
23ο €

O Π.τ.Δ. πρέπει να ενώνει·

ΟΧΙ να διχάζει

Αρχημηνιά κι αρχηχρονιά...

Ας αρχίσουμε με την εκλογή του Προέδρου της

Δημοκρατίας (Π.τ.Δ) που πρέπει να πραγματο-

ποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου του 2020 (Πρώτη

συνεδρίαση το αργότερο 12/2).

Εκλογή, που δεν είναι της επι-

λογής του τύποις «κυρίαρχου»

λαού, γιατί είναι «ανώριμος»

για τέτοιες αποφάσεις, ενώ

είναι ώριμος για να παριστάνει

το μπαλάκι του πινγκ-πονγκ

την ώρα που ψηφίζει για πρω-

θυπουργό τον οποίον συνήθως

καταψηφίζει στις επόμενες εκλογές, για να τον

υπερψηφίσει πάλι στις μεθεπόμενες. 

Ο λαός δεν ψηφίζει Π.τ.Δ. και για να μην τον πε-

ριβάλλει με πρωτογενή εξουσία. Αυτήν που

έπρεπε να είχε για να είναι ρυθμιστής αλλά και

υπόλογος.

Ένας άνθρωπος όμως – ο Πρωθυπουργός – απο-

φασίζει μόνος του ή με την επιφοίτηση κάποιου

πνεύματος ή κάποιων μυστικοσυμβούλων, ποιον

θα επιλέξει για Π.τ.Δ., τον οποίον εκλέγουν σχε-

δόν τυπικά, οι βουλευτές, ως εκλέκτορες. Γι’

αυτό και περιμένουμε ...εναγωνίως να μας απο-

καλύψει, την επιφοίτησή του, ο Κυρ. Μητσοτά-

κης, όταν κατέβη από το “όρος” Τραμπ και μετά

την φώτιση των Φώτων!...
Συνέχεια στη σελ. 2

Κώστας Βενετσάνος

Μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2020

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

“Σύνορα της καρδιάς,
και πράσινα άλογα...

σελίδα 14

Υπόμνημα Ενστάσεων
για ιδιοκτησίες στη

Σαρωνίδα
σελίδα 7

Ενίσχυση επιχειρήσεων
πληγέντων από φωτιά

και πλημμύρες
σελίδα 6

Χρυσό, η εθνική
ομάδα ΠΟΛΟ

Τιμητική διάκριση 

Ανέτιμος και αργός
ο κρατικός μηχανισμός

στη ...Ζηνοβία

σελίδεα 22
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 210 8959.004 (Fax)

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Συντάκης: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193

GR 4601106560000065600144193

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.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Μέχρι πρότινος γίνονταν μεγάλες διαβουλεύσεις, αλλά

και συναλλαγές για την εξασφάλιση τουλάχιστον των

180 ψήφων της τρίτης ψηφοφορίας, πράγμα που τώρα

δεν χρειάζεται, μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του

Συντάγματος, αφού τώρα εκλέγεται Π.τ.Δ. με 151 κι

ακόμη λιγότερους (σχετική πλειοψηφία) αν χρειαστεί.

151 βουλευτές, δηλαδή μόνο του κυβερνώντος κόμμα-

τος· άρα κομματικός Πρόεδροςε! 

Εκείνο το «ευρύτερης αποδοχής» “πάαααει...”!.

Κατά το Σύνταγμα πάντα, «το πολίτευμα της Ελλάδας
είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία»
(Σ. Άρθρο 1 § 1). Υπάρχει δηλαδή κάποιος που προ-

εδρεύει· ονομάζεται και «Πρόεδρος» της Δημοκρατίας,

αλλά δεν έχει καμμιά σχεδόν ουσιαστική αρμοδιότητα.

Ότι και να κάνει πρέπει να έχει την υπογραφή των αρ-

μοδίων Υπουργών, γιατί ο ίδιος είναι ανεύθυνος!

Είχε μιαν αρμοδιότητα, να διαλύει δηλαδή τη Βουλή αν

διαπιστώσει ότι αυτή «ευρίσκεται σε προφανή δυσαρ-
μονία προς το λαϊκό αίσθημα», μετά από γνώμη του

Συμβουλίου της Δημοκρατίας, αλλά κι αυτή η ουσια-

στική αρμοδιότητα καταργήθηκε. Με την πρώτη αναθε-

ώρηση μετετράπη σε ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ – αρμοδιότητα με-

ταμφιεσμένη σε «εξαιρετικής σημασίας εθνικό θέμα»,
για το οποίο κρίνει και αποφασίζει η κυβέρνηση, δη-

λαδή ο πρωθυπουργός, δηλαδή πρόσωπο μειωμένης

πολιτικής αποδοχής.

Βέβαια, διαπρεπείς Συνταγματολόγοι όπως ο Γ. Κασιμά-

της, ο Δημ. Τσάτσος, ο Α. Μάνεσης κ.άλλοι θεωρούν πως

η έννοια «δυσαρμονία» (τους διαφεύγει το «προφανής»

(δυσαρμονία) ως έννοια είναι αόριστη κ.λπ.

Χαρακτηριστικά ο Α. Μάνεσης, τον οποίον επικαλείται

και ο Δ. Τσάτσος, λέει ότι είναι έννοιες «αόριστες και
ρευστές που αφήνουν στον πρόεδρο όλα τα περιθώρια
της νομιμοφανούς αυθαιρεσίας»1.

Πράγματι, στην πολιτική πρακτική έχουν παρατηρηθεί

και παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα «νομιμοφανούς

αυθαιρεσίας», ώστε δύσκολα, θα μπορούσε κάποιος, ν’

αντικρούσει τον ισχυρισμό, τέτοιου μάλιστα επιστημο-

νικού βάρους Συνταγματολόγων.

Αλλά αν δυσπιστούμε ως προς την ακεραιότητα ενός

προσώπου που έχει τιμηθεί με το ανώτατο αξίωμα του

κράτους, που έτυχε της ευρύτερης αποδοχής του εκλε-

κτορικού σώματος (της Βουλής), - αφού μέχρι πρότινος

μάλιστα απαιτείτο διευρυμένη πλειοψηφία στην τελική

ψηφοφορία 180 βουλευτών, δηλαδή, πρακτικά απο-

δοχή πέραν του ενός κόμματος.

Πώς εμπιστευόμαστε ένα πρόσωπο που μπορεί να έχει

το κόμμα του ακόμα και κάτω των 150 βουλευτών

(όπως ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ή και παλιότερα ο Κων. Μη-

τσοτάκης ακριβώς 150);

Πώς εμπιστευόμαστε ένα πρόσωπο – τον Πρωθυ-

πουργό – αφήνοντάς του «όλα τα περιθώρια νομιμο-
φανούς αυθαιρεσίας», τη στιγμή μάλιστα που πρώτο,

ουσιαστικά μέλημά του είναι η εξασφάλιση και προ-

αγωγή των συμφερόντων του κόμματός του, των στε-

λεχών, των υποστηρικτών και των οπαδών και των

διαπλεκόμενων οικονομικών συμφερόντων, αν θέλει –

και βέβαια θέλει – να παραμείνει αρχηγός του κόμμα-

τός του και πιθανόν πρωθυπουργός, που είναι και η τε-

λική επιδίωξή του.

Πώς εμπιστευόμαστε αυτόν, μ’ αυτά τα κομματικά

δεσμά, αυτόν τον αυτο-δεσμώτη και ΔΕΝ εμπιστευό-

μαστε μια προσωπικότητα που εκ των πραγμάτων έχει

διαρρήξει τα κομματικά δεσμά και εξαρτήσεις – όχι

αναγκαστικά και ολοκληρωτικά τους κομματικούς δε-

σμούς – και που θέλει να εξασφαλίσει κυρίως την υστε-

ροφημία του και εν τέλει, και την επανεκλογή του, ως

επιβεβαίωση της αξιοσύνης του;

Η πολιτική πρακτική εξάλλου, μέχρι σήμερα, αυτό έχει

καταδείξει.

Και έχει ακόμη επιδείξει μια τάση όντως ευρύτερης συ-

ναινετικής αποδοχής Π.τ.Δ., ιδιαίτερα τα τελευταία 25

χρόνια, με αξιοσημείωτη, σχετικά τουλάχιστον, επιτυ-

χία.

Υπενθυμίζω τον Κωστή Στεφανόπουλο2 (1995-2005)

που προτάθηκε από την «Πολιτική Άνοιξη»3, τη Ν.Δ. και

το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν δύο θητείες του Κάρολου Πα-

πούλια (προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ), που προτάθηκε

από τη Ν.Δ. του Κώστα Καραμανλή, τον ΛΑ.Ο.Σ. του

Καρατζαφέρη και το ΠΑΣΟΚ, και τέλος, τον παρόντα

Π.τ.Δ. Προκόπη Παυλόπουλο, που προτάθηκε από τον

ΣΥΡΙΖΑ και τους «Ανεξάρτητους Έλληνες» του Καμμέ-

νου και ψηφίστηκε και από τους βουλευτές της Ν.Δ.,

πλην του Κυρ. Μητσοτάκη, που είχε δηλώσει ότι «δεν
θα προσέλθει, επειδή δεν ήθελε να καταψηφίσει τον
Προκ. Παυλόπουλο!».

Μένει να δούμε αν οι «βεντέτες» και οι κομματικές

σκοπιμότητες, τώρα μάλιστα που τους «λύθηκαν τα

χέρια», αν θα τους οδηγήσει στο «σπάσιμο» της συναι-

νετικής παράδοσης, της εκλογής Π.τ.Δ., ευρύτερης

αποδοχής, όπως πρέπει να είναι.

Εκείνο που μ’ ενοχλεί πάντως είναι η κομματική και

προσωπική σκοπιμότητα, ή το ...γινάτι σ’ έναν θεμε-

λιακό θεσμό όπως του Προέδρου της Δημοκρατίας, και

ακόμη και από καθ’ ύλην αρμόδιους επιστήμονες, Συν-

ταγματολόγους, πολιτειολόγους, θεωρητικούς της πο-

λιτικής. Θλιβερό παράδειγμα, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

- Κίνημα Αλλαγής(;) για υποψηφιότητες τύπου Σημίτη,

Βενιζέλου, Γ. Α. Παπανδρέου! Θεέ και κύριε! Είναι πρό-

σωπα αυτά που ευελπιστούν να τύχουν «γενικής ή δι-

ευρυμένης αποδοχής», πολιτικών και πολιτών;

Ο Σημίτης των Ιμίων και των ευχαριστιών; Ο Σημίτης

του Χρηματιστηρίου, των σκανδάλων και της υποταγής

μας στο ευρώ; Ο Γ.Α.Παπανδρέου που έφερε την

τρόικα, τα μνημόνια της υποταγής και το Διεθνές Νο-

μισματικό Ταμείο; Που παράδωσε την εθνική κυριαρχία

και παραιτήθηκε από «...κάθε ασυλία λόγω εθνικής κυ-
ριαρχίας...» στους δανειστές; - η Πράξη που κατά τον

Συνταγματολόγο Γ. Κασιμάτη «δεν επιτρέπεται να
συμβεί ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο» - και τον

Ευάγγ. Βενιζέλο, που θεωρώ περιττό να τον χαρακτη-

ρίσω, αφού αυτοχαρακτηρίζεται ομιλών και πράττων.

Α’, ακούστηκε και το όνομα της Δαμανάκη, χαρακτηρι-

στικότερο παράδειγμα αριβισμού, καιροσκοπισμού και

ιδιοτέλειας. Καπηλεύθηκε το «Πολυτεχνείο» περισσότε-

ρον παντός άλλου και ευτέλισε, και το σύμβολο και τις

ιδεολογίες. Να υπενθυμίσω: βουλευτής του ΚΚΕ και Πρό-

εδρος της ΚΝΕ. Μεταπήδησε στον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ (προ

ΣΥΡΙΖΑ) και έγινε πρόεδρός του(!), για να μεταπηδήσει,

όπως τόσοι άλλοι «κομμουνιστογενείς», σύμφωνα με

τον ομοιότυπο Ανδρουλάκη, στο ακμάζον τότε ΠΑΣΟΚ

και να βολευτεί εν τέλει, ως Επίτροπος στην Ε.Ε.! 

Ο Σαμαράς, που επίσης ακούγεται, ΔΕΝ θα ενώσει.

Συνέχεια στη σελ. 8

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί ιερών εικόνων ο λόγος
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Αλκυονίδες ημέρες
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Εξαφάνιση ενηλίκων, αιτίες που τις προ-

καλούν Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

“Ήθελε ακόμη φως πολύ να ξημερώ-
σει”, βιβλιοπαρουσίαση Σελ. 13

...θεατρικά: “tape” Σελ. 15

O Αντώνης Λιάκος “κατασκευάζει”
την Ελλάδα, Θεόδωρος Γεωργίου Σελ. 15

Πρωτοχρονιάτικη ναυτική περιπέ-
τεια ενός νέου γιατρού Σελ. 15

Στα δύσβατα μονοπάτια του... 
Ι. Δόγκα Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Βούλας

Στην 1η του 2020 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση

καλεί η Δημοτική Κοινότητα Βούλας, την Τετάρτη 8 Ιανουα-

ρίου και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα:     

1.Απόφαση για την άρση ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμέ-

νου σχεδίου και εφαρμογής του στο έδαφος στο ΟΤ 317 και

τον χαρακτηρισμό τμήματός του, ως κοινόχρηστου χώρου.

2. Επί αιτήσεων σχετικά με εκταφές και παρατάσεις ταφών.



Αίγυπτος
Η Γενέτειρά μου • Η Υποσχόμενη Γη
Γεωργία Κοφινά - Βεροπούλου

Ξεκίνησα πολλές φορές να γράψω, όμως ο ελεύθερος χρόνος μου ήταν τόσο λίγος. 
Τώρα που μάζεψα τις  σημειώσεις που είχα αποθηκεύσει στο μυαλό μου,  όλα αυτά 
τα χρόνια και δεν δουλεύω πλέον στους τρελούς ρυθμούς των νιάτων μου, προσπαθώ
να τα βάλω σε μια  σειρά σύμφωνα με τα γεγονότα και τις εποχές. Eλπίζω, οι ανα-
γνώστες, να τα βρουν ενδιαφέροντα και να τα διαβάσουν. Για μένα, είναι μια  κατάθεση
ψυχής στους  δικούς μου ανθρώπους. 

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 250, Τιμή διάθεσης: 10€

Δε στέλνουν γράμματα στους ουρανούς
Έλληνες της Καππαδοκίας και του Πόντου 
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Βιογραφική εξιστόρηση
Ηλίας Αλβανίδης

Το βιβλίο μου αυτό, αποτελεί βιογραφικό χρονικό με την ευχή, όχι άλλος πόλεμος, 
όχι άλλος αλληλοσπαραγμός, ποτέ πια καραβάνια προσφύγων και καταστρεμμένα
χωριά και πόλεις. Ποτέ πια Ορφανοτροφεία και προσφυγικά καταλύματα. 

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 255, Τιμή διάθεσης: 10€

skaravaios.gr

Νέες εκδόσεις μας

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

και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία
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«Ζωή Χαρισάμενη»
Του Κώστα Τσιάνου

Στο Από Μηχανής Θέατρο ολοκληρώνονται, όπως

ήταν προγραμματισμένο, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου οι

παραστάσεις του έργου «Ζωή Χαρισάμενη».

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα

και Τρίτη στις 21:00.
Η Ζωή, η ηρωίδα του έργου, πέρασε «Δια Πυρ(αι)ός και σι-

δήρου» από τη μέρα που την βρήκαν νεογέννητη σαν «πε-

ταμένο σκατό» στο κατώφλι κάποιου χωριάτικου σπιτιού.

Πότε από δω, πότε από κει κατέληξε, πάμφτωχη κι αγράμ-

ματη, παραδουλεύτρα σε οίκο ανοχής. Αστεφάνωτη και με

παιδιά νόθα έζησε μια «Ζωή…χαρισάμενη» ανάμεσα σε

πόρνες, σωματέμπορους, μαυραγορίτες, προδότες και μ'

όλα τ' αποβράσματα της κοινωνίας. Γνώρισε τη δικτατορία

του Μεταξά, τον πόλεμο, την κατοχή, τον εμφύλιο σπα-

ραγμό και όλη τη ζοφερή μετεμφυλιακή περίοδο.

Σε μια Ελλάδα εξαθλιωμένη πολιτικά, οικονομικά και κοινω-

νικά, κατόρθωσε με το παντοδύναμο μητρικό της ένστικτο

να μεγαλώσει και να αποκαταστήσει μόνη τα παιδιά της.

Έχοντας έμφυτο το αίσθημα της αυταπάρνησης, της γεν-

ναιοψυχίας και του αυτοσαρκασμού βγήκε νικήτρια στη ζωή

και τελικά αναδεικνύεται πρόσωπο ιερό, σεβαστό, όπως

τόσες και τόσες γυναίκες που βίωσαν κι αυτές μια «Ζωή …

χαρισάμενη!».

«Το Φινιστρίνι»
του  Βασίλη Ρίσβα

Στο Από Μηχανής Θέατρο παρατείνονται λόγω μεγά-

λης επιτυχίας μέχρι την Τρίτη 14 Ιανουαρίου  οι πα-

ραστάσεις του έργου «ΤΟ ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ» του Βασίλη

Ρίσβα, σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη με τον Αντί-

νοο Αλμπάνη. Ένας μονόλογος που κατέκτησε τις

καρδιές των θεατών και γνώρισε μεγάλη καλλιτεχνική

και εμπορική επιτυχία!

Οι παραστάσεις που απομένουν θα πραγματοποιούν-

ται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.
«ΤΟ ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ» είναι μια καταγραφή των νευρώσεων και

της αυτοαπομόνωσης του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι το

παράθυρο που κλείνουμε και σφραγίζουμε για να μην βλέ-

πουμε και να μην ακούμε τι γίνεται έξω απ’ το «κελί» μας,

γιατί αδυνατούμε να διαχειριστούμε τους φόβους, τις ανα-

σφάλειες, την κατάθλιψη και την ανικανότητά μας να επι-

κοινωνήσουμε με τους άλλους.

Έτσι διαλέγουμε να αποσυρθούμε στο μικρό προσωπικό μας

σύμπαν και να κατηγορούμε για την ανεπάρκεια μας οποι-

ονδήποτε και οτιδήποτε άλλο εκτός απ’ τον πραγματικό

υπεύθυνο, τον εαυτό μας. Κι όταν επιτέλους έρχεται εκείνη

η ευλογημένη στιγμή που αποφασίζουμε να ενεργοποι-

ηθούμε, να ανοίξουμε το παράθυρο και να πάρουμε την κα-

τάσταση στα χέρια μας, συνειδητοποιούμε με πανικό ότι

τίποτα εκεί έξω δεν είναι πια το ίδιο. Ο ήρωας του έργου εν

τέλει κραυγάζει για βοήθεια. Το θέμα είναι, υπάρχει κάποιος

να τον ακούσει; 

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Ο δρόμος περνά από μέσα»
του Ιάκωβου Καμπανέλλη 

Στο Θέατρο Μικρό Χορν θα παρουσιαστεί από την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρα-

σκευή, Σάββατο και Κυριακή το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Ο δρόμος περνά από μέσα» σε σκηνοθεσία

του βραβευμένου με «Κάρολος Κούν» Χρήστου Σουγάρη με τους Ρούλα Πατεράκη, Πέρη Μιχαηλίδη, Πάρι

Θωμόπουλο, Κωνσταντίνα Κλαψινού και Αλέξανδρο Βάρθη.

Μπορεί ένα σπίτι να πεθάνει; Και μάλιστα από πνευμονικό οίδημα;

Οι γλωσσομαθείς βιβλιόφιλες κατσαρίδες, τα σκουλήκια που τρώνε τα έπιπλα, και οι νεκροί που κατοικούν

μέσα σ΄ αυτό το σπίτι, έχουν δικαιώματα πάνω του;

Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης κλείνει το μάτι στον Μπέκετ, τον Ίψεν και τον Τσέχωφ, και αφηγείται με τρόπο

αλληγορικό την ιστορία μιας οικογένειας, που χρόνια τρώει η ίδια τα σωθικά της. Την οικογένεια στοιχει-

ώνουν γεγονότα αδιευκρίνιστα, ακαθόριστα, ερμηνευμένα από κάθε πλευρά με τρόπο που την εξυπηρετεί.

Το νεοκλασικό με το ένδοξο παρελθόν - τέτοια είναι πια σπάνια -, ως περιουσιακό στοιχείο, διεκδικείται με

διάφορους τρόπους, τόσο από τους φυσικούς ιδιοκτήτες, όσο και από νεόπλουτους ''εισβολείς''. Τα σκου-

ληκοφαγωμένα έπιπλα-αντίκες, είτε έχουν πωληθεί όσο-όσο, είτε χρησιμοποιούνται ως βιτρίνα στην προ-

σπάθεια που γίνεται, ούτως ώστε το ''σπίτι'' να παραμείνει στη θέση του, αντί να δοθεί αντιπαροχή, με σκοπό

την ανέγερση shopping center, πολυκατοικίας κτλ.

Στο τέλος της διαδρομής όμως, αυτός ο ''εμφύλιος'' και το ατέλειωτο ξεπούλημα αυθεντικών και μη περι-

ουσιακών στοιχείων, καθώς και προσωπικών αξιών, θα αφήσει μόνο ηττημένους. Από όλες τις πλευρές.

Μόνο θύματα. Και η σιωπή θα επιστρέψει ικανοποιημένη στη θέση της.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Το αριστουργηματικό έργο του Χένρικ Ίψεν παρου-

σιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Ο γνω-

στός σκηνοθέτης, επικεφαλής μιας εξαιρετικής

ομάδας πρωταγωνιστών και καλλιτεχνικών συντελε-

στών, ανεβάζει τον τρίτο Ίψεν της 45χρονης πορείας

του, σε νέα μετάφραση που υπογράφει η Έρι Κύργια,

ειδική παραγγελία για την παράσταση, στον «ιδα-

νικό» –όπως τον χαρακτηρίζει– για το έργο, χώρο

του Υποσκηνίου Β΄ της Αίθουσας Αλεξάνδρα

Τριάντη.

Με τη βοήθεια των συνεργατών του, θέλει να ανα-

δείξει τα λανθάνοντα στοιχεία του ονειρικού κόσμου

που συνθέτει ο σπουδαίος νορβηγός συγγραφέας:

το ερωτικό μελόδραμα, το έργο τρόμου, τον αναρ-

χικό συμβολικό ρεαλισμό, τη μαύρη κωμωδία, το ει-

ρωνικό γκροτέσκο, την καλπάζουσα φαντασία, με

άλλα λόγια, ολόκληρη τη χρωματική παλέτα στο πρω-

τοποριακό πανόραμα ενός ασυμβίβαστα ποιητικού

σύμπαντος.

Τα σκηνικά είναι της Εύας Μανιδάκη, τα κοστούμια

της Ιωάννας Τσάμη, η μουσική του Θοδωρή Οικονό-

μου και οι φωτισμοί του Λευτέρη Παυλόπουλου. 

Toυς ρόλους ερμηνεύουν: Νίκος Χατζόπουλος (Γιον

Γκάμπριελ Μπόρκμαν), Ρένη Πιττακή (Γκούνχιλντ

Μπόρκμαν), Λυδία Φωτοπούλου (Έλλα Ρεντχάιμ), Ιε-

ρώνυμος Καλετσάνος (Βίλχελμ Φόλνταλ), Θεοδώρα

Τζήμου (Φάννυ Ουίλτον), Κωνσταντίνος Πλεμμένος

(Έρχαρτ Μπόρκμαν), Σοφία Κόκκαλη (Φρίντα Φόλν-

ταλ).

Μέγαρο Μουσικής

Υποσκήνιο Β΄

Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη

Ημερομηνίες/ Ώρα έναρξης

25, 26, 29, 30, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ώρα 21:00

Προπώληση από: 15 Νοεμβρίου 2019

Τιμές: Φοιτητές, νέοι έως 25, άνεργοι, ΑμΕΑ, 65+, πο-

λύτεκνοι: € 14

Γενική είσοδος: € 20

Χένρικ Ίψεν: Γιον Γκάμπριελ Μπόρκμαν
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

25 Ιανουαρίου έως 22 Μαρτίου 2020
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Βασιλόπιτα με την τοπική

της Ν.Δ. στο Δήμο ΒΒΒ

Η Τοπική της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης, προσκαλεί στην κοπή της

βασιλόπιτας, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου στις 12 το

πρωί στο Varkiza Resort στη Βάρκιζα. 

