάσχει προσλαμβά-

νει περισσότερες θερμίδες από αυτές που

χρειάζεται, με αποτέλεσμα συνήθως να έχει

παραπανίσιο βάρος.

Τι τροφές καταναλώνονται συνήθως στην

υπερφαγία;

Eπειδή η κατανάλωση της τροφής γίνεται για

συναισθηματικούς λόγους (ανησυχία, μονα-

ξιά, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, πλήξη,

θυμός κ.τλ.), συνήθως προτιμώνται τροφές με

υψηλή ενισχυτική αξία, δηλαδή τροφές που

θα πυροδοτήσουν στον εγκέφαλο την απε-

λευθέρωση ουσιών που προκαλούν συναισθή-

ματα ηρεμίας, ευχαρίστησης, ικανοποίησης

και ανταμοιβής. Αυτές οι τροφές συνήθως

είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες, λιπαρά αλλά

και αλάτι. Βέβαια ο κάθε άνθρωπος εμφανίζει

τις δικές του προτιμήσεις και σύμφωνα με τις

δικές του εμπειρίες. Έτσι, κάποιος μπορεί να

υπερκαταναλώνει γλυκά, άλλος φαστ φουντ,

ενώ άλλος να προτιμά τροφές που έχουν με-

γάλο συναισθηματικό φορτίο ως αναμνήσεις

(π.χ. ένα αγαπημένο φαγητό της παιδικής ηλι-

κίας του).

Ποια η διαφορά με τη βουλιμία;

Τα υπερφαγικά επεισόδια λαμβάνουν χώρα

και στην ψυχογενή βουλιμία, η οποία αποτε-

λεί μια ξεχωριστή διαγνωστική οντότητα δια-

ταραχής διατροφής, καθώς το βάρος του ατό-

μου διαφέρει κατά πολύ στις δύο

περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, ενώ στη βουλι-

μία, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, μετά την

υπερφαγία ακολουθεί κάποια αντισταθμιστική

συμπεριφορά, όπως η πρόκληση εμετού, η

χρήση καθαρτικών, η δίαιτα, η έντονη άθληση

κ.ά, στη διαταραχή υπερφαγίας που περιγρά-

φουμε δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο με αποτέλε-

σμα το άτομο να καταλήγει υπέρβαρο.

Πώς αντιμετωπίζεται η υπερφαγική διατα-

ραχή;

Τόσο η διαταραχή της υπερφαγίας, όσο και οι

υπόλοιπες διατροφικές διαταραχές αντιμετω-

πίζονται πλέον από το πεδίο της ψυχοθερα-

πείας αποτελεσματικά και ανακουφίζουν τις

ζωές πολλών ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά,

υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που εμποδί-

ζουν την έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας: η δυ-

σκολία του ατόμου να παραδεχτεί και να

αντιμετωπίσει τη διαταραχή, λόγω άγνοιας ή

ντροπής. Η αναγνώριση του προβλήματος ως

κατάστασης που απαιτεί τη βοήθεια από έναν

εξειδικευμένο ψυχοθεραπευτή -πολλές

φορές μάλιστα σε συνεργασία με έναν κλι-

νικό διατροφολόγο, είναι το πρώτο βήμα για

την αντιμετώπιση της διαταραχής υπερφα-

γίας.

Μια ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική αντιμε-

τώπιση των διατροφικών διαταραχών περι-

λαμβάνει κατά πρώτον εκπαίδευση του

πελάτη σε συμπεριφορικές τεχνικές βάσει

των οποίων μαθαίνουμε να ελέγχουμε τις αν-

τιδράσεις μας απέναντι στις διατροφικές μας

συνήθειες και να τροποποιούμε τις υπάρχου-

σες δυσλειτουργίες, αλλά και να ελέγχουμε

το περιβάλλον, ώστε να περιοριστεί η παρόρ-

μηση για λήψη τροφής. Πολλές απ΄αυτές τις

«συμβουλές-τρικ» είναι διαθέσιμες στο ευρύ

κοινό σε αρκετά εκλαϊκευμένη μορφή, αλλά

σχεδόν πάντα αποτυγχάνουν -για να επιτύ-

χουν χρειάζονται την συστηματική καθοδή-

γηση και την εκμάθησή τους από έναν ικανό

θεραπευτή μέσα σε ένα πλαίσιο εξατομικευ-

μένης συστηματικής θεραπείας.