Θα τιμηθεί για το φιλανθρωπικό του έργο, ο πατήρ

Αντώνιος, της “Κιβωτού του Κόσμου”.

Είσοδος ελεύθερη.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

ΣΤΑ ΚΑΠΗ του Δήμου

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Την ΤΡΙΤΗ 14  Ιανουαρίου 2020 στο ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

και ΤΕΤΑΡΤΗ 15 Ιανουαρίου 2020 στο ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ

ΡΑΦΤΗ, Ώρα: 11:00 π.μ. θα γίνει αγιασμός και θα κόψουν

την πρωτοχρονιάτική πίτα  

Τελετή βράβευσης 

επιτυχόντων 

στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης, σας προσκαλεί να τιμήσετε με

την παρουσία σας, τους εισαχθέντες στα Α.Ε.Ι. και

Τ.Ε.Ι. της χώρας, στην ειδική τελετή βράβευσης που

θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

2020 και ώρα 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του

Μουσικού - Πειραματικού Λυκείου Παλλήνης (Θέση

Μάριζα, Δημοτική Ενοτητα Παλλήνης).

Πρόσκληση στα Θεοφάνεια

στο Γέρακα

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 6 Ια-

νουαρίου 2020 στις 11:30,΄ στο Δημοτικό Κολυμβη-

τήριο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (Μιλτιάδου &

Γαργηττού) για τον Αγιασμό των Υδάτων. 

Μετά την τελετή του αγιασμού, θα ακολουθήσει κέ-

ρασμα από το Σύλλογο Κρητών Ανθούσας, Γέρακα,

Παλλήνης στο χώρο του πάρκινγκ του κολυμβητη-

ρίου. 

''JUMANJI: 
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΙΣΤΑ''
(Μεταγλωττισμένο)

Έως και Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

Προβολές: 16:45 

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΚ ΚΑΣΝΤΑΝ

Σενάριο: ΤΖΕΪΚ ΚΑΣΝΤΑΝ

Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΤΖΑΚ

ΜΠΛΑΚ, ΝΤΑΝΙ ΓΚΛΟΒΕΡ, ΝΙΚ ΤΖΟ-

ΝΑΣ, ΚΑΡΕΝ ΤΖΙΛΑΝ, ΑΛΕΞ ΓΟΥΛΦ,

ΝΤΟΥΕΪΝ ΤΖΟΝΣΟΝ (ΤΗΕ ROCK),

ΜΟΡΓΚΑΝ ΤΕΡΝΕΡ  

Στο Jumanji: Η Επόμενη Πίστα, η

παρέα επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά

το παιχνίδι έχει αλλάξει. Επιστρέφον-

τας πίσω στο Jumanji για να σώσουν

έναν δικό τους, ανακαλύπτουν πως τί-

ποτα δεν είναι αυτό που περίμεναν. Οι

παίκτες θα χρειαστεί να αντιμετωπί-

σουν άγνωστες και ανεξερεύνητες πί-

στες από τις άγονες ερήμους μέχρι τα

χιονισμένα βουνά, για να μπορέσουν

να δραπετεύσουν και να βγουν νικη-

τές σε ένα από τα πιο επικίνδυνα παι-

χνίδια του κόσμου. 

ΕΥΤΥΧΙΑ
έως και Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

Προβολές: 19:00

Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής

Σενάριο: Κατερίνα Μπέη

Με τους: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη,

Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίων Δαδακα-

ρίδης, Θάνος Τοκάκης, Ντίνα Μιχαηλί-

δου, Παύλος Ορκόπουλος, Ευαγγελία

Συριοπούλου, Λίλα Μπακλέση, Αν-

δρέας Κωνσταντίνου, Ευγενία Σα-

μαρά, Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης

Λουδάρος, Κρατερός Κατσούλης,

Ματθίλδη Μαγγίρα, Χρύσα Ρώπα, Φοί-

βος Δεληβοριάς, Χάρης Μαυρουδής,

Λεωνίδας Κακούρης, Κατερίνα Διδα-

σκάλου.

Ένα κορίτσι, μικροπαντρεμένο, ταξι-

δεύει από το Αϊδίνι στην Ελλάδα με τη

μητέρα και τις δύο της κόρες. Στο

πλοίο του ξενιτεμού παίρνει απόφαση

να μην αφήσει τη ζωή να την προσπε-

ράσει, αλλά να τη ζήσει, όπως θέλει.

Και τη ζει! Γράφει ακατάπαυστα σε ό,τι

πιάνει το μελάνι, από χαρτοπετσέτες

και κουτιά από τσιγάρα μέχρι υπό-

λοιπα λογαριασμών. Καπνίζει, ερω-

τεύεται με πάθος, χαρτοπαίζει με θρά-

σος σε πολυτελή σαλόνια, αλλά και σε

παράνομα υπόγεια. Μία δασκάλα που

γίνεται ηθοποιός στα μπουλούκια και

στο θέατρο, μία ποιήτρια που γίνεται

η μεγαλύτερη Ελληνίδα στιχουργός

του λαϊκού τραγουδιού. Συνεργάζεται

με όλες τις διάσημες μουσικές προσω-

πικότητες της χώρας.

STAR WARS: 
SKYWALKER Η ΑΝΟΔΟΣ
έως και Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

Προβολές: 21:30

Σκηνοθεσία: Τζ. Τζ Έιμπραμς

Σενάριο: Τζ. Τζ Έιμπραμς, Κρις Τέριο

Η Lucasfilm και ο σκηνοθέτης J.J.

Abrams ενώνουν τις δυνάμεις τους για

να πάρουν τους θεατές σε ένα επικό

ταξίδι σε έναν γαλαξία που βρίσκεται

πολύ μακριά με το Star Wars: Sky-

walker Η Άνοδος, το καθηλωτικό συμ-

πέρασμα του πρωτοποριακού έπους

Skywalker, όπου θα γεννηθούν νέοι

θρύλοι και η τελική μάχη για την ελευ-

θερία ακόμα δεν έχει αρχίσει.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 7 €

ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΥ-

ΤΕΚΝΟΙ , ΑΝΩ ΤΩΝ 65 & ΑΜΕΑ 5 €,

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 € ΤΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο

Η γιορτή των

Θεοφανείων

Με επισημότητα θα

γιορταστεί και φέτος η

μεγάλη εορτή των Θεο-

φανείων (6/1/20), στους

Δήμους, ιδιαίτερα δε

στους παράλιους, όπως

για παράδειγμα ο

Δήμος Λαυρεωτικής

που από την προηγού-

μενη ημέρα σημαιοστο-

λίζει και τις δύο

Κοινότητες και καταδύει

τον Sταυρό στις θάλασ-

σες της Κερατέας και

του Λαυρίου.

Επίσης η τελετή της κα-

τάδυσης του Σταυρού

γίνεται και στους Ναυτι-

κούς Ομίλους, μετά την

θεία λειτουργία στους

ναούς, όπως στο Ναυ-

τικό Ομιλο Βούλας - πα-

ραδοσιακά - μετά τις 11

το πρωί καθώς και στο

Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγ-

μένης.

Οι ταινίες της εβδομάδας στο Σινέ “Αρτεμις” στο Μαρκόπουλο
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» εξα-

σφάλισε και παρουσιάζει τις ταινίες  STAR WARS: SKY-

WALKER Η ΑΝΟΔΟΣ, JUMANJI: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΑ

(μεταγλ.) και συνεχίζει για 3η εβδομάδα, την προβολή της

ταινίας ΕΥΤΥΧΙΑ. 
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ο ΚΑΘ. ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

«ΕΦΥΓΕ» ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 

ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΑΠΩΛΕΙΑ, 

ΑΝΕΙΠΩΤΗ Η ΘΛΙΨΗ

«Η είδηση της απώλειας του καθηγητή Σπύρου

Λέκκα, τελευταία ημέρα του 2019, σκόρπισε ανεί-

πωτηθλίψη το Δήμο μας, σε όλη την επιστημονική

κοινότητα, σε όλους όσοι τον αγαπούσαν για την τε-

ράστια προσφορά του στη χώρα, στα Μεσόγεια, στο

Κορωπί. Χάσαμε έναν ακούραστο άνθρωπο και επι-

στήμονα, με περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθη-

σία, με αγώνες για τα Δίκαια του Δήμου, με αγάπη

για τον τόπο και το φυσικό περιβάλλον του. 

Τίμησε τον Δήμο μας και βοήθησε αποφασιστικά

κάθε δίκαιη διεκδίκηση αυτονόητων δικαιωμάτων

των συμπολιτών μας. Ο δημόσιος λόγος του ήταν

πάντα μια συνεχής υπενθύμιση αυτονόητων αξιών

και συμπεριφορών που έπρεπε να κυριαρχούν στην

ελληνική κοινωνία. Ο επιστημονικός του λόγος, απο-

καλυπτικά μεστός και χρήσιμος, τόσογια την κοινω-

νία όσο και για τις κρατικές και αυτοδιοικητικές

πολιτικές. Πέρα από την επιστήμη και την έρευνά

του, η αγάπη του ήταν και η καλλιέργεια της αγρο-

τικής γης. Ειδικά για μας, πέρα από εξέχων επιστή-

μων, ήταν δάσκαλος στην παραγωγή σπιτικού

κρασιού. 

Είναι μια τεράστια απώλεια για όλους μας!»

Εκ μέρους του Δημάρχου, 

του Δημοτικού Συμβουλίου και των εργαζομένων

του Δήμου εκφράζουμε τα ειλικρινή μας 

συλλυπητήρια στην οικογένειά του

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Συλλυπητήρια

Η Διοίκηση του Γ.Ν.¨Ασκληπιείο¨Βούλας, εκφράζει

τη βαθύτατη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό του

εξαίρετου ιατρού και υπέροχου ανθρώπου Ιωάννη

Μίχου.

Ο Ιωάννης Μίχος εργάστηκε στο¨ Ασκληπιείο¨ Βού-

λας συνεχόμενα από το 1989 μέχρι σήμερα, το 2004

έλαβε το βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή της Δ΄

Ορθοπαιδικής Κλινικής, ενώ το 2018 ανέλαβε τη Δι-

εύθυνση του Α΄ Χειρουργικού Τομέα.

Είχε την εκτίμηση και το σεβασμό συναδέλφων και

ασθενών. Θα τον θυμόμαστε πάντα για την πολύτιμη

προσφορά του και για την ανθρωπιά του. Η απώλεια

του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Θεόδωρος Ρούπας,

εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οι-

κείους του.

Πρόταση ανάπτυξης και προβολής Δικτύου
πεζοπορικών Διαδρομών στο Νότιο Υμηττό

Ο “Αρχέδημος”, Σύλλογος Διατήρησης και Αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και του οικιστικού

χαρακτήρα των 3Β, προσκαλεί στην παρουσίαση της μελέτης με τίτλο: “Πρόταση ανάπτυξης και προ-

βολής Δικτύου πεζοπορικών Διαδρομών στο Νότιο Υμηττό”, την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ.

στην αίθουσα “Ιωνία” στη Βούλα, δίπλα από το Δημαρχείο (Λεωφ. Κ. Καραμανλή).

Θα ακολουθήσει συζήτηση και κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-

γος Πατούλης υπέγραψε απόφαση

έγκρισης ενίσχυσης των πρώτων

87 μικρών και πολύ μικρών επιχει-

ρήσεων που δραστηριοποιούνται

στις περιοχές που δοκιμάστηκαν

σκληρά από τις πλημμύρες (Νοέμ-

βριος 2017) και τις πυρκαγιές τον

Ιούλιο του 2018. Οι επιχειρήσεις

αυτές είναι στους Δήμους: Μάν-

δρας Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφή-

νας - Πικερμίου και Μαραθώνος. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για

την ενίσχυση των επιχειρήσεων

αυτών ανέρχεται στο ποσό των

1,4 εκατομμυρίων ευρώ περίπου

και αποτελεί την πρώτη από μια

σειρά αποφάσεων ένταξης, που

συνολικά θα ξεπεράσουν τα 6,5

εκ. ευρώ.

Η έγκριση χρηματοδότησης (ενί-

σχυση) των επιχειρήσεων γίνεται

στο πλαίσιο της δράσης

«Eνίσχυση επιχειρήσεων των πλη-

γέντων  Δήμων Μάνδρας Ειδυλ-

λίας, Μεγαρέων, Ραφήνας -

Πικερμίου και Μαραθώνος από τις

πλημμύρες της 15-11-2017 & από

τις πλημμύρες της  23-07-2018»,

που χρηματοδοτείται από το Ευ-

ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο

του Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, στον

Άξονα Προτεραιότητας 3.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση μι-

κρών και πολύ μικρών επιχειρή-

σεων που ήδη λειτουργούσαν στις

πληγείσες περιοχές κατά την πε-

ρίοδο των καταστροφικών συμβάν-

των, προκειμένου να καλύψουν

την απώλεια εισοδήματος που ση-

μειώθηκε το 2018 ως συνέπεια του

δυσμενέστατου επιχειρηματικού

περιβάλλοντος που διαμορφώθηκε

σε αυτές τις περιοχές μετά τα κα-

ταστροφικά συμβάντα.

Με αφορμή τη σχετική απόφαση ο

Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατού-

λης υπογράμμισε: 

«Προτεραιότητα της Περιφέρειας
Αττικής είναι η αναστροφή της
συρρίκνωσης της παραγωγικής
βάσης και η αναθέρμανση του επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος με
στόχο την ανάπτυξη για όλους. Ει-
δικά στις πληγείσες περιοχές, ο
κίνδυνος επιχειρηματικού μαρα-
σμού και απαξίωσης ήταν ορατός.
Για το λόγο κρίναμε ότι οι επιχει-
ρήσεις που συνεχίζουν να δραστη-
ριοποιούνται στις περιοχές αυτές
πρέπει να ενισχυθούν. 
...Με την απόφαση μας αυτή δίδε-
ται η δυνατότητα έγκρισης χρημα-
τοδότησης (εφόσον πληρούν τις
τυπικές προϋποθέσεις) για το σύ-
νολο των 451 επιχειρήσεων που
υπέβαλλαν αιτήσεις». 
Στο μεταξύ η Περιφέρεια Αττικής

και η Διαχειριστική Αρχή καταβά-

λουν κάθε προσπάθεια για να αξιο-

λογηθούν το συντομότερο δυνατόν

όλα τα αιτήματα και οι δικαιούχοι

(επιχειρήσεις) να λάβουν την χρη-

ματοδότηση που τους αναλογεί. Για

το λόγο αυτό και ξεκινώντας από

αυτή την πρώτη απόφαση, στο επό-

μενο διάστημα θα ανακοινώνονται

σταδιακά οι νέες αποφάσεις έντα-

ξης για όσες επιχειρήσεις ολοκλη-

ρώνεται θετικά η αξιολόγησή τους. 

Eνίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων 

από πλημμύρες και φωτιές 
στους Δήμους: Μάνδρας Ειδυλλίας, 

Μεγαρέων, Ραφήνας-Πικερμίου & Μαραθώνος
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O
ΔήμοςΣαρωνικού, προκειμένουναδιευκολυν-

θούν οι ιδιοκτήτες για να καταθέσουν τις εν-

στάσεις τους, δημοσιεύει ένα υπόμνημα, που

μπορείναγίνειο“μπούσουλας” για την ένσταση του

καθενός ιδιοκτήτη.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

…………………………………………………..……(1) κατοίκου

ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ.

Αφορά ΚΑΕΚ …………………. (2)

*********

Είμαι ιδιοκτήτης ενός …………………………………,(3) που βρίσκε-

ται στην οδό …………………… αρ. ….. στην Σαρωνίδα, Δήμου Σα-

ρωνικού, στο Ο.Τ. ……… (4)

Το άνω ακίνητο με ΚΑΕΚ …………………………….,(5) απέκτησα

από αγορά με το με αριθμό …………………….(6) συμβόλαιο τ…(7)

συμβολαιογράφου ……………………………………, που έχει νόμιμα

μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερα-

τέας στο τόμο ……….. με αριθμό …… 

Έκτοτε, δηλαδή εδώ και ………(8) χρόνια συνεχώς νέμομαι και κα-

τέχω το άνω ακίνητο, ως ιδιοκτήτης του καθόσον το χρησιμοποιώ

συνεχώς και αδιαλείπτως χωρίς ποτέ να ενοχληθώ από κανέναν ως

………………………………………………,  είναι οριοθετημένο με …

……………..  το επισκέπτομαι πολύ συχνά και φροντίζω για την κα-

θαριότητα και την καλή του κατάσταση ,όπως αποδεικνύεται και από

αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φορολογικές δηλώσεις κλπ,

που καταθέτω συνημμένα.  (9)

Ο δικαιοπάροχος (πωλητής) μου είχε αποκτήσει το άνω ακίνητο από

αγορά με το με αριθμό ………………………/ ……..(10) συμβόλαιο

αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου …………………………….,

(11) που και αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του

Υποθηκοφυλακείου ……………………….(12) στο τόμο ……. με

αριθμό ……… Επομένως έχω καταστεί κύριος του ως άνω ακινήτου

με αδιάκοπη σειρά τίτλων ιδιοκτησίας  όλων νομίμως μεταγεγραμμέ-

νων. 

Μετά από ένστασή του το Ελληνικό Δημόσιο, προέβαλλε δικαιώματα κυ-

ριότητας για ολόκληρη τη περιοχή, στην οποία περιλαμβάνεται και το

δικό μου ακίνητο, ισχυριζόμενο ότι πρόκειται για Δημόσιο Κτήμα.

Σύμφωνα με  ένσταση που υπέβαλε η Κτηματικής Υπηρεσία Ανατολικής

Αττικής (ή της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής) προβάλλει δικαίωμα

κυριότητας γιατί δήθεν η έκταση αυτή αποτελεί δασικές ή χορτολιβαδικές

εκτάσεις που συμπεριλήφθηκαν σε σχέδιο πόλης.

Αρνούμαι και αποκρούω την ανωτέρω ένσταση και ολόκληρο το περιε-

χόμενο της για τους εξής νόμιμους ,βάσιμους και αληθινούς λόγους.

Α. Η έκταση της Σαρωνίδας (Θέρμη η Σκόρδι και Γιούρντα  κλπ),

εντός της οποίας βρίσκεται και το ακίνητο της ιδιοκτησίας μου,
προέρχεται από τσιφλίκι.
                    Βάσει της απόφασης 1060/1991 ‘Αρειου Πάγου, “…. η
πώληση  του ήταν σύμφωνη με το από 3-2-1830 Πρωτόκολλο του
Λονδίνου “Περί  Ανεξαρτησίας της Ελλάδος” με βάση το οποίο επι-
τράπηκε στους Τούρκος  μετανάστες, εκείνους δηλαδή που κατά την
έναρξη  του Αγώνα εγκατέλειψαν το Ελληνικό έδαφος και επανήλθαν
στην Ελλάδα  μετά την υπογραφή  του Πρωτοκόλλου, να πωλήσουν
τις ιδιωτικές εκτάσεις τις οποίες είχαν αποκτήσει πριν αρχίσει  ο αγώ-
νας για την ανεξαρτησία της Ελλάδος, για την ολοκλήρωση δε των
τυπικών διατυπώσεων της αγοράς  αυτής, οι ανωτέρω προσέφυγαν
στο Τουρκικό Ιεροδικείο  που λειτουργούσε,  σύμφωνα με τα άρθρα
5 και 6 του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου, στην Αθήνα και ο Ιεροδίκης
εξέδωσε το από 15 της Σελήνης  Σαφέρ του 1252 Οθωμανικού έτους
(6 Απριλίου 1836  του  Ιουλιανού Ημερολογίου) Χοτζέτιο με το οποίο
βεβαιώθηκε  η αγορά   του μεγάλου αυτού ακινήτου από τους αγο-
ράστες, οι οποίοι στη συνέχεια υπέβαλαν το Χοτζέτιο αυτό στην αρ-
μόδια, κατά  το από 17/29-11-1836 Β.Δ. “Περί ιδιωτικών δασών”, επί
των Οικονομικών Γραμματεία για την αναγνώριση  της ιδιοκτησίας
τους, η αρμοδία δε επιτροπή της Γραμματείας αυτής με την 450/14-
6-1837 απόφαση της, αφού από όλα  τα στοιχεία  έκρινε ότι  το δη-
μόσιο δεν “έπεται  να έχει απαίτησιν τινά” επί του ακινήτου,
ενέκρινε και ανεγνώρισε τους ιδιοκτήτες και ως νομίμους κυρίους των
κτημάτων, κατά τα εις το υποβληθέν Χοτζέτιο ρητά  σύνορα τους και
διέλαβε στην εν λόγω απόφαση της,  που καταχωρίστηκε  στο ευρε-
τήριο εγκρίσεως της επιτροπής αυτής  προσεπικυρώθηκε και κηρύχ-
θηκε εκτελεστή με την από 20-6-1837 πράξη των επί των
Οικονομικών και Εξωτερικών Γραμματείων της Επικρατείας……..”,
ότι “Καθ` όσον αφορά τα δικαιώματα του δημοσίου επί των  δια τα-
πίων κατεχομένων κτημάτων, οι ειρημένοι κύριοι θέλει υπόκεισθαι εις
το  ληφθησόμενον γενικόν μέτρον”. Μετά την  έκδοση της αποφάσεως
αυτής οι αγοραστές  έχοντας και επίσημη, από  αρμοδία αρχή, ανα-
γνώριση της κυριότητας τους στο ανωτέρω ακίνητο, μέρος του
οποίου, όπως τόσο στο Χοτζέτι, το  συμφωνητικό και την 450/1837
απόφαση, που εκδόθηκε μάλιστα μετά την ισχύ  του προαναφερομέ-
νου διατάγματος  “Περί ιδιωτικών δασών”,  σημειώνεται, ήταν δασική,
αλλά  και τη διαβεβαίωση ότι το Δημόσιο δεν έχει απαίτηση επί
του κτήματος, συνέχισαν να το κατέχουν καλόπιστα με διάνοια  συγ-
κυρίων έχοντας την ειλικρινής πεποίθηση ότι με τη νομή τους αυτή
δεν  βλάπτουν δικαίωμα τρίτου επ`  αυτού και μάλιστα του Δημο-
σίου,……..”

Στην συνέχεια το τσιφλίκι αυτό μοιράστηκε στους κληρονόμους και

όπως αναφέρει η παραπάνω απόφαση ειδικά για την έκταση που

μας αφορά, αναφέρει ότι “….. οι τελευταίοι δε με το αναφερόμενο
συμβολαιογραφικό  έγγραφο, που μεταγράφηκε νόμιμα, διένει-
μαν την έκταση που περιήλθε σ` αυτούς σε πέντε μερίδια, από τα
οποία ύστερα από κλήρωση έλαβε ο καθένας τους από ένα μερίδιο
εκτός από τον Αντώνιο (εικονικό αγοραστή) ο οποίος έλαβε δύο, τα
με αριθμούς 4 και 5 με τις ονομασίες Θέρμη η Σκόρδι και Γιούρντα
(σημερινή Σαρωνίδα) αντίστοιχα, το πρώτο των οποίων, ειδικώς κατά
θέση, έκταση και όρια προσδιοριζόμενο είναι το επίδικο.
Ετσι οι διανομές που έλαβαν  χώρα καθ`  όσον  που αφορά   στους
λοιπούς (μη εικονικώς συμβληθέντας) συγκληρονόμους που δεν
γνώριζαν την εικονικότητα ήσαν έγκυρες και ο καθένας  από αυτούς
απέκτησε χωριστή κυριότητα στο λαχόν μερίδιο του και αποξενώθηκε
από τη συγκυριότητα των μεριδίων Θέρμη η Σκόρδι και Γιούρντα που
παρέμειναν στη συγκυριότητα  των αδελφών Α. και Γ.Μ. κατά  ποσο-
στόν 1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα.”…..

Επομένως όπως έχει αμετακλήτως κριθεί με την με αριθμό

1060/1991 του Αρείου Πάγου, ολόκληρη η  ως άνω έκταση εντός

της οποίας και η ιδιοκτησία μου, ουδέποτε ήταν δημόσια αλλά

προέρχεται από τσιφλίκι νομίμως μεταβιβασθέν ήδη από το

έτος 1836 και ουδόλως περιλαμβάνεται στις εκτάσεις που περι-

γράφονται στην απόφαση  με αριθμό 1151/1872 του Εφετείου

Αθηνών.      

                    

Β. Περαιτέρω των παραπάνω κατά το νόμο Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ Α’

67/19-3-2003)  (άρθρο 4)

Χρησικτησία κτημάτων δημοσίου κλπ. Άρθρο 4

Χρησικτησία ακινήτων του Δημοσίου

1 Σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οικι-

σμό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των

2,000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος

έναντι του Δημοσίου εφόσον

α) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αδιαταράκτως

για δέκα (10) έτη το ακίνητο, με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ

του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και μετα-

γραφεί μετά την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρι-

σκόταν σε κακή πίστη, ή

β) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το ακίνητο

αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν

κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη. Στο χρόνο νομής

που ορίζεται στις περιπτώσεις α’ και β’ πρoσμετράται και ο χρόνος

νομής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις,

Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νομέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι προ-

ϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Α.Κ.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για

ακίνητο εμβαδού μέχρι 2.000 τ.μ. 

Για ενιαίο ακίνητο εμβαδού μεγαλύτερου των 2.000 τ.μ., οι διατάξεις

της πρoηγoύμενης παραγράφου εφαρμόζονται μόνο εφόσον στο ακί-

νητο υφίσταται κατά την 31-12-2002 κτίσμα που καλύπτει ποσοστό

τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του ισχύοντος συντελεστή δό-

μησης στην περιοχή.

3. Αποφάσεις που εκδόθηκαν από τις επιτροπές ενστάσεων που

προβλέπονται στα άρθρα 6, 7 και 10 του Ν.2308/1995, με τις οποίες

αναγνωρίζονται δικαιώματα του Δημοσίου σε ακίνητα που εμπίπτουν

στις διατάξεις της παραγράφου 1, επανεξετάζονται σύμφωνα με τις

διατάξεις της παραγράφου αυτής, μέσα σε προθεσμία τριών (3)

μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθο-

ρίζεται η διαδικασία επανεξέτασης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια

για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

Επίσης σύμφωνα με τον Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α’): 

Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών

µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις.
άρθρο 154

παρ. 11

«Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 (Α’ 67) καταργείται και οι

παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οι-

κισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των

2.000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος

έναντι του Δημοσίου εφόσον:

α) νέμεται, μέχρι έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αδιαταράκτως για

δέκα (10) έτη το ακίνητο, με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του

ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί

μετά την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν

σε κακή πίστη ή

β) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το ακίνητο

αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν

κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη. Η διάταξη της

περίπτωσης β’ εφαρμόζεται για ακίνητο εμβαδού μέχρι 2.000 τ.μ..

Για ενιαίο ακίνητο εμβαδού μεγαλύτερου των 2.000 τ,μ., η διάταξη

εφαρμόζεται μόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά την

31.12.2002 κτίσμα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις

εκατό (30%) του ισχύοντος συντε-λεστή δόμησης στην περιοχή.

Στο χρόνο νομής που ορίζεται στις περιπτώσεις α’ και β’ προσμε-

τράται και ο χρόνος νομής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε με

τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νομέας, εφόσον

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Α.Κ.».

2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύουν για

εκτάσεις που στο σχέδιο πόλης ή στους οικισμούς αποτελούν κοινό-

χρηστους χώρους ή πάρκα και άλση.»

Επειδή , όπως εκτενώς αποδεικνύεται ανωτέρω, απέκτησα το ανω-

τέρω ακίνητο με ΚΑΕΚ………………  (13) με αδιάκοπη σειρά νόμι-

μων τίτλων ιδιοκτησίας νόμιμα μεταγεγραμμένων ήδη από το 1836. 

Επειδή το ακίνητο της ιδιοκτησίας μου ευρίσκεται εντός του εγκε-

κριμένου σχεδίου με Π.Δ. 9-10-1959 Φ.Ε.Κ 1Δ/1959 και Π.Δ. 20-4-

1964 Φ.Ε.Κ 48Δ/1964, Π.Δ. 24-9-1976 Φ.Ε.Κ 312Δ/8-10-1976

Επειδή νέμομαι και κατέχω το ως άνω ακίνητο , διαδοχικά μετά των

δικαιοπαρόχων με καλή πίστη και διάνοια κυρίου , ήδη από το έτος

……(14) και μάλιστα με αδιάκοπη σειρά τίτλων μεταγεγραμμένων

από το έτος ……(15) και από επαχθή αιτία (αγοραπωλησία) μετά την

23.02.1945 . 

Επειδή το ως άνω ακίνητο μου ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου

σχεδίου, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις  θεωρούμαι κύριος

έναντι του Δημοσίου

Επειδή το παρόν υπόμνημά μου είναι νόμιμο, βάσιμο και αληθινό. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομί-

μου δικαιώματος μου,

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτό το παρόν υπόμνημά μου. 

Να απορριφθεί η ένσταση του Ελληνικού Δημοσίου (ή της Κτηματικής

Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής ή της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττι-

κής).

Να αναγνωριστεί το δικαίωμα μου επί του άνω ακινήτου με ΚΑΕΚ

……………….(16)

Να  αναγραφεί στους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα

κτηματογράφησης του Δήμου Σαρωνικού, ότι έχω την ……………

..(17)  κυριότητα επί του …………………………….. (18) Δ.Ε. Σα-

ρωνίδας Αττικής οικισμού,  απορριπτομένης και διαγραφομένης

κάθε διεκδικήσεως  του Ελληνικού Δημοσίου / της Κτηματικής Υπη-

ρεσίας Ανατολικής Αττικής / της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Ατ-

τικής και κάθε τρίτου προσώπου νομικού ή φυσικού . 

Να διαταχθούν τα νόμιμα. 

Αθήνα ………………….. 

Ο   ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ  

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΤΑΝ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ  ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΑΠΟ-

ΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ή  ΔΩΡΕΑ (και όχι αγορά), ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΤΟ

ΟΠΟΙΟ ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Ο ΔΩΡΗΤΗΣ  Ή Ο ΚΛΗΡΟΝΟ-

ΜΟΥΜΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΜΕ ΕΓ-

ΓΡΑΦΑ (π.χ. με λογαριασμούς ΔΕΗ, μισθωτήρια, Συμβάσεις

δανείων, Υποθήκες, Αντίγραφα Ε9, δηλώσεων φόρου εισοδήματος

{έντυπο Ε1 ή Ε2 αν μισθώνεται το ακίνητο} κλπ) ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑ-

ΛΥΠΤΟΝΤΑΙ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ  30 ΕΤΗ. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ  19/3/ 2003 

Προσοχή ο νόμος λέει συμπλήρωση των 30  ετών μέχρι την έκδοσή

του δηλαδή!!!! 

1 Σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οικισμό
που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των 2,000
κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι
του Δημοσίου εφόσον
α) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αδιαταράκτως
για δέκα (10) έτη το ακίνητο, με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ
του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και μεταγρα-
φεί μετά την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκό-
ταν σε κακή πίστη, ή
β) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το ακίνητο αδια-
ταράκτως για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την
κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη. Στο χρόνο νομής που ορί-
ζεται στις περιπτώσεις α’ και β’ πρoσμετράται και ο χρόνος νομής των
δικαιοπαρόχων που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις, Σε κακή
πίστη βρίσκεται ο νομέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 1042 του Α.Κ
Σημειώνω ότι η ανωτέρω ημερομηνία για την συμπλήρωση των10 ή
30 ετών ισχύει για τον παραπάνω νόμο και να μη γίνεται σύγχυση  με
την συμπλήρωση χρόνου χρησικτησίας κατά ιδιωτών .

Λεπτομέρειες: http://www.saronikoscity.gr/wil.aspx?a_name=an-

nouncements&itemid=5715

Υπόμνημα κατά των ενστάσεων του 

Δημοσίου για ιδιοκτησίες στη Σαρωνίδα
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«Κράτα  τη φλόγα στο κερί σου αναμμένη, πρόσεχε
όμως μη σε κάψει» (ανώνυμο)

Κατ’ αρχήν ο καινούργιος χρόνος 
εύχομαι να είναι καλύτερος

Στο περασμένο  άρθρο από αβλεψία έγινε  παράλειψη

ενός ‘’ΔΕΝ’’  και ο Ηρώδης ο Αντύπας ενοχοποιήθηκε

άδικα για τη σφαγή των βρεφών.  Ενώ εκείνος που είχε

δώσει  τη διαταγή αυτής της σφαγής, ήταν ο Ηρώδης ο

Μέγας. 

Στο θέμα μας το σημερινό τώρα. 

Αυτές τις ημέρες φτηνή διαφήμιση από άλλως αξιόλογο

κανάλι, άπλωσε σε λαϊκίστικο πάγκο μια απλωσιά  από

ιερές εικόνες και της έδωσε στο έλεος της ηχηρής φωνής

του “εν Χριστώ πωλητή”, και δημοσιογράφου συνάμα

όπως ο  ίδιος ως διατείνεται: «Πώ, πώ και τι σάς έχω σή-
μερα. Μού τελειώσανε οι φάτνες με το βρέφος και τώρα
σας έχω τον Χριστό στα τριάντα -τριαντατρία του χρόνια
σε ασημένιο χρώμα με μαύρο φόντο και ποικίλα στολίδια»
κ.λπ., κ.λπ.

Εφριξα.  Και φυσικά  ο κάθε, έστω και απλά,  βαφτισμένος

χριστιανός, το ίδιο θα έκανε όταν άκουγε  τα λατρευτικά

της οικογενειακής του παράδοσης  άγια και όσια, για μια

ακόμα φορά από έναν “δήθεν”  να  ρίχνονται ανόσια βορρά

τοις κυσί.    

Διερωτήθηκα. Επιτέλους, η επίσημη Εκκλησία πώς βλέπει

μια τέτοια συμπεριφορά απέναντι στα λατρευτικά της σύμ-

βολα. 

Αναζήτησα στο αρχείο μου κάποιο σχετικό γραπτό με το

εν λόγω ζήτημα και βρήκα  ένα  άρθρο, γραμμένο  δια χει-

ρός τού μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου  κ. Ιε-

ρόθεου. 

Το είχε δημοσιεύσει στις 14 Δεκεμβρίου του 2002 στην

τότε εφημερίδα  Ελευθεροτυπία με τίτλο “Η πίστη, οι ει-
κόνες, και η προσκύνηση”.
Το άρθρο αυτό οφείλω να ομολογήσω, διακρίνεται για μια

καθαρότητα  και  τόλμη γραφής,  αλλά και  επιστημονική

θεολογική  πληρότητα. 

Από αυτό σταχυολογώ και καταχρώμενος την πνευματική

του μελέτη,  αντιγράφω τα όπου δεί σημαντικά σημεία του.  

Το άρθρο εισάγεται εντυπωσιακά καταθέτοντας την αρ-

τιότητα της επιστημονικής σκέψης  του ιεράρχη συγγρα-

φέα. 

«Από την αρχαία εκκλησιαστική εποχή και αυτήν ακόμη
την αρχαία ελληνική περίοδο παρατηρείται η σύγκρουση
μεταξύ του ιδεαλισμού και του ματεριαλισμού, του ορθο-
λογισμού και του μυστικισμού,  της λατρείας των θεών του
δήμου και της αποδοχής του μεταφυσικού ιδεαλισμού εκ
μέρους της αριστοκρατίας.

Στην περίοδο της εικονομαχίας συγκρούστηκαν δυό αντι-
λήψεις: από τη μια μεριά του ανεικονίστου ασιατικού
πνεύματος και από την άλλη τού εξεικονιστικού ελληνικού
πνεύματος που  αντιμετωπίστηκε από τους  άγιους  Πατέ-
ρες  θεολογικά, ώστε  τελικά κατά την Ζ΄Οικουμενική Σύ-
νοδο να κατοχυρωθεί  η περί των εικόνων ορθόδοξη
άποψη και η εξ αυτής απορρέουσα διδασκαλία.»  

Και ο λιτός του λόγος θετικά  συνεχίζεται  και  εισάγει

χωρίς παραπομπές   στην κεντρική ιδέα του προβλήματος.

«Κατά καιρούς γίνονται διάφορες συζητήσεις για το θέμα
των ιερών εικόνων, όπως ακριβώς έγινε και την εβδομάδα
αυτή (δηλαδή  την των προ των Χριστουγέννων.) 

Το θέμα όμως των ιερών εικόνων θα πρέπει να το δούμε
και να το αναλύσομε τριπλά ήτοι  θεολογικά, ποιμαντικά
και τελικά από την πλευρά της εκμετάλλευσης. 
Προχωρώντας  από  τη  θεολογική πλευρά ο συγγραφέας

διευκρινίζει ότι  στην προκειμένη περίπτωση το “εικόνα”
ως λέξη που εμπεριέχει το ιερό υπονοούμενο δεν βγαίνει
από το ελληνικό ρήμα “εικονίζω”, αλλά από το εβραϊκό
“τσελέμ” που σημαίνει φανέρωση του Θεού.  Άρα λοιπόν
με αυτή την ερμηνευτική απόδοση, η εικόνα η ιερή, δίνει
στον πιστό την φανέρωση του αοράτου δημιουργού Θεού,
και ως τέτοια πρέπει να τη βλέπει ο πιστός που την πλη-
σιάζει για προσκύνημα. 
Στο άγγιγμά της εικόνας κατά το προσκύνημα, ο πιστός
εκλιπαρεί για την προσέγγιση και το ανέβασμά του προς
τη θέωση,  αλλά και επιχειρεί τη γεφύρωση η οποία και
ολοκληρώνεται με το φίλημα σε συμβόλαιο σεβασμού.  
Ο πιστός όταν πλησιάζει, ατομικά “βλέπει διορατικά”,
αρκεί να έχει την κατάλληλη ψυχική προετοιμασία.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία συμπληρώνει ο ιεράρχης, δεν
γίνεται πιστευτός ούτε ο ιδεαλισμός “με το εν αρχή ήν η
ιδέα”,  ούτε ο ματεριαλισμός με το “εν αρχή ήν η ύλη”,
αλλά με το “εν αρχή ήν ο Λόγος” και  Λόγος είναι ο δημι-
ουργός Θεός.
Και «ο  Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» όπως

διαβάζομε   στο Ευαγγέλιό του Ιωάννη. (α΄,14).

Η δε  βασική αρχή για την απεικόνιση, όπως  διατυπώθηκε

κατά τη Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο είναι ότι «η αγιογράφηση
είναι επιτρεπτή αλλά και  η προσκύνηση  των (ιερών ) ει-
κόνων  θα πρέπει να θεωρείται σαν μια κατά κάποιο τρόπο
συμβολική ενσάρκωση του Λόγου». 
Και ότι κατά συνέπεια με την προσκύνηση των αγίων Ει-

κόνων “αγιάζονται τα όμματα των ορώντων” αλλά   και τα
χείλη αυτών που τις ασπάζονται, συνάμα δε  αγιάζεται  και
η ύλη από την οποία είναι κατασκευασμένη  η εικόνα  ήτοι

και αυτή σε αποτέλεσμα  (ως ύλη) αγιάζεται από τον Θεό.
Η δε όλη σύνδεση της εικόνας (δηλαδή προφανώς της κα-

τασκευαστικής ύλης) με τη θαυματουργική  επενέργεια
τονίζεται και εκτιμάται ιδιαίτερα» (Ιερόθεος). 

Τώρα γιατί η προσκύνηση και η προσευχή όταν την κάνω

σε μια  ιερή  εικόνα της Θεοτόκου σε μια γνωστή εκκλησιά

στην οποία φυλάσσεται, μπορεί  και γίνεται  πιο σεβαστή

και ακουστή; Ενώ αυτή την ίδια προσευχή την οποία κάνω

στη ίδια εικόνα Παναγιάς, την οποία όμως εικόνα μου  τη

φυλάσσω στο σπιτικό μου εικονοστάσι, θεολογικά υστε-

ρεί, τούτο δεν μπορώ να  το καταλάβω. Αλλά και ο συγ-

γραφέας του  άρθρου  ο ιεράρχης, την τόσο σημαντική

σκόπελο στο ερώτημά μου,  χωρίς να θίγει επακριβώς  αν-

τιπαρέρχεται, και εμμέσως  καταφεύγει στην υποκειμενική

του ερμηνεία και άποψη. 

Η άλλη πλευρά που όπως ειπώθηκε  πρέπει να βλέπομε

την ιερή εικόνα είναι η ποιμαντική της πτυχή  που εδώ

όπως και πάλι προαναφέρθηκε, συμβάλλει η απαιτητή ει-

λικρινής ψυχική προετοιμασία του πιστού, και η ανοιχτή

διάθεση  και καθαρότητά της καρδιάς του  για να μπορέσει

να  προσεγγίσει την ιερότητα τού ως συμβόλου  ορωμέ-

νου και να δεχτεί την ποιμαντορική του  επιρροή. 

Και διευκρινιστικά  συνεχίζει το άρθρο ότι η εικόνα δεν

πρέπει να ευτελίζεται στα χέρια των αναστενάρηδων και

άλλων παρομοίων μυστικοπαθών τελετουργιών.

Και τώρα ερχόμαστε στην εκμεταλλεύσιμη πλευρά της εικό-

νας. Και κατά λέξη γράφει ο ιεράρχης ότι «αν η προσκύνηση

η τιμητική των εικόνων είναι μέσα στη λατρευτική ζωή της

εκκλησίας τότε γίνεται  αποδεκτή, γιατί έτσι αγιάζεται και ο

λαός  και η βοήθεια αγγίζει βοηθητικά την εσωτερική πλευρά

της ορθοδοξίας. 

Αν όμως πρωταρχικός σκοπός, ακόμα και των κληρικών
είναι η τελική υλική εκμετάλλευση των χριστιανών και η
εμπορευματοποίηση των ιερών, τότε η χρησιμοποίησή
τους (των εικόνων) κινείται σε ανορθόδοξη προοπτική.» 

Αλλά και όπως λέγει ο μέγας Βασίλειος και μεταφέρει στο

κείμενό του  ο ιεράρχης, συνήθως «οι άνθρωποι τεχνολο-
γούσι κα ού θεολογούσι» στοχάζονται και δεν θεολογούν. 

Και το πώς στοχάζονται φαίνεται να βάζει και άλλα ερω-

τήματα και απορίες.  

Χαίρομαι τελικά για τον καθαρό λόγο του κ. Ιερόθεου που

τόσο με βοήθησε με τη μελέτη του στο σημερινό μας

άρθρο, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω και καθώς μου υπέ-

δειξε η αδελφή μου Μαρία, κάθε Κυριακή απόγευμα σε εκ-

πομπή του στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας δίνει το δικό του

ξεχωριστό παρόν. 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Περί ιερών Εικόνων
ο λόγος

Συνέχεια από τη σελ. 2

Δεν είχε καν την πολιτική ευγένεια και τον οφειλόμενο

σεβασμό προς τη λαϊκή ετυμηγορία, να υποδεχθεί στο

Μαξίμου τον Τσίπρα!

Μένει μια δύσκολη για μένα παραίνεση, προς τον Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη, αλλά θα την διατυπώσω: Αν δεν

βρεθεί να υποδειχθεί άλλο αντάξιο του θεσμού πρό-

σωπο ευρύτερης αποδοχής - τουλάχιστον της αξιωμα-

τικής Αντιπολίτευσης - να προτείνει την επανεκλογή

του Προκόπη Παυλόπουλου, για τις ανάγκες της πα-

ρούσας συγκυρίας, κρίσιμων εθνικών θεμάτων. Και το

λέω αυτό εγώ, που δεν έχω ούτε ιδεολογική συγγέ-

νεια με τον Προκ. Παυλόπουλο, αλλά ούτε και “βεν-

τέτα” επειδή υποστηρίχθηκε και υποστηρίζεται από τον

ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω εγώ που του έχω καταμαρτυρήσει την

πολιτική και επιστημονική του στήριξη, ως Συνταγμα-

τολόγου, της παράνομης Κυβέρνησης του Λουκά Πα-

παδήμου, και την απαράδεκτη στάση του στο

δημοψήφισμα του 2015, καθώς και της διαδικασίας της

προκήρυξης των εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015.

Δεν τ’ αναλύω στο παρόν σημείωμα, αλλά ο πολιτικός

και δη ο ανώτατος “άρχων” δεν παραβλέπει τη νομιμό-

τητα χάριν οποιασδήπτοε ιδεολογικής και πολιτικής

σκοπιμότητας, πλην του υπέρτατου συμφέροντος του

Έθνους και του κράτους και του λαϊκού - κοινωνικού

συμφέροντος. Salus populi suprema lex esto. Είναι ο

υπέρτατος νόμος, η σωτηρία της πατρίδας και του

Λαού!

―――――――

1. Δημ. Θ. Τσάτσος: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» εκδ. Σάκκουλα,

σελ. 327.

2. Κωστής Στεφανόπουλος: Αρχηγός της ΔΗ.ΑΝΑ., προερχόμενος

από τη Ν.Δ. Μετά τη ρήξη του με τον Κώστα Μητσοτάκη.

3. Πολιτική Άνοιξη: (ΠΟΛ.ΑΝ.) κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σα-

μαρά, μετά τη ρήξη του με τον Κώστα Μητσοτάκη.

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ο πρώτος μήνας του χρόνου,  ονομάστηκε Ιανουάριος από

τους Ρωμαίους κατακτητές, οι οποίοι είχαν αλλάξει όλα τα

ελληνικά ονόματα των μηνών και των ημερών, αν και το

καινούργιο όνομα προήλθε από έναν Έλληνα βασιλιά τον

λεγόμενο «Ιανό» που σημαίνει Ίωνας, και ήταν ιδρυτής ελ-

ληνικής αποικίας στην χερσόνησο της Εσπέριας, η οποία

κατά μία εκδοχή μετονομάστηκε σε Ιταλία, από το όνομα

ενός βοδιού που λεγόταν Ιταλός και  αποκόπηκε από την

αγέλη των βοδιών του τρισώματου (είχε τρία σώματα) Γη-

ρυόνη και  ανέβηκε κολυμπώντας στη Εσπέρια, ενώ τα πε-

ρισσότερα βόδια τα συγκέντρωσε ο Ηρακλής και τα

παρέδωσε στον Ευρυσθέα, εκτελώντας τον δέκατο άθλο

του!!  

Ο Ιανός θεοποιήθηκε, πολλούς αιώνες μετά τον θάνατό

του, από τους Ρωμαίους, oι οποίοι τον παρίσταναν με δύο

πρόσωπα και θεωρείτο Θεός των ενάρξεων και φύλακας

των Πυλών της Ρώμης. Απεικονιζόταν σε σημεία διαβά-

σεων, πυλών, γεφυρών, ενώ στις θυσίες, το πρώτο μέρος

της προσφοράς, αφιερωνόταν στον Ιανό, ο οποίος ήταν

πρώτος στους καταλόγους των Θεών!!

Το αντίστοιχο ελληνικό όνομα του Ιανουάριου, ήταν «Γα-

μηλιών» και αποτελούσε τον έβδομο μήνα του αττικού

ημερολογίου, τοποθετούνταν μεταξύ 23 Δεκεμβρίου και 22

Ιανουαρίου και αποτελούσε τον ιερό μήνα των Ελλήνων,

γιατί εόρταζαν τα Θεογάμια, που ήταν η επέτειος των

γάμων του Δία και της Ήρας, και πίστευαν ότι όσοι τελού-

σαν τους γάμους τους αυτό το μήνα θα ζούσαν μια ευτυ-

χισμένη έγγαμη ζωή!!

Ο Ιανουάριος στην Ελλάδα είναι ένας πολύ κρύος μήνας

με βροχές, χιόνια, ανέμους και χαμηλές θερμοκρασίες,

εκτός από λίγες ημέρες στη μέση του μήνα, που είναι ηλιό-

λουστες, ήρεμες και απολαυστικές και λέγονται Αλκυονί-

δες ημέρες!! 

Οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι αστρονόμοι, με προ-

στάτιδα της αστρονομίας την Μούσα Ουρανία, κόρη του

Δία και της Μνημοσύνης,  είχαν δώσει το όνομα «Αλκυών»,

σε ένα αστερισμό, ο οποίος στη καρδιά του χειμώνα, περί-

που στα μέσα του Ιανουαρίου,  γίνεται ορατός στις ανέφε-

λες νύκτες, στο σύμπλεγμα των Πλειάδων (= της Πούλιας),

αποτελώντας την κορωνίδα της και κατέχοντας την υψη-

λότερη θέση!!

Κατά τις ημέρες που φαίνεται ο αστερισμός της Αλκυόνης,

υπάρχει η ίδια βαρομετρική πίεση (εξίσωση πίεσης), στο γε-

ωγραφικό πλάτος της  Ελλάδας και στο γεωγραφικό πλάτος

της βορειοανατολικής Ευρώπης, με επακόλουθο να μη δη-

μιουργούνται άνεμοι και ο  καιρός να είναι ψυχρός και ηλιό-

λουστος, λόγω της κατάστασης του αντικυκλώνα!!

Οι  «αλκυονίδες ημέρες» δεν εμφανίζονται με σταθερή ημε-

ρομηνία και κάποιες φορές δεν εμφανίζονται και καθόλου!!

Για να καλύψουν την επιστημονική αιτιολογία του φυσικού

αυτού φαινομένου οι Έλληνες,  δημιούργησαν την κωδικο-

ποίησή του με το μύθο της Αλκυόνης,  με πολλές και δια-

φορετικές εκδοχές, όπως συνηθιζόταν από τόπο σε τόπο,

προσφέροντας ψυχαγωγία στο λαό, αλλά και αφθονία ηθι-

κών διδαγμάτων!! 

Ο συμβολισμός του μύθου είναι πλήρης αισιόδοξων μηνυ-

μάτων, αφού παρουσιάζει την δυνατότητα της εναλλακτι-

κής λύσης των καλών και κακών καταστάσεων, όπως είναι

η καλοκαιρία που αντικαθιστά την κακοκαιρία στη μέση της

χειμερινής περιόδου, τονίζοντας τις αντιθέσεις που επι-

κρατούν στη φύση, όπως  είναι η ζωή και ο θάνατος!!

Επίσης γεννιέται από το μύθο η αισιόδοξη πλευρά κάποιων

γεγονότων ή φαινομένων, όπως από το κακό θα μπορούσε

να προκύψει το καλό!!

Ο ευχάριστος και διδακτικός αυτός μύθος αναφέρει ότι κά-

ποτε στη Φθία (Φθιώτιδα) και στους πρόποδες του όρους

της Οίτης, ήταν μια πόλη-κράτος με το όνομα Τραχίνα και

είχε βασιλιά τον Κήυκα που είχε νυμφευτεί την πανέμορφη

Αλκυόνη, κόρη του  Θεού των ανέμων  του Αιόλου και της

Ενάρετης!!

Το εξωτερικό κάλλος του ζευγαριού συναγωνιζόταν τα ψυ-

χικά και πνευματικά του προτερήματα, ενώ η αγάπη που

τους ένωνε ήταν μοναδική!

Η μεγάλη όμως ευτυχία που ζούσαν χωρίς μέτρο, τους πα-

ρέσυρε στα εύκολα, αλλά ολέθρια μονοπάτια της αλαζο-

νείας, που οδηγούν με ακρίβεια στην καταστροφή!!

Άρχισαν να φαντάζονται ότι ήταν ισάξιοι με τον Δία και την

Ήρα και ήθελαν και οι υπήκοοί τους να τους φωνάζουν με

αυτά τα ονόματα!!

Ο δίκαιος Δίας ήταν αναγκασμένος να τιμωρήσει το ζεύγος

για την ασέβεια και την αλαζονεία του και βρήκε την ευ-

καιρία, όταν ο Κήυκας  θα ταξίδευε με πλοίο στους Δελ-

φούς (για να πάρει χρησμό για το μέλλον του, μετά την

αυτοκτονία του αδελφού του Δαιδαλίωνα που είχε πέσει

από το ιερό όρος του Παρνασσού, μη μπορώντας να απο-

δεχτεί τον θάνατο της κόρης του Χιόνης),  όπου έστειλε

σφοδρή καταιγίδα στο θαλάσσιο ταξίδι του, στο οποίο πνί-

γηκε και άδικα τον περίμενε στην ακρογιαλιά η Αλκυόνη!!

Ο φιλεύσπλαχνος  Δίας  παρακάλεσε την  Ήρα να στείλει

την αγγελιοφόρο των Θεών, την Ίριδα, στον Θεό Ύπνο,

που αποτελούσε την προσωποποίηση του ύπνου και είχε

δίδυμο αδελφό του τον Θάνατο, για να  τον παρακαλέσει

να παρουσιαστεί σε ένα όνειρο της Αλκυόνης και να της

πει την αλήθεια σχετικά με την τύχη του άντρα της!!

Ο Ύπνος έστειλε το Μορφέα, έναν από τους χίλιους γιους

του,  ο οποίος παρουσιάστηκε με την εμφάνιση του άντρα

της, του Κύηκα και της είπε ότι ακριβώς  είχε συμβεί!!! 

Τρελαμένη η Αλκυόνη έτρεξε στην ακρογιαλιά με τα μά-

γουλα σκισμένα από τα νύχια της, τα μαλλιά της ξεριζω-

μένα και τα ρούχα της κομματιασμένα, να κλαίει και να

οδύρεται μέρα-νύχτα και να θρηνεί το χαμό του αγαπημέ-

νου της, έχοντας όμως και μια κρυφή ελπίδα ότι ίσως κά-

ποτε να φαινόταν από το πέλαγος, μέχρι που μια μέρα αν-

τίκρισε στην παραλία τα κομμάτια του σπασμένου πλοίου

του, που κομμάτιασαν τις ελπίδες της!!!

Η ανείπωτη δυστυχία της Αλκυόνης λύγισε την καρδιά του

Δία, για άλλη μια φορά, και για να την απαλλάξει από τον

πόνο και την απελπισία της, την μεταμόρφωσε σε ένα πα-

νέμορφο και πολύχρωμο μικρό θαλασσοπούλι, που του

έδωσε το όνομά της!!!

Τα βάσανά της  όμως δεν τελείωσαν εκεί, γιατί δεν μπο-

ρούσε να κλωσήσει τα αυγά της μέσα στη βαρυχειμωνιά

και αν κατάφερνε να τα κλωσήσει τα μεγάλα κύματα, τις

άρπαζαν τους νεοσσούς της, όσο και αν τους έκρυβε στις

σχισμές των βράχων, οπότε δείχνοντας πάλι την μεγαλο-

ψυχία του ο Δίας, όρισε 10-15 ημέρες του μήνα Γαμηλιώνα

(Ιανουαρίου)  να επικρατεί νηνεμία και ηλιοφάνεια, ώστε

να μπορεί η Αλκυόνη να γεννά και να επωάζει τα αυγά της

και μέχρι σήμερα αυτές τις ημέρες τις ονομάζουμε «Αλ-

κυονίδες ημέρες»!!  

Η  Αλκυόνη είναι ένα μικρό θαλάσσιο αποδημητικό πτηνό,

που το λέμε ψαροπούλι ή θαλασσοπούλι και σε μερικά

μέρη το λένε και μπιρμπίλι της θάλασσας και έχει ένα υπέ-

ροχο μεταλλικό γαλάζιο χρώμα στο πάνω μέρος του κορ-

μιού του,  λευκό λάρυγγα, λευκή κηλίδα στο λαιμό και το

κάτω μέρος του σώματός του είναι πυρόξανθο, ενώ το μέ-

γεθος του είναι λίγο πιο μεγάλο από ένα σπουργίτη, έρχε-

ται από τα βόρεια μέρη και του αρέσει να κάθεται

ολόκληρες ώρες στις άκρες των λιμνών,  των ποταμών,

των  θαλασσόβραχων και δίνει την εντύπωση ότι περιμένει

κάποιον!!

Επειδή πετάει σε χαμηλό ύψος από το νερό και είναι πολύ

γρήγορο στις κινήσεις του για να εντοπίσει και να αρπάξει

την τροφή του, γι αυτό το λένε  και «γαλάζιο βέλος», από

το όμορφο γαλάζιο χρώμα του!!

Είναι μονογαμικό πτηνό και αν πεθάνει ο ένας σύντροφος

ο άλλος αυτοκτονεί, ενώ όταν γεράσει το αρσενικό, το θη-

λυκό το ζεσταίνει με τα φτερά του και του φέρνει το φαΐ

στο στόμα, όπως τάιζαν κάποτε  τα μωρά τους!!

Η οικογενειακή και κοινωνική ζωή της Αλκυόνης αποτελεί

παράδειγμα για μίμηση στους ανθρώπους που μόνοι τους

ισχυρίζονται ότι είναι τα τελειότερα πλάσματα της φύσης,

χωρίς να έχει αυτό καμιά σχέση με την πραγματικότητα! 

Ας ελπίσουμε από δω και στο εξής μόνο ωραία γεγονότα

να συνδέονται με το όνομα της ταλαιπωρημένης και πανέ-

μορφης Αλκυόνης!!!  

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Αχ, Ζηνοβία

H “Ζηνοβία” ειδοποίησε, αλλά εμείς, - και όταν λέω

εμείς, εννοώ όλους -, κράτος και πολίτες, την αγνοή-

σαμε. Έτσι βρεθήκαμε ...ξεβράκωτοι μπροστά στη Ζη-

νοβία, η οποία μάλιστα στην αρχή εμφανίστηκε

μαλακά, τόσο που κάποιος αρμόδιος “παραθυράτος”

την είπε ...ξενέρωτη!

Τι να κάνει κι αυτή, φώναξε από ημέρες, ήρθε σιγά -

σιγά, και μπήκε ζόρικα την παραμονή της πρωτοχρο-

νιάς, την ώρα που έφευγε ο “γερο-χρόνος” του 2019.

Χιόνια που ξεπέρασαν και το ένα μέτρο, χωριά απο-

κλεισμένα, δρόμοι κλειστοί. Και καλά να κλείσει ένας

επαρχιακός δρόμος, ένας δρόμος σε χωριό, αλλά να

κλείνει η εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας με δέκα πόν-

τους χιόνι, πώς το χαρακτηρίζεις. Αδιαφορία, ανικα-

νότητα, δε βαριέσαι ή όλα αυτά μαζί.

Γιατί την πρώτη ευθύνη την έχει ο κρατικός μηχανι-

σμός, τη δεύτερη ευθύνη την έχει η εταιρεία που

φροντίζει την εθνική οδό, αφού δώσαμε τα εθνικά

μας δίκτυα σε ιδιωτικές εταιρείες. Την τρίτη ευθύνη -

και σε κάποιες περιπτώσεις τη μεγαλύτερη - την έχει

ο πολίτης, ο μάγκας, ο “δεν πάν να λένε εγώ θα πε-
ράσω”. Έτσι φεύγει και παίρνει και την οικογένεια

μαζί, και πάει ...ξυπόλυτος στα χιόνια, όπως σοφά

λέει ο λαός μας. Χωρίς αλυσίδες, χωρίς την παραμι-

κρή προμήθεια μέσα στο όχημα, με, με και μάλιστα

σαν μάγκας που είναι καταλαμβάνει και την λωρίδα

ζωής, έτσι που να μη μπορεί να περάσει ...μύγα.

Εξαιτίας αυτών, πολλοί πολίτες ταλαιπωρήθηκαν με

αναμονή ωρών στο δρόμο, μέσα στο κρύο. Τώρα ανα-

ζητούν ευθύνες για τις αιτίες. 

Καλά, και του χρόνου μια απ’ τα ίδια!

Τη μεγαλύτερη ευθύνη, θεωρώ την έχει η εκάστοτε

κυβέρνηση, που ποτέ δεν διδάσκει κοινωνική συμπε-

ριφορά και  οδική συνείδηση στα σχολεία.

Κατά τ’ άλλα “έρρωστε και ευδαιμονείτε” το 2020.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Αλκυονίδες ημέρες!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ενημερωτική ημερίδα διοργάνωσε η Υπηρεσία Silver Alert
τη Δευτέρα 23/12/2019, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος
Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη, με θέμα «Το φαινόμενο
εξαφάνισης ενηλίκων, οι αιτίες που το προκαλούν και η
συμβολή της Υπηρεσίας Silver Alert».
Ένα ενδιαφέρον θέμα που προκάλεσε τη συμμετοχή πλή
θος κόσμου και εκπροσώπων κρατικών και ιδιωτικών φο
ρέων.
Την ημερίδα συντόνισε η δημοσιογράφος, υπεύθυνη
Τύπου και Επικοινωνίας του Εθελοντικού Οργανισμού
ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣυ Πελίνα Θεοδοσίου.

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος και Διοικητής
της Υπηρεσίας Silver Alert Γεράσιμος Κουρούκλης, η Κοι
νωνιολόγος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Αγγελική Κεφαλά,
ο Αστυνομικός Διευθυντής, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυν
σης Αναζητήσεων της ΕΛ.ΑΣ. Νικόλαος Ζερβακάκος, η Γη
ριατρική Κοινωνική Λειτουργός Ελένη Καμπούρη καθώς και
οι Κοινωνιολόγοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας Καλομοίρα
Μπαζέλλι και Ελισσάβετ Κλαδάκη.

“Η άμεση κινητοποίηση, μπορεί να σώσει ζωές!”
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος και Διοικητής της Υπηρεσίας
Silver Alert, Γεράσιμος Κουρούκλης, αναφέρθηκε στη γέν
νηση της ιδέας και την εργώδη προσπάθεια για την υλοποί
ησή της, ώστε η χώρα μας να αποκτήσει πρώτη σε όλη την
Ευρώπη το Εθνικό Σύστημα έγκαιρης και έγκυρης κοινοποί
ησης και μετάδοσης πληροφοριών που αφορούν στις εξα
φανίσεις. Έκανε μία ανασκόπηση της διαδρομής του Silver
Alert μέχρι σήμερα περιγράφοντας τις δυσκολίες και ευχα
ριστώντας όλους τους συνεργάτες και συμπαραστάτες.  Τό
νισε την ανάγκη της γρήγορης αντίδρασης σε περιστατικά
εξαφανίσεων και κάλεσε τους οικείους ανθρώπων που χά
νονται να απευθύνονται από τις πρώτες στιγμές στη
γραμμή SOS 1065 για την ενεργοποίηση του Κοινωνικού Συ
ναγερμού. «Κάθε λεπτό που περνάει μπορεί να κοστίσει
την ίδια τους τη ζωή», επεσήμανε ο πρόεδρος.

Η Κοινωνιολόγος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Αγγελική Κε
φαλά παρουσιάζοντας τα στατιστικά στοιχεία από την αρχή
της λειτουργίας του Silver Alert μέχρι και σήμερα, τόνισε
την ανάγκη της άμεσης ενεργοποίησης του Κοινωνικού Συ
ναγερμού: «Για 9 στους 10 ηλικιωμένους που βρέθηκαν
σώοι τα οικεία τους πρόσωπα είχαν καταθέσει τα δικαιο
λογητικά για την ενεργοποίηση S.A. μέσα στο πρώτο τριή
μερο από την εξαφάνισή τους, ενώ για 5 στους 10 που
εντοπίστηκαν νεκροί η κατάθεση των δικαιολογητικών
έγινε μετά το τριήμερο», τόνισε η Α. Κεφαλά.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυν
σης Αναζητήσεων της ΕΛ.ΑΣ.  Νικόλαος Ζερβακάκος, αφού
ανέπτυξε τις βασικές αρχές διαχείρισης υποθέσεων εξαφα
νισμένων ατόμων από την ΕΛ.ΑΣ., τόνισε την ανάγκη της
συνέχισης της καλής συνεργασίας με το Silver Alert, μέσα
στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αναζητήσεις εξαφα
νισθέντων ατόμων. Ο Αστυνομικός Διευθυντής επεσήμανε
ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας
παρουσιάζοντας τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της υπη

ρεσίας του από το 2011 έως σήμερα, που δείχνουν την αυ
ξητική τάση σε ανευρέσεις εξαφανισθέντων ατόμων.

Η Άνοια, η κυριότερη αιτία των εξαφανίσεων ηλικιωμέ
νων
Η Γηριατρική Κοινωνική Λειτουργός Ελένη Καμπούρη ανα
πτύσσοντας τις αιτίες εξαφάνισης των ηλικιωμένων επεσή
μανε την απουσία κοινωνικής πολιτικής γύρω από την
Άνοια που είναι συντριπτικά η κυριότερη αιτία και τόνισε
την ανάγκη για ενημέρωση, πρωτοβάθμια περίθαλψη, κα
τάλληλες δομές φιλοξενίας και εκπαίδευσης και εξειδίκευ
σης των επαγγελματιών φροντιστών των ηλικιωμένων. 

Καλομοίρα Μπαζέλλι, Ελισάβετ Κλαδάκη: Η κακοποίηση
των ηλικιωμένων, συνήθως δεν καταγγέλλεται
Η  Καλομοίρα Μπαζέλλι και η Ελισάβετ Κλαδάκη, Κοινωνιο
λόγοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας, παρουσίασαν τα δεδο
μένα γύρω από την κακοποίηση των ηλικιωμένων
αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους συχνά δεν κα
ταγγέλλεται και τους τρόπους με τους οποίους η Κοινωνική
Υπηρεσία της ΓΡΑΜΜΗΣ ΖΩΗΣ προσπαθεί να διερευνά δια
κριτικά.  

Στη συνέχεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές δια
κρίσεις σε ανθρώπους και φορείς που στήριξαν και συνερ
γάστηκαν με την Υπηρεσία Silver Alert όλα αυτά τα χρόνια:
Μία απ’ αυτές αυτές τις διακρίσεις απονεμήθηκε στις Μο
νάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΑΚΤΙΟΣ», που βρίσκονται
και στη Βάρη (“Ακτιος Οδηγός”), για την εξαιρετική υποστή
ριξη της υπηρεσίας SILVER ALERT με προσωρινή φιλοξενία
αμνημόνων ηλικιωμένων.

Να θυμίσουμε ότι η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ είναι 
η γραμμή SOS 1065

«Το φαινόμενο εξαφάνισης ενηλίκων, οι αιτίες που το
προκαλούν και η συμβολή της Υπηρεσίας Silver Alert»

10 χρόνια από τη σύλληψη της ιδέας, 1300 σωτήριοι Συναγερμοί!

Τα µάθατε; Ερχεται νέο κύµα κακοκαι-
ρίας, µετά τη Ζηνοβία.

― Έρχεται, λέει, ο γκόµενός της!

Αυτό που όλη η εβδοµάδα περνάει σαν
χελώνα και το Σαββατοκύριακο σαν
φεράρι δεν µπορώ ακόµη να το κατα-
λάβω!

Αποστάγματα σοφίας...

Oι εξαφανίσεις με στατιστικά στοιχεία

l 1396 εξαφανίσεις έχουν δηλωθεί στην υπηρεσία Silver

Alert σε 105 μήνες (12/04/2011 – 19/12/2019) και ενεργο-

ποιήθηκαν αντίστοιχα κοινωνικοί συναγερμοί. 

695 Silver Alert προβλήθηκαν από  τα ΜΜΕ και τα Κοινω-

νικά Δίκτυα.

l Συνολικά από τους 695 αναζητούμενους, εντοπίστηκαν

602.

l 701 αναζητούμενοι εντοπίσθηκαν σώοι χάρη στους χι-

λιάδες εθελοντές αναζήτησης που πλαισιώνουν την υπη-

ρεσία και από κοινωνικά ευαίσθητους πολίτες λίγο πριν

προβληθεί το Silver Alert από τα ΜΜΕ.

l Συχνότητα εξαφανίσεων:  13 περιστατικά κάθε μήνα ή

3-4 περιστατικά κάθε εβδομάδα

Συμπεράσματα - Συζήτηση

l Oι καταγραφές της Κοινωνικής Υπηρεσίας μαρτυ-

ρούν ότι   7 στους 10 ηλικιωμένους χάνονται λόγω

ανοϊκών διαταραχών (λ.χ. Alzheimer, κενά μνήμης).

l Έρευνες δείχνουν ότι η άνοια εξελίσσεται σε μά-

στιγα της εποχής, ενώ προβλέπεται τα ποσοστά των

πασχόντων να πολλαπλασιαστούν σημαντικά μέσα

στα επόμενα χρόνια. 
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«Θέλουμε ένα σχολείο
που να ενώνει 

και όχι να χωρίζει»

«Το Σχολείο που μας χωράει: Ευαισθητοποί-
ηση και Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών στην
πρόληψη των διακρίσεων και του αποκλει-
σμού», ήταν ο τίτλος του σεμιναρίου, που

προγραμμάτιζε η επιστημονική κοινότητα

με την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-

κής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων, όπως σημειώνει η “Ανα-

τροπή στη Γλυφάδα”, αλλά δεν κατάφερε

τελικά να τους ενώσει. Διαφωνίες και

“σκληρές” κουβέντες ένθεν και ένθεν.

Η “Ανατροπή στη Γλυφάδα” καταγγέλει με-

ταξύ άλλων:

«Θέλουμε ένα σχολείο που να ενώνει και
όχι να χωρίζει»

Η Δημοτική κίνηση «Ανατροπή στη Γλυ-

φάδα» καταγγέλλει όσα θλιβερά και απαρά-

δεκτα γεγονότα συνέβησαν στο Δημοτικό

Συμβούλιο Γλυφάδας (23  Δεκεμβρίου

2019). Είχαμε θέσει από κοινού με άλλες

παρατάξεις της αντιπολίτευσης προς συζή-

τηση στο Δ.Σ. με τη διαδικασία της προ ημε-

ρήσιας διάταξης, την παρέμβαση του κ.

Δημάρχου με στόχο την παρεμπόδιση διε-

νέργειας εκπαιδευτικού σεμιναρίου που

πραγματοποιεί το 4ο Περιφερειακό Κέντρο

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) 

Το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε

μέσα σε κλίμα έντασης που προκάλεσαν οι

απαράδεκτες αντιδημοκρατικές και φοβικές

αντιδράσεις μερίδας παρασυρμένων από

διαστρεβλώσεις και παραπληροφόρηση

συμπολιτών μας απέναντι σε μέλη της εκ-

παιδευτικής κοινότητας και στους δύο Δη-

μοτικούς συμβούλους της «Ανατροπής»,

που ζητούσαν να συζητηθεί προ ημερήσιας

το θέμα του προγράμματος «Το Σχολείο
που μας χωράει: Ευαισθητοποίηση και Εν-
δυνάμωση Εκπαιδευτικών στην πρόληψη
των διακρίσεων και του αποκλεισμού»
Επισημαίνεται ότι η διοργάνωση του εν

λόγω σεμιναρίου αποσκοπεί στην ανάγκη

διαρκούς επιμόρφωσης και ενημέρωσης

των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα διακρί-

σεων, και διενεργείται από την επιστημο-

νική κοινότητα, απευθύνεται σε

εκπαιδευτικούς σε εθελοντική βάση και γί-

νεται με την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαι-

δευτικής Πολιτικής του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων.

...Ενημερωθήκαμε ότι το παραπάνω πρό-

γραμμα θα υλοποιηθεί τελικώς, όπως είχε

προγραμματισθεί μετά το αίτημα που απε-

στάλη στο Τμήμα Εκπαίδευσης ΟΚΑΝΑ,

από το 4 ΠΕΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 

Μας προβληματίζει όμως η στάση του κ. Δη-

μάρχου που από την μία παραδέχεται ότι δεν

έχει οποιαδήποτε υπευθυνότητα από την

άλλη να εγκαλεί την επιστημονική υπεύθυνη

του κέντρου πρόληψης Γλυφάδας. Ενώ ανα-

γνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης σεμιναρίων που

εναρμονίζονται με τις σημερινές ανάγκες της

κοινωνίας μας, υποκύπτει στις αναχρονιστικές

φωνές.  Συντάσσεται άραγε με την άποψη ότι

κουκουλώνοντας ένα πρόβλημα παύει αυτό

να υφίσταται ή ότι ένας ενήμερος εκπαιδευτι-

κός αποτελεί κίνδυνο για τα παιδιά και όχι το

αντίθετο; 

Γλυφάδα 30/12/2019

"ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ"

Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία

http://anatropistiglyfada.blogspot.gr/

Mε Ανοιχτή επιστολή, απευθύνονται οι Απόδημοι

Έλληνες προς τις ηγεσίες Ελλάδας και Κύπρου,

στους συναρμόδιους υπουργούς, στην Εκκλησία,

στους αρχηγούς κομμάτων και ευρωβουλευτές, ση-

μειώνοντας ότι οι καιροί είναι “πονηροί” και δεν πρέ-

πει να εφησυχαζόμαστε. Την υπογράφουν δεκάδες

Ελληνες του Εξωτερικού, αλλά και Έλληνες στην

Ελλάδα και την Κύπρο. Παρακολουθήστε την. 