Στη συνέχεια, βασική προϋπόθεση για την εις

βάθος αντιμετώπιση της διαταραχής είναι να

εντοπιστούν οι ψυχολογικοί μηχανισμοί (οι

σκέψεις και οι πεποιθήσεις) του πελάτη γύρω

από τον εαυτό του, το βάρος και το σχήμα του

σώματός του. 

Πηνελόπη Δουβόγιαννη -Ζωή Ντουλαπτσή

www.mednutrition.gr

. . . γ ια την υγειά μας

Πότε η υπερφαγία είναι διαταραχή;

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Διεύθυνση : Θ. Σκοπελίτη 1
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003
Τηλ: 22990 20155
ΦΑΞ : 22990 20015
Μαρκόπουλο   21-10-2020
Αρ. πρωτ.   …16476..

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη προσφορά, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ» συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού 575284,70€ με
ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπι-
στεί από τους προϋπολογισμούς
του Δήμου Μαρκοπούλου και των
Ν.Π.Δ.Δ. του.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
7/2020 μελέτη προμήθειας η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής διακήρυξης με
16473/21-10-2020.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρο-
νικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.
Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα καταληκτι-
κής υποβολής προσφορών: 10 ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 15:00 πμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τουλάχιστον
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής των προσφορών.

Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρι-
σμοί ή ενώσεις προμηθευτών. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγρα-
φούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολου-
θώντας τη σχετική διαδικασία εγ-
γραφής. 
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού ή για τις ομάδες που υποβάλει
προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνα-
τότητα να υποβάλλουν προσφορά
για μια ή περισσότερες ομάδες της
προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή,
το ύψος της εγγυητικής συμμετο-
χής αναπροσαρμόζεται ανάλογα.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα
γίνει ως εξής:
Α. Για την προμήθεια υγρών καυσί-
μων το κριτήριο κατακύρωσης της
χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
(%), το οποίο υπολογίζεται στη νό-
μιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του εί-
δους κατά την ημέρα παράδοσής
του, για την περιοχή του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως
αυτή ανακοινώνεται από το Παρατη-
ρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας. Το ποσοστό αυτό μπο-
ρεί να είναι αρνητικό μέχρι και 1%.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης

των καυσίμων είναι δώδεκα (12)
μήνες από την ημερομηνία ανάρτη-
σης στο κεντρικό ηλεκτρονικό μη-
τρώο δημοσίων συμβάσεων.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές
στους οποίους θα γίνει η κατακύ-
ρωση, θα κληθούν να καταθέσουν
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ
του Δήμου, για ποσό που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 5% επί της συμβα-
τικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων
των καυσίμων, ο Δήμος και το κάθε
Νομικό Πρόσωπο, διατηρεί το δι-
καίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδι-
κασία δικαιώματος προαίρεσης
(option), δηλαδή μπορεί να ζητήσει
αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αναλυτική διακήρυξη, εφόσον τούτο
κριθεί σκόπιμο και επωφελές. Ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης της
προμήθειας καυσίμων δύναται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, μετά από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρα-
τείνεται μέχρι το ¼ αυτού.
Η αναλυτική διακήρυξη και το τεύ-
χος της μελέτης αναρτήθηκαν στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού
(ΕΣΗΔΗΣ), στο ΚΗΜΔΣ και στην
ιστοσελίδα του Δήμου
www.markopoulo.gr . 
Η επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω
της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ με α/α
101294
Έχει αναρτηθεί δημοσίευση στην
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ηλεκτρο-
νικά την 28-12-2020 και φέρει τον
αριθμό 2020-178200.

Ο Δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης
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Το “Λαύριο” νίκησε την ΑΕΚ

Μεγάλη εμφάνιση και μεγάλη νίκη από το *Λαύριο*

που κέρδισε στην έδρα του την *ΑΕΚ* με 78 – 70 πε-

τυχαίνοντας την πέμπτη σερί νίκη του και τερματίζον-

τας το αήττητο σερί της ΑΕΚ.