Προς: 

κ. Κωνσταντίνο Βλάση

Υφυπ. Εξωτερικών αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό

Κοινοποίηση:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Πρώτα απ’ όλα ευχόμαστε να έχετε επιτυχημένη θητεία ως

Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελλη-

νισμό. Η πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων σας σε αυτή

τη νευραλγική θέση συμπίπτει με μια κρίσιμη συγκυρία για

τον Ελληνισμό.

Η Ελλάδα και η Κύπρος μας βρίσκονται αντιμέτωπες, εδώ και

αρκετούς μήνες, με μια νέα φάση επιθετικότητας της Τουρ-

κίας που βαίνει κλιμακούμενη. Δε θα αναφερθούμε εδώ σε

γεγονότα που γνωρίζετε καλά. Έγκριτοι επιστήμονες, έμπει-

ροι πολιτικοί, ακόμα και ο ίδιος ο ΥΠΕΘΑ κ. Παναγιωτόπου-

λος, τονίζουν πως το ενδεχόμενο πολεμικής σύρραξης δεν

πρέπει να αποκλειστεί. Όλοι μας ευχόμαστε να επικρατήσει

σύνεση και ψυχραιμία και να μην οδηγηθούμε σε δυσάρεστες

καταστάσεις. Όμως η απέναντι πλευρά έχει προαναγγείλει

περαιτέρω κλιμάκωση των επιθετικών της ενεργειών, κάτι το

οποίο ίσως φέρει το ενδεχόμενο σύρραξης -απρόβλεπτης

έκτασης- πιο κοντά κι από την περίοδο της κρίσης των Ιμίων.

Στο πλαίσιο της υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων

της Πατρίδος μας, οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για κάθε εν-

δεχόμενο. H υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και η από-

κρουση κάθε επιθετικής ενέργειας τρίτων είναι, βεβαίως

αρμοδιότητα της Πολιτείας, της εκάστοτε εκλεγμένης κυβέρ-

νησης. Oι εξουσίες της πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν

υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύν-

ταγμα (άρθρο 1, παρ.3). 

Εμείς, οι Απόδημοι Έλληνες, είμαστε ζωντανά κύτταρα του

Ελληνισμού σε κάθε γωνιά του κόσμου και πρεσβευτές

ενός μεγάλου πολιτισμού με οικουμενική απήχηση ως τις

μέρες μας. Η σχέση μας με την Πατρίδα δεν είναι μόνο συ-

ναισθηματική, αλλά έχουμε ριζωμένη μέσα μας την αίσθηση

του Χρέουςαπέναντί της. Πολλοί απόδημοι Έλληνες υπήρ-

ξαν σημαντικοί ευεργέτες ή έδωσαν και την ίδια τους τη

ζωή σε μάχες για την υπεράσπιση του Έθνους μας. Σήμερα,

που ο Ελληνισμός βρίσκεται σε φάση δημογραφικής συρ-

ρίκνωσης και δοκιμάζεται επί έτη, ιδιαιτέρως στο οικονο-

μικό πεδίο, το φάσμα νέων προκλήσεων και κινδύνων μας

βρίσκει σχετικώς αποδυναμωμένους. Σε μια τέτοια συγκυ-

ρία, απαιτείται κάλεσμα προς όλους τους Έλληνες για συν-

δρομή -κανείς δεν περισσεύει. 

Ο Απόδημος Ελληνισμός αποτελεί πληθυσμιακά περίπου

μια δεύτερη Ελλάδα, ακμαία και περήφανη. Πολλοί Ομογε-

νείς μας έχουν κατακτήσει κορυφαίες θέσεις σε ακαδη-

μαϊκα ιδρύματα, σε επιχειρήσεις, σε πολιτικά κόμματα,

άλλοι έχουν παγκόσμια φήμη για το καλλιτεχνικό τους

έργο, χιλιάδες άλλοι βοηθούν εθελοντικώς να διατηρή-

σουμε την Παράδοσή μας ζωντανή σε συλλόγους και σε

ενορίες ανά την υφήλιο, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που καλ-

λιεργούν και σήμερα τον φιλελληνισμό σε πολλές χώρες. 

Υπάρχει, σύμφωνα με τα παραπάνω, η δυνατότητα ενεργο-

ποίησης ενός πολυεπίπεδου μηχανισμού που μπορεί να

συνδράμει επικουρικά στις ενέργειες της Πολιτείας για την

υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος, όποτε αυτό απαιτη-

θεί. Όμως οι χιλιάδες ψηφίδες αυτού του όμορφου μωσαϊ-

κού συλλογικοτήτων και εξεχουσών προσωπικοτήτων θα

πρέπει να τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση, την κατάλ-

ληλη στιγμή. Με άλλα λόγια, απαιτείται μια κεντρική, καλά

μελετημένη θεσμική καθοδήγηση, με γνώμονα πάντοτε το

εθνικό συμφέρον, ώστε να ωφελήσουμε το Έθνος μας στον

μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Η συνδρομή μας θα είναι διττή, τόσο από το εξωτερικό, όσο

και από την Ελλάδα όταν απαιτηθεί. Επιστήμονες διαφόρων

ειδικοτήτων, προσωπικότητες με επιρροή σε λόμπι, καλλιτέ-

χνες κ.ά., μπορούν να ενεργοποιηθούν, ακόμα και την ύστατη

ώρα, για να συνδράμουν στο έργο της Πολιτείας. Και στον

τομέα των Ενόπλων Δυνάμεων, θα μπορούσε να οργανωθεί

άμεσα η στρατιωτική μετεκπαίδευση στην Ελλάδα εφέδρων

αξιωματικών που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και κάθε ενδιαφε-

ρόμενου απόδημου Έλληνα, διαρκείας 1-2 εβδομάδων. 

Να καταρτιστούν σε κάθε χώρα κατάλογοι με επαγγελμα-

τικές ειδικότητες, ιδιαίτερα ιατρών, με συντονισμό από τις

Πρεσβείες και τα Προξενεία μας. Ενημέρωση καταλόγων

συλλόγων Ελλήνων, φιλελλήνων και άλλων φορέων, δημι-

ουργία μιας σύγχρονης και ασφαλούς πλατφόρμας επικοι-

νωνίας για τη δυνατότητα ταχείας συνεννόησης σε

περίπτωση επείγουσας ανάγκης ανάληψης δράσης. Φυ-

σικά, οι ανά τον κόσμο κοινότητες Ελλήνων έχουν τη δική

τους εσωτερική οργάνωση και έχουν ήδη τρόπους συνεν-

νόησης μεταξύ τους. Μπορείτε να εμπνευστείτε από τις

υπάρχουσες υποδομές και να τις βελτιώσετε με τη συν-

δρομή ειδικών.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η ενεργοποίηση του απαντα-

χού Ελληνισμού θα στείλει πολλαπλά μηνύματα, εντός κι

εκτός Ελλάδος: μήνυμα ενθάρρυνσης προς τους συμπα-

τριώτες μας στην Ελλάδα, αλλά και μήνυμα αποφασιστικό-

τητας και αυτοπεποίθησης προς όσους μας απειλούν. Ένα

ακόμα όπλο στη φαρέτρα μας για ενίσχυση της αποτρεπτι-

κής μας ισχύος -που δε γίνεται μόνο με στρατιωτικά μέσα.

Και ο ψυχολογικός παράγοντας είναι εξόχως σημαντικός.

Σας ενθαρρύνουμε λοιπόν, μέσω του θεσμικού σας ρόλου,

να εργαστείτε (μαζί με άλλα υπουργεία και τις Ένοπλες Δυ-

νάμεις) γι’ αυτό το σκοπό όσο το δυνατόν συντομότερα,

καθώς οι εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. 

Επιθυμία μας είναι η Ελλάδα και η Κύπρος να ευημερούν

στο διηνεκές σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας και εμείς

οι Απόδημοι Έλληνες να είμαστε μαζί με τους θεσμικούς

παράγοντες, θεματοφύλακες αυτής της ευημερίας, όπως

υπήρξαμε πάντοτε -ιδίως στις δύσκολες στιγμές. 

Οι καιροί απαιτούν λοιπόν εγρήγορση, υπευθυνότητα, σχε-

διασμό, οξυδέρκεια, θάρρος, πίστη. Θα είμαστε στο πλευρό

σας και θα συνδράμουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο στην πο-

ρεία αυτή της συνεννόησης και του συντονισμού δράσης.

Θα είμαστε όμως και εποικοδομητικά αυστηροί κριτές του

έργου σας. 

Γνωρίζετε πως οι Απόδημοι Έλληνες, χωρίς κομματικές ή

άλλες εξαρτήσεις, βάζουν πάνω απ’ όλα την Πατρίδα. Γι’

αυτό άλλωστε αποφασίστηκε η συγγραφή της παρούσης

και ευελπιστούμε να δοθεί ταιριαστή συνέχεια εκ μέρους

σας. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη.

Πηγή: international hellenic association

«Oι εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού»

Ανοικτή Επιστολή Αποδήμων Ελλήνων
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Όλοι είδαμε την παραμονή της πρω-

τοχρονιάς, το χάος που δημιούρ-

γησε στην Εθνική οδό Αθηνών -

Λαμίας ένα χιόνι μόλις δέκα πόν-

των, που έκλεισε την εθνική οδό εγ-

κλωβίζοντας οδηγούς για ώρες

μέσα στο κρύο. Ουρές χιλιομέτρων

σχηματίστηκαν μέχρι και την Υλίκη.

Οι ευθύνες πολλές και κατά πως

φαίνεται πολλών, έτσι που θα παί-

ξουν για άλλη μια φορά την ...κολο-

κυθιά.

Η κρατική μηχανή βρέθηκε απρο-

ετοίμαστη, παρ’ ότι οι μετεωρολό-

γοι τα έλεγαν από ημέρες πριν.

Αλλά και η ιδιωτική πρωτοβουλία

“Νέα Οδός Α.Ε.” δεν λειτούργησε

προληπτικά.

Μέχρι σήμερα βρίσκονται χωριά

αποκλεισμένα και αποκομμένα από

νερό και ρεύμα, όπως τα Βίλια, η Ει-

δυλλία και άλλα.

Βέβαια ευθύνη έχουν και οι οδηγοί,

που αφού γνώριζαν ότι έρχεται κα-

κοκαιρία, ξεκίνησαν το ταξίδι τους

απροετοίμαστοι βάζοντας σε κίν-

δυνο τον εαυτό τους, τις οικογέ-

νειές τους και τους συνανθρώπους

τους, αφού έκλεισαν μέχρι και τη

λωρίδα ζωής.

Τι λέει το Υπουργείο 

Υποδομών

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφο-

ρών,  Κώστας Καραμανλής, κάλεσε στο

Υπουργείο την εταιρεία Νέα Οδό ΑΕ,

για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τη

διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκι-

νητόδρομο Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα

προς Λαμία, στα διόδια Αφιδνών και

στο ρεύμα προς Αθήνα, στα διόδια της

οδού Θηβών.

Παράλληλα, με απόφαση του Υπουρ-

γού, συγκροτήθηκε, Επιτροπή η οποία,

υπό την επίβλεψη του Γενικού Γραμμα-

τέα Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη, θα

διερευνήσει και θα εξακριβώσει τα

ακριβή αίτια της διακοπής και το κατά

πόσον ο Παραχωρησιούχος (Νέα Οδός)

τήρησε τις συμβατικές του υποχρεώ-

σεις για τη διαχείριση εκτάκτων κατα-

στάσεων. 

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της

Επιτροπής θα  δοθούν εντός μίας εβδο-

μάδας στον Υπουργό, ο οποίος θα

λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Επιπλέον, το Υπουργείο αναλαμβάνει

άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία προς

την κατεύθυνση της επιβολής κυρώ-

σεων, σε κάθε αρμόδιο φορέα, με

σκοπό την πρόληψη και αποτροπή αντί-

στοιχων περιστατικών στο μέλλον.

H Περιφέρεια Αττικής συνδράμει

Τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής

στη διαδικασία εκχιονισμού των δρό-

μων σε περιοχές που σημειώθηκαν έν-

τονες χιονοπτώσεις όπως το κέντρο

των Βιλίων ζήτησε ο Δήμος Μάνδρας-

Ειδυλλίας δηλώνοντας αδυναμία,

καθώς δεν διαθέτει επαρκή αριθμό εκ-

χιονιστικών μηχανημάτων.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής

Γ. Πατούλη η Περιφέρεια ανταποκρί-

θηκε άμεσα στο αίτημα του Δήμου

στέλνοντας επτά μηχανήματα που συν-

δράμουν στον περαιτέρω καθαρισμό

των δρόμων κυρίως εντός του αστικού

ιστού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση

των πολιτών.

Τι λέει  η “Νέα Οδός”

Η επιχείρηση “Νέα Οδός Α.Ε.” με ανα-

κοίνωσή της απαντά για το πρόβλημα

που δημιουργήθηκε στην εθνική οδό

Αθηνών - Λαμίας που έχει και την ευ-

θύνη, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η Νέα

Οδός», έλαβε άμεσα όλα τα απαραί-

τητα μέτρα για τη διαχείριση των φαι-

νομένων και ενεργοποίησε το σχετικό

σχέδιο αποχιονισμού. Ειδικά στο τμήμα

του Α.Θ.Ε. από Μεταμόρφωση έως και

Σκάρφεια ενεργούσαν 80 εκχιονιστικά,

υπήρχαν διαθέσιμοι 4 τόνοι αλατιού και

περισσότερα από 100 άτομα ήταν στην

υπηρεσία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικότερα στην

επίμαχη περιοχή Καπανδριτίου - Μαλα-

κάσας επιχειρούσαν διαρκώς 20 εκχιο-

νιστικά...

O χειμωνιάτικος καιρός έδειξε την αδυναμία 

της κρατικής μηχανής για πρόληψη
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Ένας νέος συγγραφές Κορωπιώτης την καταγωγή, ο

Πάνος Παπαμιχάλης, εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο

με τίτλο «‘Ηθελε ακόμη φως πολύ να ξημερώσει», το

οποίο παρουσίασε η Δημοτική Βιβλιοθήκη του

Δήμου Κρωπίας την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Για τον συγγραφέα, την προσωπικότητα και την δια-

δρομή του μίλησε, με

επαινετικά λόγια, ο συγ-

γραφέας, λαογράφος

και ζωγράφος Γιάννης

Πρόφης. Η ποιήτρια

Καλομοίρα Πιέτρη πα-

ρουσίασε μία ωραία

ανάλυση για το θέμα

του βιβλίου, το ύφος,

την γραφή και τα συναι-

σθήματα. 

Στη συνέχεια ο συγγρα-

φέας, Πάνος Παπαμιχά-

λης, εξήγησε τους

λόγους που τον οδήγη-

σαν στην συγγραφή του βιβλίου και απάντησε σε

ερωτήσεις του κοινού.  Χαρακτηριστικά αποσπά-

σματα από το βιβλίο διάβασε ο μεταφραστής Γιάν-

νης Θηβαίος. 

«Το ταξίδι ενός άντρα, μιας κοινωνίας, στα πέρατα
του κόσμου, στα πέρατα μιας εποχής, στο ξημέρωμα.
Μια συναρπαστική περιπέτεια στα Σκοτεινά Χρόνια
της ελληνικής αρχαιότητας με σεβασμό στα όσα
γνωρίζουμε για την εποχή εκείνη. Θαλασσοπόροι
που εγκαθιδρύουν εμπορικούς σταθμούς και προ-
ετοιμάζουν την εποχή του Μεγάλου Αποικισμού έρ-

χονται αντιμέτωποι με Κάρες, Θράκες, Φρύγες, Κιμ-
μερίους, Ασσυρίους, σ’ ένα παζλ που συνθέτει τον
χώρο της ανατολικής Μεσογείου τον καιρό
εκείνο...».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δή-

μαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης, οι αντιδήμαρ-

χοι Νίκος Γιαννάκος και Ελένη Αδάμ, ο επικεφαλής

της μείζονος αντιπολίτευσης Διονύσης Κερασιώτης

και άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι.

"Από το Σίδνεϋ στην Τουώνγκ"

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 15 Δεκεμβρίου, ο

Πάνος Παπαμιχάλης, έτυχε βράβευσης και τιμής για

το ανέκδοτο έργο του, "Από το Σίδνεϋ στην
Τουώνγκ", από από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτε-

χνών (Π.Ε.Λ.) που διενήργησε τον διαγωνισμό. Ο Π.

Παπαμιχάλης έλαβε το Γ' Βραβείο στην κατηγορία

Μυθιστόρημα, ανάμεσα σε πάνω από 150 άλλες συμ-

μετοχές.  Η εκδήλωση έγινε στο Πνευματικό Κέντρο

του Δήμου Αθηναίων.

Ο ίδιος δεν κατάφερε να παραβρεθεί, καθώς βρισκό-

ταν σε επαγγελματικό ταξίδι και το βραβείο παρέλα-

βαν τα δύο παιδιά του, Άγγελος και Σοφία.

Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

«‘Ηθελε ακόμη φως
πολύ να ξημερώσει»

Ο νέος συγγραφέας Πάνος Παπαμιχάλης με τον επίσης
πολυβραβευμένο συγγραφέας, Κορωπιώτη, Γιάννη Πρόφη.

Π
ώς καταλήξαμε, αλήθεια, έτσι σαν κοινωνία; Πώς

είναι δυνατόν το κέντρο της Αθήνας, να έχει γε-

μίσει με συνανθρώπους μας, που κοιμούνται στα

πεζοδρόμια στις εσοχές σπιτιών, χωρίς ένα ζεστό κρεβάτι

και ένα πιάτο φαΐ.

Δεν αντέχονται αυτές οι εικόνες. Και το κακό είναι ότι

κοντεύουμε να τις συνηθίσουμε...

Καλά όλα αυτά που προσφέρουν οι διάφορες οργανώ-

σεις, αλλά το πρόβλημα πρέπει να λυθεί ριζικά και από το

κράτος Πρόνοιας που έπρεπε να υπάρχει.

Παρ’ όλα αυτά δεν μπορούμε να μη σημειώσουμε τη

δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αυτές τις ημέ-

ρες ιδιαίτερα. Οπως και πέρυσι, έτσι και φέτος (3 & 4 Ια-

νουαρίου 2020), κινητά κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού

Σταυρού, υποστηριζόμενα από την Κοινωνική Υπηρεσία

του Ε.Ε.Σ.,  με Νοσηλεύτρια, Εθελοντές Κοινωνικής Πρό-

νοιας, Εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες, με αυτοκίνητα

του Ε.Ε.Σ., θα επαναλάβουν τη δράση προστασίας των

αστέγων, προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές για το νέο

έτος και να παρέχουν ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, υπνό-

σακους και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, σε άστεγους που

διαβιούν στο κέντρο της Αθήνας. 

Εκτός από τη διανομή του απαραίτητου υλικού επιβίωσης,

οι άστεγοι ενημερώνονται  για τους θερμαινόμενους χώ-

ρους που διαθέτει ο Δήμος Αθηναίων για την προστασία

τους από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι εξορμήσεις των κινητών κλιμακίων θα επαναλαμβά-

νονται  σε τακτά χρονικά διαστήματα, όσο διαρκούν τα

δυσμενή καιρικά φαινόμενα και οι χαμηλές θερμοκρασίες.
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Σύνορα της καρδιάς,
Γαλάζιες πατρίδες και
Πράσινα άλογα…

γράφει ο Ευάγγελος Ρίγος

Η Τουρκία συνυπάρχει στον πλανήτη με εκατοντάδες ακόμα
χώρες και δεν μπορεί να συμπεριφέρεται μόνιμα σαν κακο-
μαθημένο παιδί που απαιτεί την ικανοποίηση κάθε αξίωσης
– όσο εξωφρενικά παράλογη και αν είναι.

Ζούμε σε μια εποχή που επανεμφανίζεται στην γειτονιά μας

ένας επικίνδυνος Χιτλερίσκος «παλιάς κοπής» ο οποίος ονει-

ρεύεται την επανασύσταση της οθωμανικής αυτοκρατορίας

κατά τα πρότυπα του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή (1494-

1566). 

Δεν τον ενδιαφέρει που οι «κατακτήσεις» του επιφανέστε-

ρου των 36 σουλτάνων της αυτοκρατορίας κατέρρευσαν με

την πάροδο του χρόνου, αλλά ότι συνέδεσε ιστορικά το

όνομα του με την μέγιστη γεωγραφική επέκταση της οθω-

μανικής αυτοκρατορίας και το απόγειο της δύναμής της.

Στην σύγχρονη εποχή, ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρα-

τίας που ιδρύθηκε πάνω στα συντρίμμια της οθωμανικής αυ-

τοκρατορίας επιθυμώντας διακαώς να συνδεθεί με τις

«επιτυχίες» της, αλλά απορρίπτοντας μετά βδελυγμίας

τα αναρίθμητα εγκλήματα της, εξελίσσεται ραγδαία σε μια

μέγιστη απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια ολόκληρης

της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Μέσης

Ανατολής.

Αν και φανατικός ισλαμιστής, αφού καραδοκούσε υπομονε-

τικά για πάρα πολλά χρόνια, υποδυόμενος τον «μετριοπαθή

δημοκράτη», το 2016 με αφορμή ένα αμφιλεγόμενο «πραξι-

κόπημα» έβαλε την Τουρκία στον γύψο με την επιβολή κα-

τάστασης «έκτακτης ανάγκης» και το 2018 απέκτησε και

τυπικά απεριόριστο πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο κάνο-

ντας «εκλογές» με σημαδεμένη τράπουλα.

Ήδη όμως από το 2016, όταν επέβαλε την «κατάσταση έκτα-

κτης ανάγκης», άρχισε να επιταχύνει το πρόγραμμα των

Τουρκικών «κατακτήσεων» εν όψει του εορτασμού των 100

χρόνων από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας το 1923,

μιλώντας ανοικτά και ξεδιάντροπα για τα «Σύνορα της καρ-

διάς» του.

Στον κατάλογο των Τουρκικών «κατακτήσεων» δεν είναι

μόνο η Κύπρος όπου η εισβολή και η κατοχή Κυπριακών εδα-

φών έγινε από το 1974 με τις πανίσχυρες πλάτες διαφόρων

«συμμάχων» μας, αλλά η Συρία (επίσης με τις πανίσχυρες

πλάτες Αμερικής – Ρωσίας), τώρα η Λιβύη και φυσικά η Ελ-

λάδα!

Ειδικότερα όσον αφορά την Ελλάδα, μετά την ταυτόχρονη

ένταξη Ελλάδος & Τουρκίας στο ΝΑΤΟ (1952) και μέχρι την

Τουρκική εισβολή στην Κύπρο (1974) το Αιγαίο υπήρξε μια

ειρηνική, Ελληνική λίμνη 6.000 περίπου νησιών και βραχο-

νησίδων, με την Τουρκία να σέβεται υποδειγματικά την Ελ-

ληνική κυριαρχία. 

Μετά την «επιτυχία» στην Κύπρο, οι Τούρκοι παντουρκιστές

άρχισαν να δημιουργούν μονομερώς προβλήματα στο Αιγαίο

αν και η Τουρκία ήδη από το 1924 δεν περίμενε ούτε καν να

στεγνώσει το μελάνι από τις υπογραφές που έβαλε

στην Συνθήκη της Λωζάνης και άρχισε να την παραβιάζει

ασύστολα, με την ένοχη ανοχή Ελλάδος, έξη ακόμα χωρών

που την συνυπέγραψαν και βέβαια των μεγάλων «συμμά-

χων» μας.  

Βαρλίκι, Πογκρόμ, Απελάσεις* ήταν ένα μικρό μόνο δείγμα

των ύπουλων Τουρκικών κτυπημάτων στον Ελληνισμό της

Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου. Όλα τα

χτυπήματα συνοδευόταν από υποκριτικές διακηρύξεις «Ελ-

ληνοτουρκικής φιλίας» και πανέμορφα λόγια για την ανάγκη

ειρηνικής συνύπαρξης. 

Το σκηνικό άλλαξε ριζικά όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,

έχοντας υπό απόλυτο έλεγχο την Τουρκία, άρχισε να κάνει

πράξη όλες τις φαντασιώσεις του παντουρκισμού, όχι με

τον μεθοδικό και ύπουλο τρόπο των προκατόχων του, αλλά

με την αρρωστημένη μεγαλομανία ενός ηγέτη που επιβάλ-

λεται με την βία!

Στο εσωτερικό της Τουρκίας, μια στυγνή και αμείλικτη δι-

κτατορία για κάθε «αντιφρονούντα» γέμισε τις τουρκικές

φυλακές με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έστειλε

στην αυτοεξορία δεκάδες χιλιάδες ακόμα Τούρκων πολιτών.

Στην διεθνή σκηνή, τα καμώματα του Τουρκικού καθεστώτος

οδήγησαν σε μια άγνωστη μέχρι σήμερα διεθνή απομόνωση

της Τουρκίας, μηδενίζοντας το σύνολο της διπλωματικής

επιρροής που ασκούσε για δεκαετίες προκειμένου να επι-

κρατεί καθολική σιωπή για τα συνεχή εγκλήματα της κατά

πολιτών, χωρών και εθνών. 

Το καθεστώς Ερντογάν ήδη από το 2012 άρχισε να «προ-

σφέρει» παρασκηνιακά τον ενεργειακό πλούτο Ελλάδος και

Κύπρου σε διάφορες χώρες της Μεσογείου (Λίβανο, Ισραήλ,

Αίγυπτο, Λιβύη), προτείνοντας τον καθορισμό θαλασσίων

ζωνών, που θα αγνοούν την ύπαρξη ΑΟΖ Ελληνικών νησιών

και Κυπριακής Δημοκρατίας με διάφορα ανόητα «επιχειρή-

ματα», επισείοντας διαρκώς την «δύναμη του ισχυρότε-

ρου».  

Φυσικά, ουδείς ανταποκρίθηκε στις νέο-οθωμανικές «προτά-

σεις», όταν στις 28 Νοεμβρίου 2019 έγινε γνωστό πως Τουρ-

κία και Λιβύη «υπέγραψαν μνημόνια συμφωνίας και για την

οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών» χωρίς όμως να έχουν καν

κοινά θαλάσσια σύνορα!

Το ένα «μνημόνιο» αφορά μια θαλάσσια περιοχή στην οποία

υπάρχουν πολύ μεγάλα Ελληνικά νησιά (όπως Ρόδος, Λέ-

σβος, Κρήτη) και πολλά άλλα μικρότερα, τα οποία δεν λαμ-

βάνονται καθόλου υπ΄ όψη, ώστε η Ερντογανική Τουρκία να

αποκτήσει ταχυδακτυλουργικά θαλάσσια σύνορα με την

Λιβύη και να εγκατασταθεί σε περιοχές με τις οποίες δεν

έχει καμιά απολύτως σχέση!

Τα «μνημόνια» στο όνομα της Λιβύης υπέγραψε ένα πρό-

σωπο που δεν είναι εκλεγμένο, αλλά διορισμένο από τον

ΟΗΕ με στόχο να πετύχει εθνική συμφιλίωση στην σπαρασ-

σόμενη χώρα (Φαγιέζ Μουσταφά αλ-Σαράτζ) και όχι φυσικά

να ξεπουλήσει τον εαυτό του και ολόκληρη την Λιβύη στους

παντουρκιστές του Ερντογάν!

Ο Αλ-Σάρατζ με τον τίτλο «Πρόεδρος του Προεδρικού Συμ-

βουλίου της Λιβύης», όπως και το συμβούλιο που τον περι-

βάλλει, εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους στην Τρίπολη

ενώ ολόκληρη σχεδόν η υπόλοιπη Λιβύη -σύντομα απ΄ ότι

φαίνεται και η πρωτεύουσα Τρίπολη- ελέγχεται από τον

(αναγνωρισμένο από Γαλλία, Αίγυπτο, Ρωσία κ.α.) στρα-

τάρχη Χαλίφα Χαφτάρ του Εθνικού Στρατού της Λιβύης! 

Η κραυγαλέα άκυρη υπογραφή «μνημονίων» στο όνομα της

Λιβύης με ανθρώπους που εκπροσωπούν μόνο τα προσωπικά

τους συμφέροντα προκειμένου να εξυπηρετηθεί η Ερντογα-

νική μεγαλομανία της «γαλάζιας πατρίδας», οδήγησε σε

μια πρωτοφανή διπλωματική απομόνωση της Τουρκίας με

ομοβροντία διεθνών αντιδράσεων – μόνο δειγματοληπτικά:

Ο αξιωματούχος του στρατάρχη Χ. Χαφτάρ Δρ Aref Ali

Nayed, πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Προηγμένων Με-

λετών της Λιβύης, με επείγουσα επιστολή στον ειδικό απε-

σταλμένο του Γ. Γ. του ΟΗΕ στη Λιβύη Δρ Ghassan Salame,

επισήμανε πως «το προεδρικό συμβούλιο της κυβέρνησης

εθνικής συμφωνίας (GNA)  ποτέ δεν έχει εκλεγεί από τον

λαό της Λιβύης και δεν έχει ορκιστεί ενώπιον της Λιβυκής

Βουλής των Αντιπροσώπων (HoR), του μοναδικού νόμιμου

κοινοβουλίου στη χώρα», ζητώντας την παρέμβαση του Γ.Γ.

ώστε η υπογραφή τέτοιων συμφωνιών και μνημονίων να θε-

ωρούνται άκυρες. 

Το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του

αναφέρει πως «Τα δύο μνημόνια δεν έχουν νομική ισχύ, δεν

μπορούν να αναγνωρισθούν επισήμως υπό το πρίσμα του άρ-

θρου 8 της Συμφωνίας Skhirat, το οποίο ορίζει ότι η Λιβυκή
κυβέρνηση ή το Υπουργικό Συμβούλιο, και όχι ο πρωθυ-
πουργός, έχουν την εξουσία να υπογράφουν διεθνείς συμ-

φωνίες» καθώς επίσης πως «Αυτές οι δύο συμφωνίες δεν

μπορούν να έχουν κανένα αντίκτυπο στα δικαιώματα των

χωρών της Μεσογείου ή των θαλάσσιων συνόρων στην πε-

ριοχή της Μεσογείου».

Ακολούθησε (30 Νοεμβρίου 2019) ο Αντιπρόεδρος του Προ-

εδρικού Συμβουλίου της  Κυβέρνησης Εθνικής

Συμφωνίας της Λιβύης, Φατί αλ Μαϊμπάρι, απορρίπτοντας

κατηγορηματικά την «συμφωνία» Αλ-Σαράτζ – Τουρκίας, κα-

τηγορώντας τον τελευταίο πως «καταχράστηκε τη διεθνή

αναγνώριση της διορισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης

εθνικής συμφωνίας».

Ο Saad al-Jamal, αντιπρόεδρος του Αραβικού κοινοβουλίου

το οποίο αποτελεί όργανο του Αραβικού Συνδέσμου των 22

χωρών-μελών, δήλωσε πως «Η συμφωνία αποτελεί την ύψι-
στη προδοσία για τον λαό της Λιβύης» (2 Δεκεμβρίου 2019).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης καταδίκασε την

συμφωνία Αλ-Σάρατζ – Τουρκίας θεωρώντας την παρά-

νομη επειδή δεν σέβεται τα δικαιώματα των υπόλοιπων

χωρών της Α. Μεσογείου και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Ο Πρόεδρος του σώματος Αγκίλα Σαλέχ, σε επιστολή του

προς Γ. Γραμματέα του ΟΗΕ, ζητάει την καταδίκη της συμ-

φωνίας σαν «απειλή προς το Λιβυκό κράτος, το μέλλον και

την ασφάλεια» (3 Δεκεμβρίου 2019).

Το Αμερικανικό State Department ανακοίνωσε ότι το «μνη-

μόνιο έχει προκαλέσει εντάσεις στην περιοχή, δεν είναι χρή-

σιμο και  είναι προκλητικό», το  Ισραηλινό Υπουργείο

Εξωτερικών «επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του και

την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα στις θαλάσσιες ζώνες

της και την αντίθεσή του σε κάθε απόπειρα παραβίασης

αυτών των δικαιωμάτων», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμα-

νουέλ Μακρόν,  αμέσως μετά τη λήξη της συνόδου κορυφής

του ΝΑΤΟ δήλωσε πως «Η Τουρκία οφείλει να σέβεται τα κυ-

ριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ» εκφρά-

ζοντας «στήριξη στις ανησυχίες της Ελλάδας για τη

συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας» (4 Δεκεμβρίου 2019).

Την ίδια ημέρα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου

Εξωτερικών έστειλε ένα αποκαλυπτικό μήνυμα: «Ευελπι-

στούμε ότι τα μέρη που υπέγραψαν τα προαναφερθέντα

μνημόνια θα επιδείξουν πολιτική σύνεση και δεν θα προβούν

σε βήματα τα οποία είναι ικανά να οξύνουν ακόμα περισσό-

τερο την ούτως ή άλλως δύσκολη κατάσταση στη Λιβύη και

συνολικά στη Μεσόγειο» και πως το μνημόνιο «έδωσε

αφορμή για ισχυρισμούς περί αποπειρών της Τουρκίας να νο-

μιμοποιήσει τη στρατιωτική της υποστήριξη προς την κυβέρ-

νηση της Τρίπολης, στην αντιπαράθεσή της με τον Λιβυκό

Εθνικό Στρατό του Χαφτάρ, όπως και μέσω της απροκάλυ-
πτης παραβίασης του εμπάργκο όπλων».

Η εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπ. Εξωτερικών Μαρία Άν-

ταμπαρ δήλωσε πως «την θέση αλληλεγγύης της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης προς την Ελλάδα και την Κύπρο συμμερίζεται
ρητά το Βερολίνο» καλώντας Τουρκία και την Λιβύη «να σε-

βαστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων

των κρατών μελών της ΕΕ και να ακολουθούν την οριοθέ-

τηση θαλασσίων περιοχών σύμφωνα με το ισχύον διεθνές

δίκαιο» (11 Δεκεμβρίου 2019).                         Συνέχεια στη σελ. 16
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O Αντώνης Λιάκος «κατασκευάζει» 
την Ελλάδα

«Ο ελληνικός εικοστός αιώνας» 

γράφει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Στη σελίδα με τον αριθμό: 421 του βιβλίου του Αντώνη Λιά-

κου με τον τίτλο: «Ο ελληνικός εικοστός αιώνας» (εκδόσεις

ΠΟΛΙΣ) διαβάζουμε: «στο νέο καθεστώς (μετά το 1974) μπο-

ρεί να μην υπήρχαν τα εξωθεσμικά κέντρα της προηγούμενης

περιόδου, δηλαδή τα ανάκτορα, ο στρατός και η αμερικανική

πρεσβεία, δημιουργήθηκαν όμως νέα». Και ο κορυφαίος ιστο-

ρικός επιστήμων Αντώνης Λιάκος, ανα-

λύει τις ιστορικο-πολιτικές συνθήκες,

οι οποίες διαμόρφωσαν αυτό που ο

ίδιος ονομάζει «το πανηγύρι της δημο-

κρατίας». Επειδή στις επιστημολογι-

κές προθέσεις μου δεν είναι να

εκθέσω τις απόψεις μου για το εξαιρε-

τικό βιβλίο του συναδέλφου μου, ούτε

να αναπτύξω για μία ακόμη φορά τους

κινδύνους που αντιμετωπίζει η ίδια η

δημοκρατία στις μέρες μας, αλλά

απλώς να επισημάνω και μόνον ότι η

δημοκρατία είναι μία ιστορική πολιτική

μορφή ζωής. Όσοι όμως μελετήσουν το βιβλίο του Λιάκου θα

κατανοήσουν, ότι η ιστορική απόσταση ανάμεσα στον Αύγου-

στο του 1949 και τον Ιούλιο του 1974 δεν ήταν παρά το «τρί-
ξιμο της ιστορικής σελίδας που γύριζε» (σελ. 401). Και

επιπλέον οι ίδιοι αυτοί αναγνώστες θα κατανοήσουν, ότι η

ιστορική απόσταση ανάμεσα στον Ιούλιο του 1974 και τον

Αύγουστο του 2018 (έξοδος από τα «μνημόνια») γεφύρωνε

ένα πνεύμα που δεν «κατασκευάσθηκε» ποτέ! 

Πράγματι με την αμερικανική βοήθεια η Ελλάδα και μεταπο-

λεμικά (1949) και μεταπολιτευτικά (1974) ακολούθησε το

«δρόμο της Δύσης», αλλά η ίδια δεν είχε πνευματική ηγεσία!

Όμως, όπως, όλοι γνωρίζουμε, χωρίς πνεύμα δεν μπορεί να

υπάρξει κοινωνικο-οικονομική και πολιτική πραγματικότητα. 

Ο Hegel τονίζει, ότι όποιος σκέπτεται μπορεί να δημιουργή-

σει την πολιτικο-κοινωνική πραγματικότητα. Αντιθέτως,

όποιος ζει εντός του κοινωνικού βιόκοσμου χωρίς συνείδηση

και μπορεί να ζει ευτυχισμένος, δεν μπορεί όμως να πεθάνει

χωρίς συνείδηση. Τι συμβαίνει λοιπόν με μία Ελλάδα που ενώ

έχει βγει από τα «μνημόνια» δεν ξέρει πού πατάει και πού

βρίσκεται; 

Πράγματι γιατί και η πολιτική ηγεσία και οι οικονομικές ελίτ,

αλλά και ο ελληνικός λαός έχουν λησμονήσει, ό,τι ζήσαμε

εδώ και δέκα χρόνια (2009-2019) οικονομικής λιτότητας,

φτώχειας και εξαθλίωσης; 

Τελικά, οι φάσεις κατά την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής

πολιτικής κοινωνίας, μπορούν να διακριθούν σε τρία μεταπο-

λεμικά στάδια. Πρώτον 1949-1974: η θεσμική αναζήτηση της

δημοκρατίας, δεύτερον 1974-2010: η μεταπολίτευση – πελα-

τειακό κράτος και τρίτον 2010-2020: το μνημονιακό κράτος

που φιλοδοξεί να γίνει αναπτυξιακό και νεοφιλελεύθερο μον-

τέλο μορφής ζωής. 

Στην πολιτική αυτή παρέμβασή μου, με αφορμή την πρώτη

ανάγνωση του βιβλίο, του φίλου μου, Αντώνη Λιάκου, θέλω

να τονίσω, ότι οι ιδέες όπως και οι κοινωνικές σχέσεις παρα-

γωγής και επικοινωνίας, έχουν στη ζωή μας ισότιμη δουλειά

και έργο. Μας διαμορφώνουν. Για το opus magnum του Λιά-

κου θα επανέλθω. 

―――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.

...θεατρικά
“tape”
Stephen Belber

Μια έξυπνη μελέτη, για την αποτύ-

πωση γεγονότων του

παρελθόντος στο σή-

μερα, στο τώρα. Πόσο

διαφορετικά έχει λει-

τουργήσει ο χρόνος

στον κάθε άνθρωπο.

Πόσο διαφορετικά έχει

δεχθεί, ο κάθε χαρακτή-

ρας το γεγονός, και

πόσα άλλα χαρακτηρι-

στικά παρεμβάλλονται,

για να έρθει στη επιφά-

νεια, με την όποια ακρί-

βεια, ή διαστρέβλωση,

το ίδιο το γεγονός. Ένα παιχνίδι της

μνήμης, του ψυχισμού, της αυτοά-

μυνας, της επιλογής, και της αξιο-

λόγησης.

Το θέμα του έργου:  Στο δωμάτιο

ενός Μοτέλ στο Μίσιγκαν συναν-

τώνται δύο παλιοί φίλοι, από τα γυ-

μνασιακά τους χρόνια. Βίνσεντ

(Κωνταντίνος Κάππας, και Τζον

(Δημήτρης Λιακόπουλος).  Αφορμή

της συνάντησης τους, ενήλικες πια,

η συμμετοχή του Τζον, σε ένα φε-

στιβάλ κινηματογράφου, με την

πρώτη του ταινία.  Η συνάντηση

τους γίνεται εκρηκτική. Ο Βίνσεντ,

εθελοντής πυροσβέστης, και έμπο-

ρος  ναρκωτικών, οδηγεί στη συζή-

τηση τον Τζον να παραδεχτεί ότι,

στα χρόνια εκείνα του σχολείου

βίασε την φίλη του  Έιμι, που ήταν

και συμμαθήτρια τους. Τον κατα-

γράφει σε μια κασέτα, για τη δώσει

την Έιμι.  Η Έιμι (βοηθός περιφερι-

κού εισαγγελέα) φτάνει μετά από

το τηλεφώνημα του Βίνσεντ, και

μας παρουσιάζει την δική της εκ-

δοχή των γεγονότων, διαψεύδον-

τας τους και τους δύο. Τηλεφωνεί

στην αστυνομία να έρθει να τους

συλλάβει και τους δύο. Ο καθένας

μένει με την ενοχή του. Ο Βίνσεντ

να πετάει τα ναρκωτικά στην τουα-

λέτα, και  ο Τζον να έχει την ομολο-

γία του καταγεγραμμένη στην

κασέτα, η οποία βρίσκεται στα

χέρια της Έιμι. Μετά από λίγο η Έιμι

τους αποκαλύπτει πως δεν έχει κα-

λέσει την αστυνομία,  καταστρέφει

την κασέτα και φεύγει.

Πολύ σωστά ο σκηνοθέτης επέλεξε

δύο ταλαντούχα παιδιά της νέας

γενιάς, γιατί στάθηκαν  επάξια στο

ρόλο τους.  Η θεατρική σκηνή επι-

βάλλεται να έχει χώρο, για τους

νέους ηθοποιούς. Έχουμε αξιόλο-

γους. Εξαιρετική δουλειά από

όλους. Καλή συνέχεια.  

Συντελεστές της παράστασης:

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επιμέλεια:

Θοδωρής Βουρνάς

Μετάφραση: Εμμανουέλα Αλεξίου

Διδασκαλία ρόλων-αναλυτική προσέγ-

γιση: Ανδροκλής Δεληολάνης

Βοηθός σκηνοθέτη: Λυδία Τριγώνη

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Κάπ-

πας, Δημήτρης Λιακόπουλος, Εμμα-

νουέλα Αλεξίου

Σκηνικά- Κοστούμια: David Negrin

Σχεδιασμός φωτισμών: Θοδ. Βουρνάς

Φωτο  / Artwork: Γιώργος Γιαννίμπας

Φωτο  παράστασης: Jason Konteos    

Πρωτοχρονιάτικη ναυτική 
περιπέτεια ενός νέου γιατρού

Προπαραμονή Πρωτοχρονιάς του 1986, πρόσφατα εγ-

καταστημένος στο Λαύριο μετά την αγροτική θητεία

μου, κλήθηκα από φίλο Λαυριώτη ναυτικό πράκτορα

(αείμνηστος Βασίλης Σταθάκης), να ανέβω σε πλοίο

"τάνκερ" που μετέφερε -με διαδρομή "non stop"- πετρέ-

λαιο από την Ουκρανία στην Αγγλία, για να εξετάσω

μέλος του πληρώματος που είχε κάποιο ατύχημα και

να διαγνώσω αν μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι ή να

αποβιβαστεί στο Λαύριο για παροχή περίθαλψης.

Ο καιρός ήταν αντίστοιχος της σημερινής "Ζηνοβίας".

Η θάλασσα "έβγαζε φίδια". Το κρύο τσάκιζε κόκαλα.

Οπλισμένος όμως με τον "φανατισμό του νεοφωτί-

στου" δεν έφερα αντιρρήσεις.

Το "τάνκερ" έφθασε στο στενό της Μακρονήσου αργά

την νύκτα και με μετέφερε σ’ αυτό με απερίγραπτες δυ-

σκολίες (αέρας 8 bofor και συνεχές χιονόνερο) η λάν-

τζα του λιμανιού, με έναν καπετάνιο που τον

εμπιστευόμουν απόλυτα (αείμνηστος Παναγιώτης Ζα-

ραφωνίτης), αφού με το καΐκι του είχα κάνει στο πα-

ρελθόν πολλές θαλάσσιες εξορμήσεις.

Η προσέγγιση της Λάντζας στο "τάνκερ" -λόγω καιρού-

δύσκολη έως αδύνατη. Μετά απο πολλές αποτυχημέ-

νες προσπάθειες, τελικά μου έριξαν σκοινί που το

έδεσα στην μέση μου για λόγους ασφαλείας και άπλω-

σαν στο πλευρό του πλοίου δίχτυ, από το οποίο αναρ-

ριχήθηκα στο κατάστρωμα με χίλια βάσανα και με το

χιονόνερο να με κτυπά ανελέητα στο πρόσωπό. (Η κα-

τασκηνωτική εμπειρία μου με τους προσκόπους, μου

χρησίμευσε τελικά).

Εξέτασα τον ασθενή ο οποίος είχε υποστεί διάστρεμα

αστραγάλου, τοποθέτησα νάρθηκα, έδωσα τις απαραί-

τητες οδηγίες και από το vhf του πλοίου, ζήτησα από

τον κυρ - Παναγιώτη να έλθει να με παραλάβει. Στενα-

χωρημένος μου απάντησε

ότι ο καιρός είχε αγριέψει

περισσότερο (9-10 bofor)

και η προσέγγιση της

Λάντζας αδύνατη, αφού

το Λιμεναρχείο του απα-

γόρευε να βγει απο το λι-

μάνι. 

Τρομοκρατημένος ρώτησα τον Ουκρανό καπετάνιο του

πετρελαιοφόρου, που θα έπιανε επόμενο λιμάνι, για να

πάρω την μονολεκτική απάντηση: Γιβραλτάρ. Έπαθα

σοκ. Θα έκανα Πρωτοχρονιά σε ένα "τάνκερ" χωρίς την

οικογένειά μου, την οποία θα ξανάβλεπα πιθανότατα

των Θεοφανείων. Ο νέος χρόνος θα ξεκινούσε με πρω-

τόγνωρη για μένα εμπειρία. Ιατρική θητεία σε πετρε-

λαιοφόρο. Πού να το πεις και να σε πιστέψουν.

Ο Ζαραφωνίτης όμως, εκτιμώντας ότι είμαι κάτω απο

την δική του ευθύνη και προστασία, παρακούοντας τις

εντολές του Λιμεναρχείου, ξανοίχτηκε ξανά στο φουρ-

τουνιασμένο πέλαγος και με την ίδια διαδικασία που

χρησιμοποιήσαμε για την ανάβαση, μετά από δύο -

τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, με ξαναέβαλε στην

λάντζα. Κυριολεκτικά "είδα τον Χριστό φαντάρο"

ώσπου να μπούμε στο λιμάνι. Στριμωγμένος στο στενό

πιλοτήριο, έβλεπα τα παπούτσια μου πότε στο "ζενίθ"

και πότε στο "ναδίρ" του ορίζοντα, ενώ το στομάχι μου

ανεβοκατέβαινε σαν ασανσέρ, ανάλογα με την υψομε-

τρική διαφορά της πλώρης από την πρύμη.

Τελικά έφτασα στο σπίτι ξημερώματα, γδαρμένος στο

πρόσωπο και στις παλάμες, καταπονημένος και βρεγ-

μένος ως το κόκαλο.

Το επόμενο βράδυ της Πρωτοχρονιάς, όλοι στο τραπέζι

απορούσαν γιατί πίνω τόσο πολύ.