Από το πρώτο λεπτό μέχρι και τη λήξη του αγώνα το

Λαύριο είχε το προβάδισμα στο σκορ. Οι αθλητές του

έκαναν έναν πολύ καλό αγώνα και στην επίθεση και

την άμυνα.

Η ΑΕΚ είχε απουσίες λόγω τραυματισμών του Λοτζέ-

σκι και του Σλότερ και προσπάθησε κυρίως κάτω από

το καλάθι με τον Μοριέρα να πετυχαίνει 30 πόντους.

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων:

Προμηθέας Π.-Περιστέρι 75-58

Άρης-Κολοσσός Ρόδου 74-84

Λάρισα-Μεσολόγγι 84-58

ΠΑΟΚ-Ιωνικός Νικαίας 86-84

Παναθηναϊκός-Ηρακλής 106-74

Λαύριο-ΑΕΚ 78-70

Κούμαν: 
«Δεν είδα τη συνέντευξη του Μέσι,

χαίρομαι για όσα είπε για μένα»

Τη συνέντευξη του Λιονέλ Μέσι κλήθηκε να σχολιά-

σει ο Ρόναλντ Κούμαν, με τον Ολλανδό κόουτς να

αποκαλύπτει πως δεν την παρακολούθησε. Παρόλα

αυτά, υπογράμμισε πως χάρηκε που ο Αργεντινός

σούπερ σταρ χαρακτήρισε θετική την πρόσληψη του

στην Μπαρτσελόνα.

Ο Ολλανδός κόουτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει

του αγώνα με την Εϊμπάρ ανέφερε χαρακτηριστικά

πως: «Δεν είδα την συνέντευξη του Λίο όταν προ-
βλήθηκε, αλλά χαίρομαι που είπε ότι η πρόσληψή
μου κρίνεται θετική».
Για το μέλλον του Αργεντινού σούπερ σταρ, ο Κού-

μαν απάντησε: «Θεωρώ πως δεν κρίνεται η απόφασή
του από κανέναν προπονητή ή από καμία χώρα…
Είναι μια απόφαση που θα ληφθεί με γνώμονα την
οικογένειά του. Δεν πιστεύω πως ένας προπονητής
μπορεί να τον επηρεάσει αυτή τη στιγμή σε όσα μπο-
ρεί να σκέφτεται».

Νίκος Γεωργόπουλος

Δεν θα επιτρέψουμε να 

γυρίσει το τένις στους 

«λίγους»

«Δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσει το τένις εκεί που ήταν

πριν από 30 χρόνια, δηλαδή στους "λίγους"», δή-

λωσε ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ Σπύρος Ζαννιάς που

ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες

εκλογές της Ομοσπονδίας.

Στη δήλωσή του αναφέρει ακόμα πως «το τένις είναι
πλέον λαϊκό άθλημα και ανήκει σε όλους μας, στην
Αττική αλλά και στην Περιφέρεια από την Ορεστιάδα
μέχρι τα Χανιά και από το Καστελόριζο μέχρι την
Κέρκυρα».

Ανέφερε επίσης ότι «κάποιοι υποψήφιοι κομματικο-
ποιούν τις εκλογές, επικαλούμενοι "κουμπαριές", βα-
σιζόμενοι σε μηχανισμούς πίεσης».

Επίσης, δηλώνει για τη διοίκηση της ΕΦΟΑ, «που κά-
ποιοι νομίζουν ότι απέρχεται», ότι «παραμένει αρ-
ραγής και θα συνεχίσει το έργο της σε ολόκληρη την
επικράτεια».

Νίκος Γεωργόπουλος

Κονσέρτο για πολυβόλα από τον

Ολυμπιακό στη Μόσχα, διέλυσε με κα-

τοστάρα την Χίμκι και μένει στο κόλπο

για την 8αδα. Με το ροζ φύλλο στις

αποσκευές του επιστρέφει από την

Μόσχα ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες με τον Κώστα Σλούκα

να πετυχαίνει 25 πόντους και να μοι-

ράζει 5 ασίστ και τον Σάσα Βεζένκοφ

να έχει 19 πόντους και 6 ριμπάουντ,

διέλυσαν με 105-88 την Χίμκι για την

17η αγωνιστική της Euroleague και πέ-

τυχαν την 8η νίκη τους στη φετινή

διοργάνωση.