Τι να τους εξηγούσα; Δεν θα καταλάβαιναν.....

Σταύρος Παπασταυρόπουλος

Ιατρός, πρώην δήμαρχος Λαυρίου
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ    
Αρ. Πρωτ.:330527/27-12-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Δια-
κήρυξης  Ανοικτής δημόσιας σύμβα-
σης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων,
κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθε-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά
άρθρο,  ανάδειξης  προμηθευτών –
χορηγητών για την «Προμήθεια φαρ-
μάκων και αναλωσίμου υγειονομικού
υλικού» για τις  ετήσιες ανάγκες Φο-
ρέων του Δήμου Αθηναίων, ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού: 199.275,29€
συμπ/νου Φ.Π.Α. 6%,13%, & 24%.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημό-
σιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr .
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών: 6 /01 /2020 και ώρα 08:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 24 /01 /2020 & ώρα 13:00
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
(άρθρο 72 παρ. 1α  Ν.4412/2016) στο
Διαγωνισμό, ορίζεται (1%) της καθα-
ρής προϋπολογισθείσης δαπάνης
(χωρίς Φ.Π.Α.).
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς
για ένα ή περισσότερα άρθρα  της
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της
εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,
του/των προσφερομένου/ων άρ-
θρου/άρθρων, σύμφωνα με το ανω-
τέρω καθορισθέν ποσοστό.
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορί-
ζεται έως την ολοκλήρωση των τμη-
ματικών παραδόσεων ήτοι το
αργότερο έως δώδεκα (12) μήνες

από την ημερομηνία ανάρτησης της
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα
αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική
προσφορά, ορίζεται:
• Για τα Δημοτικά Ιατρεία: Τμηματικά
και εντός έξι (6) μηνών από την ημε-
ρομηνία ανάρτησης της σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ και καθ’ όλη την διάρ-
κεια της, σύμφωνα με τις ανάγκες
των Ιατρείων. Οι παραδόσεις θα
πραγματοποιούνται πέντε (5) εργάσι-
μες ημέρες μετά από έγγραφη ή ηλε-
κτρονική ειδοποίηση της Υπηρεσίας
προς τον προμηθευτή.
• Για τις Σχολικές Επιτροπές: Τμημα-
τικά και εντός δώδεκα (12) μηνών
από την ημερομηνία ανάρτησης της
σύμβασης στο ΚΗΜΔΣ και καθ’ όλη
την διάρκεια της.
• Για τις Παιδικές Εξοχές: Τμηματικά
και εντός έξι (6) μηνών από την ημε-
ρομηνία ανάρτησης της σύμβασης
στο ΚΗΜΔΣ και καθ’ όλη την διάρκεια
της (συμπεριλαμβανομένων και των
ημερών Σαββάτου και Κυριακής), σύμ-
φωνα με τις ανάγκες των Παιδικών
Εξοχών. Η ειδοποίηση από πλευράς
της Υπηρεσίας θα γίνεται με FΑΧ επί
αποδείξει ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου και ο προμηθευτής θα είναι
υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγ-
γελία εντός (2) δύο ημερών στις εγ-
καταστάσεις των Παιδικών Εξοχών
στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.
• Για την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού: Εντός έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ. Η παράδοση θα πραγ-
ματοποιηθεί εφάπαξ (σε μία ημέρα),
σε ημερομηνία που θα προκαθοριστεί
από την αρμόδια Υπηρεσία.
• Για Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.: Η παράδοση των
παραπάνω ειδών θα γίνει  στη κεν-
τρική αποθήκη του ΟΠΑΝΔΑ (Λ. Κη-
φισού 162),  με έξοδα και ευθύνη του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ εντός  6 μηνών , από την
υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν συ-

νεννοήσεως με τον υπεύθυνο του ορ-
γανισμού στο τηλ.210-5147011
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί
ανάδοχοι των ζητουμένων ειδών υπό
τις προϋποθέσεις που τίθενται στη
Διακήρυξη.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέ-
τουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγού-
μενη από πιστοποιημένη Αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολουθών-
τας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής. 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον
Προμηθευτή (σύμφωνα με την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.
3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3801/2009). 
Πληροφορίες για την παραπάνω Δη-
μοπρασία μπορούν να λάβουν οι εν-
διαφερόμενοι από τη Δ/νση
Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμ-
βάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9,
1ος όροφος, τηλ. 213 2082959, κάθε
εργάσιμη ημέρα και ώρα, κο Καρακα-
τσάνη Αθανάσιο, e-mail: a.karakatsa-
nis@athens.gr
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων
www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη
της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/,
στον Ελληνικό Τύπο: σε μία ημερήσια
(ΘΡΙΑΣΙΟ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)   στις  3
/01/2020  και  μία εβδομαδιαία τοπική
εφημερίδα  (ΕΒΔΟΜΗ - ΒΟΥΛΑ)    στις
4 /01/2020 και στο portal του Δήμου. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

Συνέχεια από τη σελ. 14

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασαν τη συμ-

φωνία Τουρκίας-Λιβύης για τα θαλάσσια σύ-

νορα, που θεωρούν ότι παραβιάζει το

διεθνές δίκαιο. Το λεγόμενο μνημόνιο κατα-

νόησης Αγκύρας-Τρίπολης «παραβιάζει κυ-

ριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν

συμμορφώνεται προς το δίκαιο της θάλασ-

σας και δεν μπορεί να έχει νομικά δεσμευ-

τικές συνέπειες για τρίτα κράτη», τονίζεται

στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου

Κορυφής (13 Δεκεμβρίου 2019).

Ο Γ. Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών,

μετά από συνάντηση με τον Υπουργό Εξω-

τερικών της Ελλάδος αποφάσισε «να παρα-

πέμψει το θέμα στις νομικές υπηρεσίες του

ΟΗΕ, ώστε να έχει και τη δική τους αντί-

ληψη» (16 Δεκεμβρίου 2019).

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, εκνευρισμένος

από την εντεινόμενη διεθνή απομόνωση της

Τουρκίας άρχισε να κατηγορεί την Ρωσία, τα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο

ότι «υποστηρίζουν τις δυνάμεις του Στρα-

τάρχη Χαλίφα Χαφτάρ»!  Ποιος; Αυτός

που έσπασε πρώτος και αδιάντροπα το εμ-

πάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών στην

Λιβύη για να υποστηρίξει τον «υποτακτικό»

του, ο οποίος διορίστηκε από τον ΟΗΕ – για

άλλο φυσικά σκοπό! (20 & 24 Δεκεμβρίου

2019).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η έξαλλη αντιμετώπιση

των συνεπειών μιας προκλητικά επιθετικής

πολιτικής με στόχο την ανασύσταση νέο-

οθωμανικής αυτοκρατορίας και αρπαγής

ξένου φυσικού πλούτου με την  επιβολή «τε-

τελεσμένων», δεν αποτελεί παρά ένα ακόμα

βήμα σε επικίνδυνα αδιέξοδα.

Οι άναρθρες κραυγές του τουρκικού καθε-

στώτος («Κόβουμε βυθοτεμάχια & ξεκινάμε

σεισμικές έρευνες έξω από την Κρήτη»,

«Τον Γενάρη στέλνουμε στρατεύματα στη

Λιβύη», «Για τον East Med πρέπει να πάρετε

την άδεια μας», «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν

είναι δικαστήριο», «Μπορούμε να κλείσουμε

το Ινσιρλίκ» κ.ο.κ.ε.), δείχνουν την απελπι-

στική διπλωματική απομόνωση της σημερι-

νής Τουρκίας.

Τα τεράστια, μυθικά  ενεργειακά αποθέ-

ματα που διαθέτει η Ανατολική Μεσόγειος

αποτελούν μαγνήτη για τους πολιτικούς και

οικονομικούς γίγαντες του πλανήτη μας. Η

φύση και το διεθνές δίκαιο δεν παραχωρούν

στην Τουρκία κανένα απολύτως όφελος από

τον πλούτο αυτό, κάτι που η Ερντογανική

Τουρκία προσπαθεί να αποτρέψει με νέο-

οθωμανικές φαντασιώσεις και την απειλή

χρήσης βίας.  

Η.Π.Α. και Ρωσία είναι οι χώρες που μπο-

ρούν να «ελέγξουν» άμεσα και αποτελεσμα-

τικά την αχαλίνωτη επιθετικότητα του Ρ. Τ.

Ερντογάν. 

Οι Η.Π.Α. παραμένουν ερωτηματικό κυρίως

λόγω της στάσης του Ντόναλτ Τράμπ αλλά

τα μεγάλα συμφέροντα των πετρελαϊκών

εταιριών σε Κύπρο και Ελλάδα, δεν του αφή-

νουν μεγάλα περιθώρια ελιγμών.

Η Ρωσία έχει τα ίδια ακριβώς συμφέροντα

με την Τουρκία όσον αφορά την ματαίωση ή

την παρεμπόδιση του ανταγωνιστικού στην

Ρωσία αγωγού φυσικού αερίου  East Med.

Έχει όμως  αντίθετα συμφέροντα όσον

αφορά την υποστήριξη του στρατάρχη Χ. Χα-

φτάρ τον οποίο η Τουρκία πολεμά λυσσαλέα

προς όφελος του υποτακτικού της ο οποίος

πρέπει να παραμείνει στην τυπική του «εξου-

σία», ώστε να επικαλείται τα άκυρα «μνημό-

νια» που υπέγραψε μαζί του.

Όμως, κοντός ψαλμός αλληλούια:

Η Τουρκία συνυπάρχει στον πλανήτη με εκα-

τοντάδες ακόμα χώρες και δεν μπορεί να

συμπεριφέρεται μόνιμα σαν κακομαθημένο

παιδί που απαιτεί την ικανοποίηση κάθε

αξίωσης – όσο εξωφρενικά παράλογη και αν

είναι.

Στις 2 Ιανουαρίου 2020 ο Ισραηλινός πρωθυ-

πουργός Β. Νετανιάχου, ο Έλληνας και ο

Ιταλός ομόλογός του καθώς και ο Πρόεδρος

της Κυπριακής Δημοκρατίας θα υπογράψουν

στην Αθήνα  διακρατική συμφωνία για

τον αγωγό East Med.

Στις 4 Ιανουαρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί

στο Κάιρο τετραμερής συνάντηση Υπουργών

Εξωτερικών Αιγύπτου, Γαλλίας, Κύπρου και

Ελλάδος με θέμα τις εξελίξεις στην Ανατο-

λική Μεσόγειο.

Στις αρχές του 2020 εντατικοποιούνται οι ερ-

γασίες Ελλήνων, Αιγυπτίων και Ιταλών προ-

κειμένου να καταλήξουν σε οριστική

συμφωνία καθορισμού ΑΟΖ μεταξύ Αιγύ-

πτου – Ελλάδος και Ελλάδος – Ιταλίας.

Στις 7 Ιανουαρίου 2020 θα γίνει η συνάντηση

του Ν. Τράμπ με τον Έλληνα πρωθυπουργό

στον Λευκό Οίκο. Εκεί αναμένεται να διαφα-

νούν οι προθέσεις των Η.Π.Α. – ίσως και με-

ρικά από όσα συζητήθηκαν και δεν

ανακοινώθηκαν, στις  πολύωρες

συσκέψεις Αμερικανών και Τούρκων τον Νο-

έμβριο, σχετικά με την Ανατολική Μεσό-

γειο.  

Ενδεχόμενη επιμονή της Τουρκίας σε πειρα-

τικές ενέργειες και επικίνδυνα αδιέξοδα, την

οδηγεί ευθέως σε μια διαφαινόμενη από

καιρό πορεία προς τα βράχια… 
Ευάγγελος Ρίγος enrrigos@gmail.com

https://analyst.gr/2019/12/27/sinora-tis-kardias-

galazies-patrides-kai-prasina-aloga/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λ. Κ. Καραμανλή 18, Τ.Κ. : 16673 Βούλα
Βάρη,   30.12.2019
Βάρη,   20.12.2019
Αριθμ. Πρωτ. 48722
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ): 86170
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
/ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) :  25-7312.027
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 85 / 2019
CPV: 45232420-2: Κατασκευαστικές
Εργασίες Αποχετευτικών Δικτύων
NUTS: EL305
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με  Φ.Π.Α.:
200.000,00 € 
(161.290,32 + 38.709,68 (24% Φ.Π.Α))

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ-
ΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑ-
ΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»
Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-
μένης προκηρύσσει την με Ανοικτή
Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για
την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩ-
ΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ  ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» εκτι-
μώμενης αξίας 200.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η
με αριθμό 85/2019 Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδο-
τείται από ιδίους πόρους (ανταποδο-
τικό). Έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό
Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 25-7312.027.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχε-
ται στο ποσό των 200.000,00 € (με
24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00 €
έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό
του 2019, και 29.000,00 € στον Προ-
ϋπολογισμό του 2020 και 170.000,00€
στον Προϋπολογισμό του 2021. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκ-
δοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.
47251/10.10.2019 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πί-

στωσης για το οικονομικό έτος 2019
και με αρ. ΑΑΥ: A-1154 καταχωρή-
θηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και
αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με
ΑΔΑ:68ΜΕΩΨΖ-ΚΚΤ και στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ με αριθμό 19REQ006010193
20198-12-11.
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή δια-
δικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 και η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο-
βληθεί με το σύστημα: με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου
2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην κατη-
γορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ στην Α2 τάξη και
άνω για έργα της κατηγορίας αυτής,
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 εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλε-
κτρονική αποσφράγιση προσφορών : 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 17.01.2020, ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης  των προσφορών
ορίζεται η 23.01.2020,  ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα διενερ-
γηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα που
στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου
25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι (6) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμ-
μετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής, που ανέρχεται στο

ποσό των 3.225,80  ευρώ (ΤΡΙΩΝ ΧΙ-
ΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ), η
οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης
-  Βούλας - Βουλιαγμένης. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 17-
08-2020, αλλιώς η προσφορά απορρί-
πτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δω-
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ει-
δικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr με
Α/Α Συστήματος 86170. Επίσης,
προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβα-
σης στην ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.vvv.gov.gr. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 07.01.2020 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέ-
ροντες που συμμετέχουν στη διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχε-
τικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το
αργότερο στις 13.01.2020.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανά-
θεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επι-
τροπή με την υπ. αριθμ. απόφ.
367/2019 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: Ψ090ΩΨΖ-ΤΓΤ.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακή-
ρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

Σύνορα της καρδιάς, Γαλάζιες 
πατρίδες και Πράσινα άλογα…
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Στα δύσβατα 
μονοπάτια του...

Και έτσι όπως καθόταν ο Φαραώ κ ατένιζε τις πυ-

ραμίδες του Κάτω Νείλου, του ήρθε η φαεινή

ιδέα να κατασκευάσει μια πεζογέφυρα για να πε-

ριδιαβαίνει, αυτός μόνος, από τη μια κορυφή της

πυραμίδας στην άλλη! 

Αμέσως φώναξε να του φέρουν μπροστά του τον

αρχιμηχανικό του, Πετιφρή, όπως και έγινε. Τον

διέταξε λοιπόν, μιας και είχαν φέρει πρόσφατα

νέους σκλάβους από τη Νουμίδια, να φτιάξει μια

πεζογέφυρα, που όμοιά της δεν θα υπήρχε που-

θενά στον τότε γνωστό κόσμο! Ηθελε το όγδοο

θαύμα...

Ο Πετιφρής αναλογίστηκε πως θα γινόταν και

τόλμησε να του πει πως ο πατρίκιος Πατούλιους,

επικυρίαρχος τότε στην Αίγυπτο, δεν θα συμφω-

νούσε ποτέ να φτιαχτεί ένα τόσο μεγάλο έργο.

Τότε ο Φαραώ θυμωμένος άρπαξε το ραβδί του

Ρα για να του το πετάξει με οργή! Ο Πετιφρής

εξαφανίστηκε αστραπιαία, φυσικά και δεν ήθελε

να την πληρώσει εκείνος...

Ο Φαραώ, που παρόλο που δεν το έδειξε, μπήκε

σε σκέψεις, έστυψε το μυαλό του να δει πώς θα

μπορούσε να υλοποιήσει αυτό το έργο χωρίς την

άδεια του μισητού του Πατούλιους. Σκέφτηκε,

καθώς μασουσε το σταφύλι, κατά τη συνήθεια

του, να πάρει την άδεια απευθείας από τον Καί-

σαρα γιατί εξάλλου θα χρησιμοποιούσε όλους

τους σκλάβους τουλάχιστον για δύο χρόνια,

οπότε δεν θα μπορούσαν να μαζεύουν την συγ-

κομιδή για λογαριασμό του αυτοκράτορα Καί-

σαρα. Ετσι διέταξε τον έμπιστο σύμβουλό του,

Βασσανίρτι, να γράψει τον σχετικό πάπυρο και

να τον στείλει επειγόντως στη Ρώμη.

Πράγματι, έτσι έγινε και σε λίγους μήνες ήρθε η

απάντηση με την συνοδεία ενισχυμένης λεγεώ-

νας επίλεκτων στρατιωτών για να τον επαναφέ-

ρουν στην τάξη. Ο Καίσαρας, του μετέφεραν,

άστραψε και βρόντηξε και του μήνυε πως εκεί-

νος και μόνον είναι ο εκπρόσωπος των θεών στη

γη και μόνος αυτός αποφασίζει...

Ο Φαραώ δεν σκιάχτηκε, αλλά δεν μπορούσε να

κάνει κάτι άλλο, εξόν από το να υπακούσει. Συ-

νέχισε να τρώει το σταφύλι του, αλλά δεν πρό-

σεξε πως κάτι σάλευε στο κάτω μέρος του

σταφυλοπανεριού... ήταν ένα μικρό μα δηλητη-

ριώδες μαύρο φίδι και τον έφαγε!

Ευτυχές το νέο έτος 2020 
μετά Χριστόν 

και καλή δεκαετία

Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν 
Ι.Δόγκα

Τρέχοντας πάντα η τεχνολογία ανίχνευσης απαγο-

ρευμένων ουσιών να προλάβει τις προόδους της δη-

μιουργίας των ουσιών αυτών, έχει εφαρμόσει μία

τεχνική ανάλυσης που εντοπίζει υπερδιπλάσια θετικά

δείγματα αθλητών ανά τον κόσμο, με βάση τα στατι-

στικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά του

Ντόπινγκ (WADA).

Εδώ και μερικά χρόνια αρκετά εργαστήρια πιστοποι-

ημένα από τον WADA χρησιμοποιούν την αέρια χρω-

ματογραφία με καύση και φασματογραφία μάζας

λόγου ισοτόπων, γνωστή με τα λατινικά αρχικά

GC/C/IRMS. Πρόκειται για ειδική διαδικασία της φα-

σματομετρία μάζας όπου ελέγχονται ενδελεχώς τα

ισότοπα ενός δείγματος, κάτι που επιτρέπει τον

έλεγχο των πρόσθετων στοιχείων.

H διαδικασία αυτή, όπως εφαρμόζεται διαρκώς βελ-

τιούμενη την τελευταία δεκαετία, κάνει... θραύση με-

ταξύ των δειγμάτων που διαφορετικά θα είχαν

περάσει ως καθαρά. Οπως δείχνουν τα αναλυτικά

στοιχεία του WADA από τους περισσότερους των

340.000 ελέγχων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια

του 2018, η επεξεργασία με το GC/C/IRMS αποφέρει

υπερδιπλάσια θετικά δείγματα από όσα προκύπτουν

από άλλες μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούν-

ται ανά τον κόσμο.

Καθ’ όλο το δωδεκάμηνο του 2018 οι έλεγχοι των

διαπιστευμένων εργαστηρίων από τον WADA απέφε-

ραν ένα ποσοστό θετικό δειγμάτων 1,42%, ή ένα σε

κάθε 70 δείγματα. Ωστόσο, οι έλεγχοι με τη διαδικα-

σία GC/C/IRMS απέφεραν ποσοστό θετικών δειγμά-

των 3,52%, ή ένα σε κάθε 28 ελέγχους. Κι αυτό

παρότι ο συνολικός αριθμός των ελέγχων με

GC/C/IRMS σημείωσε ελαφρά μείωση το 2018 (σε

σχέση με το 2017) στις 5.231.

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον είναι το στοιχείο που προκύ-

πτει από τα στατιστικά του παγκόσμιου οργανισμού,

ότι όσον αφορά τα αθλήματα των θερινών Ολυμπια-

κών το 2018 έγιναν 3.500 έλεγχοι με GC/C/IRMS και

εντοπίστηκαν 119 θετικά δείγματα (ποσοστό 3,4%).

Ομως το άθλημα με τα συντριπτικά περισσότερα θε-

τικά δείγματα στoυς ελέγχους αυτούς ήταν η άρση

βαρών με 51 ευρήματα (43%), μολονότι στο «άθλημα

των δυνατών» οι έλεγχοι με τη διαδικασία αυτή απο-

τελούσαν μόνο το 12% των ελέγχων με GC/C/IRMS.

Ακολούθησαν η ποδηλασία με 23 θετικά δείγματα και

ο στίβος με 12.

Τσάμπα ο Κόπος και το ΧΡΗΜΑ… Η Εμπορευματο-

ποίηση του Αθλητισμού επέβαλε τα Φάρμακα στο

ΧΩΡΟ. Τα ΚΕΡΔΗ είναι τεράστια, καμιά αξία δεν έχει

η ΖΩΗ των

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ μπροστά τους…
Nίκος Γεωργόπουλος

Τη δρομολόγηση μαζικών πλειστη-

ριασμών λαϊκών κατοικιών και τις

απολύσεις τραπεζοϋπαλλήλων κα-

ταγγέλλει η Ευρωκοινοβουλευτική

Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που

κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος

στην Ευρ. Επιτροπή. 

Γράφει μεταξύ άλλων στην ερώ-

τηση:

«Το σχέδιο «Ηρακλής», που συμ-

φώνησε με τις τράπεζες, την ΕΚΤ

και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανι-

σμό (SSM) η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

και ψήφισε αυτή της ΝΔ, αποτελεί

μια ακόμα ανακεφαλαιοποίηση

των τραπεζών (κρατικές εγγυή-

σεις σε περίπτωση μη είσπραξής

τους) ώστε το κέρδος τους να

είναι εγγυημένο. Μάλιστα η κυ-

βέρνηση της ΝΔ ανακοίνωσε πρό-

σφατα τη δρομολόγηση μετά τον

«Ηρακλή» ενός ακόμα «σχήματος

απομείωσης κόκκινων δανείων για

το 2020».

Τις αλλεπάλληλες ανακεφαλαι-

οποιήσεις, τη φοροαπαλλαγή, με

τον «αναβαλλόμενο» φόρο, τρα-

πεζών, funds και εταιριών διαχείρι-

σης απαιτήσεων όπου

μεταβιβάζονται καθυστερημένα

και ενήμερα δάνεια δισεκατομμυ-

ρίων, συνεχίζει – μετά από 3 μνη-

μόνια – να πληρώνει ο λαός.

Η «εξυγίανση» - απαλλαγή των

τραπεζικών ισολογισμών απ’ αυτά

τα δάνεια, απελευθερώνει χώρο

για νέες χρηματοδοτήσεις μεγά-

λων επιχειρήσεων, με την τιτλο-

ποίηση δανείων τροφοδοτούνται

οι χρηματιστηριακές αγορές για

τον ίδιο σκοπό.

Ο διακηρυγμένος στόχος έως το

2021 για 120.000 πλειστηριασμούς

λαϊκών κατοικιών εντείνει τους

εκβιασμούς στις λαϊκές οικογέ-

νειες που αδυνατούν να πληρώ-

σουν τα στεγαστικά τους δάνεια.

Το κλείσιμο 40% - 50% των τραπε-

ζικών καταστημάτων με νέα μεί-

ωση (κατά 25% ή 15.000) των

τραπεζοϋπαλλήλων υλοποιείται

απαρέγκλιτα.

Η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ προσ-

λαμβάνει νέους, φθηνότερους ερ-

γαζόμενους,  απέλυσε 24

εργαζόμενους, εν μέσω εργοδοτι-

κών τρομοκρατικών εκβιασμών. Η

ίδια και οι άλλες τράπεζες προ-

αναγγέλλουν χιλιάδες απολύσεις

το 2020. Οι προτεινόμενες εναλ-

λακτικές απασχόλησης (σε εται-

ρίες διαχείρισης κ.λπ.)