Οι Ερυθρόλευκοι «γάζωσαν» τους Μο-

σχοβίτες με 16 τρίποντα, ενώ τελεί-

ωσαν τον αγώνα με 19 ασίστ και μόλις

6 λάθη. Διψήφιο αριθμό πόντων είχαν

επίσης οι Ελις (15π. 8 ριμπ.), Χάρισον

(12π.) και Μάρτιν (11π.).

Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο…

συνήθης ύποπτος, Αλεξέι Σβεντ με 22

πόντους και 9 ασίστ, με τον Μίκι να πε-

τυχαίνει 17 πόντους και να έχει 7 ριμ-

πάουντ. Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός

ανέβηκε στο 8-8 και βρίσκεται στην 9η

θέση της βαθμολογίας.

Δυνατό ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο

παιχνίδι και προηγήθηκε 8-4 με έξι

πόντους από τον Πρίντεζη και δύο από

τον Ελις, ενώ λίγο αργότερα ο Σλού-

κας πέτυχε ένα ακόμα τρίποντο για

τους Πειραιώτες και έκανε το 11-6.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Μίκι σε

9-11, ωστόσο, οι Ερυθρόλευκοι βρέθη-

καν ξανά στο +5 (11-16) με δίποντο

του Σλούκα και τρίποντο του Ααρον

Χάρισον. Οι Ρώσοι απάντησαν με ένα

δικό τους σερί 5-0 και ισοφάρισαν σε

16-16 με δύο πόντους από τον Μπού-

κερ και τρεις βολές από τον Σβεντ.

Βρήκαν ρυθμό οι Σβεντ-Βιάλτσεφ,

απάντησαν οι Ερυθρόλευκοι

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η εικόνα του

αγώνα άλλαξε άρδην, με τους παίκτες

της Χίμκι να… πυροβολούν έξω από τη

γραμμή του τριπόντου. Ο Βιάλτσεφ αρ-

χικά ισοφάρισε σε 26-26 και στη συνέχεια

ο Σβεντ με τρία συνεχόμενα τρίποντα

έδωσε προβάδισμα πέντε πόντων στην

ομάδα του Κουρτινάιτις (35-30).

Ο Ολυμπιακός μείωσε με δύο βολές

του Βεζένκοφ και στη συνέχεια ισοφά-

ρισε σε 35-35 με τρεις πόντους από

τον Σπανούλη. Ο Βιάλτσεφ όμως με

δύο ακόμα τρίποντα έκανε το 41-35

και λίγο αργότερα ο Μπούκερ ανέ-

βασε τη διαφορά στους 8 (43-35).

Κυριάρχησε και έγινε… καπνός!

Στην πρώτη επίθεση του τρίτου δεκα-

λέπτου ο Μπούκερ έδωσε προβάδισμα

στην Χίχκι με 52-51, όμως, ο Ολυμπια-

κός απάντησε με δύο τρίποντα από

τους Τζένκινς και Σλούκα και βρέθηκε

στο +5 (52-57). Ο Σβεντ μείωσε σε 56-

59 και 58-61, αλλά οι Πειραιώτες βρέ-

θηκαν και πάλι στο +5 με δύο βολές

του Ελις (58-63).

Ο Σλούκας με τρίποντο έκανε το 66-

58, αλλά ο Γιόβιτς απάντησε με δικό

του τρίποντο και μείωσε ξανά στους 5

(61-66). Σε εκείνο το σημείο Ολυμπια-

κός πάτησε… γκάζι και άρχισε να ανε-

βάζει τη διαφορά.

Ο Χάρισον με τρίποντο έκανε το 71-64

για τους Πειραιώτες και λίγο αργότερα

ο Μάρτιν έφερε για πρώτη φορά τους

Ερυθρόλευκους στο +9 (64-73). Οι παί-

κτες του Μπαρτζώκα είχαν πάρει…

φωτιά, με τον Χάρισον να σκοράρει τρί-

ποντο για το 76-64 και τον Βεζένκοφ με

2/2 βολές να κάνει το 78-64, με τον

Ολυμπιακό να κλείνει την τρίτη περίοδο

έχοντας προβάδισμα 14 πόντων.

Δεν… χαλάρωσε και έφυγε νικητής

Στα τελευταία λεπτά οι Ρώσοι προ-

σπάθησαν να ρίξουν τη διαφορά και να

μπουν ξανά στο παιχνίδι, αλλά οι παί-

κτες του Μπαρτζώκα διαχειρίστηκαν

άψογα τον χρόνο και το σκορ και

έφτασαν σε μια πολύ μεγάλη εκτός

έδρας νίκη με 105-88.

Nίκος Γεωργόπουλος

Χίμκι – Ολυμπιακός : Πρωτοχρονιάτικο πάρτι

για τον Θρύλο στη Μόσχα (105-88)
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ΜΠΑΣΚΕΤ - Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μέτρα για επανέναρξη ζητούν οι παίκτριες

Αίτημα για έμπρακτη στήριξη της πολιτείας στην επα-

νεκκίνηση του αθλητισμού απευθύνουν οι παίκτριες

των ομάδων της Α2 μπάσκετ γυναικών, με επιστολή

τους προς τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυ-

γενάκη. 

Ζητούν χορήγηση άδειας για να ανοίξουν τα γήπεδα,

προκειμένου να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις, επανέ-

ναρξη της λειτουργίας των ακαδημιών και κυρίως τη

λήψη μέτρων από την κυβέρνηση ώστε να καταστεί

εφικτή η ενεργοποίηση του αθλητισμού, μέσα από

εβδομαδιαία τεστ κορονοϊού για τους αθλητές και τις

αθλήτριες. Επιπλέον, μέσα από την επιστολή αναδει-

κνύεται η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα αθλη-

τικά σωματεία εξαιτίας της αναστολής των

δραστηριοτήτων τους.

«Δυστυχώς τα αθλητικά σωματεία, μετά την έναρξη
της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που
αυτή επέφερε, αποδυναμώθηκαν σημαντικά, με απο-
τέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες
τους», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι μπασκεμπασκε-

τμπολίστριες.

Και προσθέτουν: «Κύριοι, θα είναι τραγικό μία ακόμα

χρονιά το πρωτάθλημα να μη διεξαχθεί. Είναι σημαν-

τικό να ανοίξουν άμεσα τα γήπεδα προκειμένου να

προπονηθούμε, ώστε να ξεκινήσουν εκ νέου οι αγώ-

νες του πρωταθλήματος, ακόμα κι αν χρειαστεί να

δοθεί παράταση στην ημερομηνία λήξης του».    

ΒΟΛΕΪ
Πιέζουν για έναρξη των πρωταθλημάτων

ΕΣΑΠ και Ομοσπονδία

Την έναρξη των πρωταθλημάτων της Volleyleague αν-

δρών και γυναικών επιζητούν η ΕΣΑΠ και η Ομοσπον-

δία Βόλεϊ.

ΕΣΑΠ: Επιτακτική ανάγκη για έναρξη στις 10/1
Για τη Volleyleague ανδρών η ΕΣΑΠ ζητάει με νέα επι-

στολή της προς τους αρμοδίους των υπουργείων

Υγείας και Αθλητισμού έναρξη για τις 10/1. Η Λίγκα

της πρώτης κατηγορίας τονίζει την άμεση ανάγκη

έναρξης του πρωταθλήματος στη συγκεκριμένη ημε-

ρομηνία λόγω και της πίεσης που δημιουργεί η προ-

θεσμία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για τη λήξη των

εγχώριων πρωταθλημάτων (15/4) εξαιτίας και των

Ολυμπιακών Αγώνων. Παράλληλα η ΕΣΑΠ αναφέρε-

ται και στο πλεονέκτημα που διαθέτει το άθλημα να

μη χρειάζεται σωματική επαφή, κάτι που όπως τονίζει

αποτελεί σημαντικό στοιχείο προκειμένου να απο-

φευχθούν κρούσματα κορονοϊού.

«Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει πλέον καμία αιτία
να μην αρχίσουμε άμεσα τους αγώνες μετά από προ-
πονήσεις 3,5 εβδομάδων περίπου και χωρίς ούτε ένα

κρούσμα μέχρι στιγμής. Το πρωτάθλημά μας υποχρε-
ωτικά θα πρέπει να λήξει το αργότερο έως 15/4/21
λόγω απόφασης της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB),
οπότε πρέπει να αρχίσουμε στις 10/1/21 και παίζοντας
δύο φορές την εβδομάδα οριακά να το ολοκληρώ-
σουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλα χρονικά περιθώ-
ρια», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της

ΕΣΑΠ.

ΕΟΠΕ: Να αρχίσει η δράση και στις γυναίκες
Από την πλευρά της η ΕΟΠΕ εξέδωσε ανακοίνωση

μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης τηλεδιάσκεψης

των 14 ομάδων της Volleyleague γυναικών, τονίζοντας

πως όλοι θέλουν την επανέναρξη του πρωταθλήμα-

τος. Η Ομοσπονδία στέκεται στο γεγονός πως όλες

οι ομάδες θα γυρίσουν στα γήπεδα στην αρχή της

νέας χρονιάς με την έναρξη των προπονήσεων, ενώ

διατηρεί την ελπίδα πως το αργότερο τις πρώτες

μέρες του Φλεβάρη το πρωτάθλημα της Volleyleague

γυναικών θα επιστρέψει στη δράση.

Σημειώνεται πως με βάση τις νεότερες ανακοινώσεις

της επιτροπής ειδικών της ΓΓΑ επιτρέπεται από την

1η Γενάρη η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστά-

σεων για προπονήσεις των ομάδων που μετέχουν

στην πρώτη κατηγορία μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ γυ-

ναικών, πόλο ανδρών - γυναικών και χάντμπολ αν-

δρών - γυναικών.

SUPER LEAGUE 1
Φουλ δουλειά από Χιμένεθ

Mε τον Μανόλο Χιμένεθ να έχει από την Κυριακή ξε-

κινήσει την 4η θητεία του στον πάγκο της ΑΕΚ, όταν

ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ κάνοντας την πρώτη προ-

πόνηση με τους παίκτες, τα πράγματα δείχνουν να

εξελίσσονται ιδανικά ενόψει και του ντέρμπι με τον

Ολυμπιακό. Ο Ισπανός προπονητής έχει στη διάθεσή

του άπαντες τους παίκτες για να δουλέψει πριν από

το ντέρμπι του Φαλήρου στοχεύοντας στο καλό ξεκί-

νημα. Μοναδικός απών ήταν ο Παουλίνιο που έμεινε

στην Πορτογαλία αφού βρέθηκε θετικός στον κορο-

νοϊό, την ώρα μάλιστα που έχει ειδοποιηθεί από τους

υπεύθυνους της ομάδας να αναζητήσει αλλού την

τύχη του.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ο Ματιέ Βαλμπουενά έχει ανεβάσει

ρυθμούς και όλα δείχνουν πως θα είναι στη διάθεση

του Πέδρο Μαρτίνς για την αναμέτρηση του Ολυμπια-

κού με την ΑΕΚ. Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής ταλαιπω-

ρήθηκε από τη θλάση που υπέστη πριν από το ντέρμπι

στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Παναθη-

ναϊκό.

ΠΑΟΚ: Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθεί η

μεταγραφή του Τάσου Δουβίκα στον ΠΑΟΚ που απο-

κτά τα δικαιώματά του αλλά, όπως όλα δείχνουν, θα

τον αφήνει στη νυν ομάδα του, τον Βόλο, μέχρι το

τέλος της σεζόν. Την ίδια στιγμή φουντώνουν οι

φήμες για επιστροφή του Ουάρντα στον «Δικέφαλο

του Βορρά», ενώ σενάρια θέλουν να υπάρχει ενδια-

φέρον για τον πρώην παίκτη του Αλεξάνταρ Πρίγιο-

βιτς.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε

ότι ποδοσφαιριστής της βρέθηκε θετικός στον κορο-

νοϊό έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, τονίζον-

τας πως είναι ασυμπτωματικός. Αμέσως τέθηκε σε

εφαρμογή το προβλεπόμενο υγειονομικό πρωτό-

κολλο για τον ίδιο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας,

ενώ σε τρεις μέρες θα γίνει νέος έλεγχος.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

προσωπικώς!

Η Δεκαετία του 1950 έχει με το σπαθί της κερδίσει ασυ-

ζήτητη την πρώτη θεση Επιπέδου εάν συγκρίνει κανείς,

τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες γυμνάζονταν, οι Έλλη-

νες Πρωταθλητές, έναντι των ξένων συναδέλφων τους.

Συνθήκες Βάρβαρες – Πρωτόγονες – Καταστροφικές.

Χωρίς χώρους, χωρίς ιατροφαρμακευτική φροντίδα με

έναν Προπονητή, όλα τα αγωνίσματα, χωρίς κλειστές αί-

θουσες, χωρίς βάρη, χωρίς χορτάρι για την ξεκούραση

των ποδιών μας και κυρίως για την προπόνηση των αθλη-

τών μεγάλων αποστάσεων. Για ιατρικό επιτελείο κατά τη

διάρκεια της προπόνησης ούτε κουβέντα…. Μέσα σε αυτό

το άθλιο απάνθρωπο περιβάλλον, Οι Γιωργος Παπαβασι-

λείου -  Βαγγέλης Δεπάστας – Τάκης Κωσταντινίδης –

Βασίλης Σύλλης- Αντώνης Κουνάδης – Δήμος Μαγκλά-

ρας – Γιώργος Μαρσέλλος – Γιώργος Τσακανίκας – Χρή-

στος Χιώτης – Νίκος Γεωργόπουλος (ο ατός μου) και

άλλοι νέοι αθλητές προσπαθούσαμε με μεγάλο κόπο και

θυσίες να κάνουμε τους ΑΘΛΗΤΕΣ. Και όμως  οι επιδόσεις

που κάναμε πριν 70 χρόνια, όπως  τις  κάναμε,  ήταν  ΜΕ-

ΓΑΛΑ  ΡΕΚΟΡ.

ΚΑΛΗ  ΑΡΧΗ!  Όταν  την δεκαετία  του  60  είπα  δημόσια,

ότι ο  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ είναι,  από  τα  Μεγαλύτερα, ΠΟΛΙ-

ΤΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ της  ΕΠΟ-

ΧΗΣ  μας,  παρά  λίγο  να  μπω φυλακή. Πολλοί  επώνυμοι

Φίλοι  Δημοσιογράφοι  με  συμβούλευσαν: “ΝΙΚΟ προ-
σοχή,  κάποια  πράγματα  δεν λέγονται  Δημόσια”. Αυτά

τη  δεκαετία  του  60… Η  Εμπορευματοποίηση  του Αθλη-

τισμού  και  κυρίως  του  Ποδοσφαίρου  ΚΑΛΠΑΖΕ.  ΣΗ-

ΜΕΡΑ  ο Αθλητισμός σε  όλο  τον  ΚΟΣΜΟ, είναι  από  τα

μεγαλύτερα  κυρίως  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  Ζητήματα,  ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕΙΣ  δισεκατομμυρίων  (μαφία – βία – φάρμακα – πορ-

νεία εξαγορές   όλων  των  ειδών  τα  εγκλήματα…)

πάντα  είχα  μια  μανία  να  παρακολουθώ  τα  συμβαίνοντα

σε  όλο  τον  Αθλητισμό  π.χ. οι  Αθλητικές  Ομοσπονδίες

θα  αλλάξουν  μορφή  διοίκησης  σύντομα. Θα  εξελιχθούν

σε  Μαγαζιά… οι  ΝΕΟΤΕΡΟΙ  έχουν  πολλά  να  δούνε…

Ο  ΣΑΠΙΟΣ  ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ  απανταχού  ΠΑΡΩΝ…..

Τι    να ευχηθώ ;;;;   ΥΓΕΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ  ΚΑΛΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕ  ΑΓΑΠΗ