αφαιρώντας τραπεζοϋπαλληλική

ιδιότητα και κατακτημένα δικαιώ-

ματα, διευκολύνουν τις απολύσεις.

Επειδή η Επιτροπή ενέκρινε το

σχέδιο «Ηρακλής» εκθειάζοντάς

το στη 4η μεταμνημονιακή αξιολό-

γηση, ερωτάται πώς τοποθετείται:

-Για τους μαζικούς πλειστηρια-

σμούς λαϊκών κατοικιών, τη μεθό-

δευση χιλιάδων απολύσεων

τραπεζοϋπαλλήλων για την κερδο-

φορία τραπεζών και κερδοσκοπι-

κών funds;».

30/12/2019                        

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Πλειστηριασμοί λαϊκών κατοικιών 

Aπολύσεις τραπεζοϋπαλλήλων

Eνα «υπερόπλο» στη μάχη κατά του ντόπινγκ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    /     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                            
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  /    ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 20399/6-12-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Με την αριθμ. 20399/6-12-2019 Απόφαση Δημάρχου Κρωπίας, η οποία δημο-

σιεύθηκε στο ΦΕΚ 4792 /Β΄/ 24-12-2019
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή, νυχτερινή κατά τις εργάσιμες ημέρες
καθώς επίσης και κατά τις εργασίες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών και νυχτε-
ρινών αυτών καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, του μονίμου προσωπικού,
του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)
και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου
(ΙΔΟΧ)για το έτος 2020 (Α’ και Β’ Εξάμηνο 2020) μέσα στα όρια που προβλέπουν
οι διατάξεις Α και Β του αρ. 20 του Ν. 4354/2015, για το έτος 2020 ως εξής: 
Α.ΥΔΡΕΥΣΗ
1.  ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 10.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 11 2.640 2.112 2.112
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΙΔΑΧ)  
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 20.000,00  €   
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 5 1200 960 960
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  (Διοικητική Υποστήριξη)  (ΙΔΑΧ)

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 9.500,00€
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΩΝ) Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6012.001  μέχρι συνολικό ποσό 200.000,00 €  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 57 13.680 20.160 20.520
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΑΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 100.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 41 9.840 14.760 14.760
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
3) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΟΧ): 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό  100.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 59 14.160 21.240 21.240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
4. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 2.500,00 €       
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240 192 192
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
5. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 1 άτομο (Δ/κή υπο-
στήριξη). Η δαπάνη θα βαρύνει τον  ΚΑ 10-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό
40.000,00 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240 ---- ----
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

6. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΟΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό  5.000,00€. 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 2 480 384 384
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(ΜΟΝΙΜΟΣ)
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 70-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό  5.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240 192 192
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
8) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙ-
ΝΟΥ (ΙΔΟΧ) Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 45-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό
3.000,00 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 10 2400 ------- --------
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
9) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΑΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό  9.500,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
10) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 40.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
11) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΑΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 45-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό  5.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240 ------ ------
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
12) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό  40.000,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 30-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 7.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 10 2400 ------- --------
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΑΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 30-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 3.500,00 € 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 2 480 384 384
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
3. ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΙΔΑΧ)     Η δαπάνη
θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό: 9.500,00 €   
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

Δ . ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΕΣΟΔΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
,ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  β.ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ, γ.
ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ γ ΣΤΟ ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ,(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό   40.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 23 5.520 --- ---
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΕΣΟΔΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
,ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  β.ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ, γ.
ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ , ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙ-
ΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  γ. ΓΡ.
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΗ  (ΙΔΑΧ): 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό   9.500,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――

Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛ. ΑΠΟΓ.  ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 10 2.400 --- ---
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
1α. ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΥ(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό  1.700,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1β. ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΑΧ)
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό  621,39 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.αΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟΣ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 2.500,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2β. ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΔΑΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 5.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00-6032.002 μέχρι συνολικό ποσό 2.500,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού θα γίνεται κάθε
φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις εισηγήσεις των αντίστοιχων
προϊσταμένων των υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας. 
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών όλου του έτους
2020 (Α΄ και Β΄ Εξάμηνο 2020), με δαπάνη το ύψος της οποίας περιγράφτηκε
αναλυτικά σε όσα προαναφέρθηκαν ανά κωδικούς και με τα ανάλογα ποσά. 
Επομένως η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τις αντίστοιχες προαναφερ-
θέντες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2020 με τα ανάλογα ποσά.   
Ο αριθμός των απογευματινών ωρών υπερωριακής εργασίας δεν υπερβαίνει τις
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο και ο αριθμός των ωρών υπερωριακής
εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και των αντίστοιχων
νυχτερινών, σε υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί για  24ωρη ή για 12ωρη απασχό-
λησή τους  καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για 16ώρες μηνιαίως,
θα καθοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε υπηρεσίας και τον προ-
γραμματισμό των προϊσταμένων των υπηρεσιών αυτών. Σε αυτήν την περίπτωση
της δωδεκάωρης ή εικοσιτετράωρης απασχόλησης οι ώρες για το προσωπικό
του Δήμου Κρωπίας που ανήκει στην υπηρεσία καθαριότητας αναλογούν, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015, σε 180 ώρες ανά υπάλ-
ληλο και ανά εξάμηνο. Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης δεν
είναι  ίδιος για κάθε δικαιούχο, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες και τις πραγμα-
τοποιούμενες από τον κάθε εργαζόμενο ώρες. Ο αριθμός των δεδουλευμένων
ωρών των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της εκά-
στοτε Διεύθυνσης.  
Η απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. Α του ν.4354/2015 έχει ισχύ
από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν. Κιούσης

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com

Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου

του άρθρου 2 του  ν. 3548/2007 (Α’68) για τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου.

ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης Α.Π.Ε./310/11/12/2019
https://media.gov.gr/cms/uploads/2019/12/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-

%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF-1.pdf
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λ. Κ. Καραμανλή 18, Τ.Κ. : 16673 Βούλα
Βάρη,   30.12.2019
Αριθμ. Πρωτ. 49710
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ): 87220
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
/ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) : 30-7323.034
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 113 / 2019
CPV: 45431000-7:  Εργασίες πλακόστρωσης
NUTS: EL305
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με  Φ.Π.Α.:
2.000.000,00 € 
(1.612.903,23+387.096,77 (24% Φ.Π.Α))

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-
νης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδι-
κασία, επιλογή Αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» εκτιμώμενης αξίας
2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147)
(σχετική η με αριθμό 113/2019 μελέτη
της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδο-
τείται από ιδίους πόρους - ανταποδο-
τικό. Έχει  ενταχθεί στο Τεχνικό
Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30-7323.034.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρ-
χεται στο ποσό των 2.000.000,00 €
(με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων
1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον Προ-
ϋπολογισμό του 2019, 140.000,00€
στον Προϋπολογισμό του 2020,
660.000,00€ στον Προϋπολογισμό
του 2021 και 1.199.000,00 στον Προ-
ϋπολογισμό του 2022.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδο-
θεί η απόφαση με αρ. πρωτ.
49269/24.12.2019 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πί-
στωσης για το οικονομικό έτος 2019
και με αρ. ΑΑΥ: A-1252 καταχωρήθηκε
στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτή-
θηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
68ΩΙΩΨΖ-467 και στο ΚΗΜΔΗΣ με
αριθμό 19REQ006100156 2019-12-24.

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή δια-
δικασία του άρθρου 27 του Ν.
4412/2016 και η οικονομική προσφορά
των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με
το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκ-
πτωσης της παραγράφου 2α του άρ-
θρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην  κατηγορία
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 3η
τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας
αυτής - ή και κοινοπραξίες οικονομι-
κών φορέων εγγεγραμμένων στην 2η
τάξη, (αναβαθμισμένο όριο κοινοπρα-
ξιών  - (2 πτυχία - 2ης τάξης)), 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 εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλε-
κτρονική αποσφράγιση προσφορών : 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 05 Φεβρουαρίου 2020,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης  των προσφορών ορί-
ζεται η 11 Φεβρουαρίου 2020,  ημέρα
Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα
διενεργηθεί  στο Δημοτικό Κατά-
στημα που στεγάζονται τα γραφεία
της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β.
Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη,
ισόγειο). 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννέα (9) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμ-
μετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστο-

λής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 32.258,00 ευρώ, η οποία
απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι
05/12/2020, αλλιώς η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς,
να ζητά από τον προσφέροντα να πα-
ρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρ-
κεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύ-
θερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλε-
κτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προ-
σβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνι-
σμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr
με Α/Α Συστήματος 86170. Επίσης,
προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 23.01.2020 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέ-
ροντες που συμμετέχουν στη διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχε-
τικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το
αργότερο στις 30.01.2020.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανά-
θεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επι-
τροπή με την υπ. αριθμ. απόφ.
372/2019 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ με  ΑΔΑ:Ω164ΩΨΖ-ΨΣΞ .
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακή-
ρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι. Δια-

θέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη ηλι-

κιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτο-

χος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθη-

μερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας για

οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική

για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρχουν

κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδω-

μάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6974003808

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 89 τ.μ., 2 υπνοδωμάτια,

θέα στη θάλασσα, στο Πανόραμα Βούλας.

Πληροφορίες 6944574132

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ. από

το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking οικο-

νομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως. Τιμή

συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λ. Κ. Καραμανλή 18, Τ.Κ. : 16673 Βούλα
Βάρη,   30.12.2019
Αριθμ. Πρωτ. 49694
ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ):  87218
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) :  30-7323.033
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  112 / 2019
CPV:    45233120-6 : Έργα Οδοποιίας
NUTS:  EL305
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  με  Φ.Π.Α.:
5.000.000,00 € 
(4.032.258,06 + 967.741,94 (24% Φ.Π.Α))

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ»

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-
μένης προκηρύσσει την με Ανοικτή
Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για
την κατασκευή του έργου: «ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» εκτιμώμενης αξίας
5.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του N.4412/ 2016
(Α΄147) (σχετική η με αριθμό
112/2019 μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδο-
τείται από ιδίους πόρους. Έχει  ενταχ-
θεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α.
30-7323.033. Ο προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται στο ποσό των
5.000.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των
οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον
Προϋπολογισμό του 2019, 230.000,00€
στον Προϋπολογισμό του 2020,
1.770.000,00€ στον Προϋπολογισμό
του 2021 και 2.999.000,00 στον Προ-
ϋπολογισμό του 2022.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδο-
θεί η απόφαση με αρ. πρωτ.
49232/24.12.2019 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πί-
στωσης για το οικονομικό έτος 2019 και
με αρ. ΑΑΥ: A-1251 καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 6ΙΩΔΩΨΖ-ΛΛΞ
και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό
19REQ006100013 2019-12-24.

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδι-
κασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016
και η οικονομική προσφορά των διαγω-
νιζομένων, θα υποβληθεί με το σύ-
στημα: με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρ-
θρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην  κατηγορία
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 4η
τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας
αυτής - ή και κοινοπραξίες οικονομι-
κών φορέων εγγεγραμμένων στην 3η
τάξη, (αναβαθμισμένο όριο κοινοπρα-
ξιών  - (2 πτυχία - 3ης τάξης)), 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 καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, 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 ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλε-
κτρονική αποσφράγιση προσφορών : 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής των προσφορών ορί-
ζεται η  03 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης  των προσφορών ορίζε-
ται η 07 Φεβρουαρίου 2020,  ημέρα Πα-
ρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα
διενεργηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα
που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου
25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
εννέα (9) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμε-
τοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κα-
τάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους
της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
των 80.645,00 ευρώ, η οποία απευθύνε-
ται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι
03/12/2020, αλλιώς η προσφορά απορ-
ρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συμ-
μετοχής.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συ-
νολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε δεκαοκτώ (18)  μήνες από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύ-
θερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλε-
κτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προ-
σβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνι-
σμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr
με Α/Α Συστήματος 86170. Επίσης, προ-
σφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγ-
γραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα
του Δήμου http://www.vvv.gov.gr. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 21.01.2020 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
28.01.2020.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοι-
κτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δη-
μοσίων Συμβάσεων Έργων της
ΕΑΑΔΗΣΥ.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επι-
τροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 373/2019
και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με
ΑΔΑ:660ΞΩΨΖ-ΘΑΕ.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέ-
χει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν
υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη
του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγ-
κριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΩΝ

ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙ Ο ΕΦΚΑ

Την υπό προϋποθέσεις διαγραφή μικρών οφειλών προς τον

ΕΦΚΑ προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο

νόμου του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Επίδομα γέννησης

και λοιπές διατάξεις», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβού-

λευση. Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, καθιερώνεται

μια πάγια διαδικασία διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών, που

θα υλοποιείται κάθε χρόνο από την κεντρική υπηρεσία του Κέν-

τρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με στόχο την

εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου του ΕΦΚΑ από ληξιπρόθεσμες

οφειλές πολύ μικρού ύψους.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 η Πράξη Νομο-

θετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 212/24-12-19), με την οποία

το υπουργείο Οικονομικών παρατείνει κατά 4 μήνες, το υφι-

στάμενο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης

οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων και ελεύθερων

επαγγελματιών, δηλαδή μέχρι και 30 Απρίλιου 2020.  
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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

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
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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 ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε 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

Αγνό και μυρωδάτο, το πράσινο σαπούνι είναι συνώ-

νυμο με την απαλή περιποίηση και την αστραφτερη

καθαριότητα… Μάθετε μυστικά για τη χρήση και την

παρασκευή του.
― Πλύσιμο μωρουδιακών στο χέρι ή στο πλυντήριο, με το

ειδικό τρίμμα.

― Σφουγγάρισμα. Θα πρέπει πρώτα να διαλύσεις 2-3 κου-

ταλιές της σούπας τρίμμα σε μισό κουβά νερό.

― Τζάμια «αόρατα»: Πλύνε τα ειδικά πανάκια με πράσινο

σαπούνι, ξέβγαλε τα καλά και καθάρισε με αυτά τα τζάμια,

χωρίς να χρησιμοποιήσεις απορρυπαντικό, παρά μόνο νερό.

― Ξάσπρισμα ασπρόρουχων. Βούτηξε τις θαμπές, γκριζα-

ρισμένες από το καυσαέριο και τον καπνό του τσιγάρου

λευκές ή ανοιχτόχρωμες κουρτίνες μέσα στην μπανιέρα,

πλύνε τες με άφθονο πράσινο σαπούνι και μετά βάλε τες

στο πλυντήριο: Θα εκπλαγείς βλέποντάς τες να ξαναβρί-

σκουν τη λευκότητα και τη λάμψη τους.

― Καθαριότητα μπάνιου και κουζίνας. Ανάμειξε άφθονη

σαπουνάδα από πράσινο σαπούνι με λευκό ξίδι και καθά-

ρισε είδη υγιεινής, νεροχύτες, αλλά και το εσωτερικό του

ψυγείου.

― Προσωπική υγιεινή. Εκτός από μπάνιο και λούσιμο, οι

αντισηπτικές ιδιότητές του το κάνουν ιδανικό και για ξύρι-

σμα με πινέλο. Το πράσινο σαπούνι αφήνει το δέρμα

απαλό, χωρίς ερεθισμούς και κοκκινίλες.

― Φυσικό φυτοφάρμακο. 3 κουταλιές σούπας τρίμμα σε

νερό φτιάχνουν ένα διάλυμα, το οποίο, με δυο-τρεις ψε-

κασμούς ανά πέντε ημέρες, διώχνει τη μελίγκρα από τη

λεμονιά του κήπου σας και κάνει την άρρωστη δάφνη στο

μπαλκόνι να συνέλθει θεαματικά. Υγιής και καταπράσινος

κήπος: άλλος ένας συνειρμός για το χρώμα του σαπουνιού

της παιδικής μας ηλικίας. 

Πως φτιάχνουμε σαπούνι με την κρύα μέθοδο και καυ-

στική σόδα, ΟΧΙ καυστική ποτάσα. Σαν κύριο συστατικό θα

χρησιμοποιήσουμε λάδι ελιάς. Είτε τηγανέλαιο (να έχετε

τηγανίσει το πολύ μια φορά), είτε λάδι που σας έμεινε από

προηγούμενες χρονιές ή δεν ήταν καλό. Δεν το έχω δοκι-

μάσει με μούργα, οπότε δεν ξέρω πως γίνεται ή αν ακόμα

μπορεί να γίνει με την κρύα μέθοδο. Απ όσο έχω ακούσει,

για την μούργα χρησιμοποιούν την θερμή μέθοδο. Η συν-

ταγή είναι απλή και την έχω δοκιμάσει. 

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να πάρετε κάποια αναγκαία

μέτρα προστασίας. Η καυστική σόδα αν πέσει στο δέρμα

σας, θα προκαλέσει χημικό έγκαυμα. Γι’ αυτό φορέστε

γάντια και να είστε ντυμένοι, σε όλο το σώμα. Μη φορέ-

σετε το κοντομάνικο και πάτε να φτιάξετε σαπούνι, γιατί

πιτσιλάει και μπορεί να καείτε.

Ο λόγος που περιγράφω την διαδικασία παραγωγής σα-

πουνιού, είναι για ανακύκλωση του λαδιού, το οποίο δεν

κάνει να πετιέται στα σκουπίδια και για λόγους οικονομίας. 

Δεν είναι ανάγκη να αγοράζεται κρεμοσάπουνα για τα

χέρια και να ξοδεύετε ένα σωρό λεφτά, την στιγμή που

έχετε ήδη τα υλικά στο σπίτι σας και κάθονται.

Αγγελική Τόλια https://www.pinterest.com

Αγνό, μυρωδάτο πράσινο σαπούνι
για υγιεινή και καθαριότητα

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398
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. . . γ ια την υγειά μας

Περίπου 12-14% των ζευγαριών στις ανεπτυγμένες χώρες

αναζητούν ιατρική βοήθεια λόγω υπογονιμότητας. Μια ση-

μαντική αιτία της γυναικείας υπογονιμότητας είναι οι δια-

ταραχές της ωοθυλακιορρηξίας, δηλαδή μη τακτική

απελευθέρωση του ωαρίου κάθε μήνα. Οι διαταραχές της

ωοθυλακιορρηξίας συχνά εκδηλώνονται σαν ανωμαλία

στην έμμηνο ρύση ή σαν αμηνόρροια. Από τις γυναίκες με

υπογονιμότητα λόγω διαταραχών της ωοθυλακιορρηξίας,

περίπου 75-83% έχουν σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.

Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί η αιτία που προκαλεί

την ανωοθυλακιορρηξία πριν αρχίσει οποιουδήποτε θερα-

πεία. Για την διάγνωση συνήθως αρκεί ένα λεπτομερές

ιστορικό και ένας μικρός αριθμός κατάλληλα επιλεγμένων

ορμονικών εξετάσεων. Στις βασικές εξετάσεις για την διε-

ρεύνηση των αιτιών που προκαλούν ανωοθυλακιορρηξία

περιλαμβάνονται η μέτρηση των γοναδοτροφινών (FSH,

LH), της προλακτίνης, ο έλεγχος της θυρεοειδικής λειτουρ-

γίας και προσδιορισμός των επιπέδων των οιστρογόνων.

Στις γυναίκες που υποψιαζόμαστε σύνδρομο πολυκυστικών

ωοθηκών, μετράμε επιπλέον την τεστοστερόνη και κάνουμε

υπερηχογράφημα μήτρας και ωοθηκών για να προσδοριστεί

η μορφολογία των ωοθηκών. Μπορεί να χρειαστεί υπερη-

χογραφική παρακολούθηση του κύκλου και μέτρηση της

προγεστερόνης.

Περίπου 28-60% των γυναικών με σύνδρομο πολυκυστικών

ωοθηκών έχουν διαταραχές εμμήνου ρύσεως και ανωοθυ-

λακιορρηξία. Η ανωοθυλακιορρηξία είναι η κύρια αιτία υπο-

γονιμότητας στις γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών

ωοθηκών. Ο στόχος της πρόκλησης της ωοθυλακιορρηξίας

είναι η κατά το δυνατόν αποκατάσταση του κύκλου και της

γονιμότητας με τρόπους που να πλησιάζουν το φυσιολο-

γικό. Για την αποκατάσταση της ωοθυλακιορρηξίας στις γυ-

ναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών η αρχική αντιμετώπιση

είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής, ειδικότερα απώλεια βά-

ρους και άσκηση. 

Η απώλεια βάρους και μόνον μπορεί να αποκαταστήσει την

ωοθυλακιορρηξία χωρίς να χρειαστεί φαρμακευτική θερα-

πεία. Οι υπέρβαρες γυναίκες (BMI>27Kg/m2) έχουν μικρό-

τερη πιθανότητα να ανταποκριθούν στη θεραπεία (δηλ. να

έχουν ωοθυλακιορρηξία) και να συλλάβουν και μεγαλύτερη

πιθανότητα αποβολών. Η απώλεια βάρους αποτελεί λοιπόν

σημαντικό θεραπευτικό στόχο σε μια παχύσαρκη γυναίκα

με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών πριν αρχίσει η πρό-

κληση της ωοθυλακιορρηξίας.

Αν μια γυναίκα δεν κατορθώσει να χάσει βάρος ή αν δεν

αποκατασταθεί η ωοθυλακιορρηξία παρά την απώλεια βά-

ρους, τότε προχωράμε σε φαρμακευτική αγωγή. Η θερα-

πεία 1ης επιλογής για τις γυναίκες με σύνδρομο

πολυκυστικών ωοθηκών και ανωοθυλακιορρηξία είναι η κι-

τρική κλομιφένη. Αν οι γυναίκες δεν ανταποκριθούν στη

κλομιφένη (δηλ. αν δεν γίνει ωοθυλακιορρηξία), τότε μπο-

ρούν να χορηγηθούν άλλα σκευάσματα όπως η μετφορ-

μίνη, ο συνδυασμός κλομιφένης με μετφορμίνη, οι γοναδο-

τροφίνες (ενέσιμα σκευάσματα). Επίσης έχουν χρησιμοποι-

ηθεί οι αναστολείς της αρωματάσης με επιτυχία, αλλά η

χορήγησή τους δεν έχει εγκριθεί ακόμη. Οι παράγοντες

που επηρεάζουν αρνητικά την έκβαση της θεραπείας είναι

το σωματικό βάρος, η ηλικία και η συνύπαρξη άλλων παρα-

γόντων που επηρεάζουν την υπογονιμότητα.

Παρόλο που η χορήγηση της κλομιφένης είναι απλή, χρει-

άζεται προσεκτική (αλλά όχι αναγκαστικά συχνή) παρακο-

λούθηση. Η κιτρική κλομιφένη χορηγείται για 5 hμέρες σε

κάθε κύκλο (50mg ημερησίως από την 2η-5η μέρα του κύ-

κλου). Αν δεν υπάρχει κύκλος μπορεί να προκληθεί η έμμη-

νος ρύσις με την χορήγηση της προγεστερόνης. Στα

περισσότερα κέντρα γίνεται υπερηχογραφική παρακολού-

θηση κατά την διάρκεια του 1ου κύκλου της θεραπείας. Με

το υπερηχογράφημα μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια

η μέρα της ωοθυλακιορρηξίας και συνεπώς οι γόνιμες

hμέρες, καθώς και η hμέρα που θα μετρηθεί η προγεστε-

ρόνη. 

Επιπλέον, με το υπερηχογράφημα μπορούμε να παρακο-

λουθήσουμε την ανάπτυξη των ωοθυλακίων, και αν ανα-

πτυχθούν περισσότερα από ένα ωοθυλάκια ή αν δεν

υπάρξει ανταπόκριση στη θεραπεία, μπορεί να γίνει ρύθμιση

της δόσης στον επόμενο κύκλο. Οι παρενέργειες από  την

θεραπεία με την κλομιφένη, είναι σπάνιες και ήπιες. Μπορεί

να υπάρξει κεφαλαλγία, εξάψεις για λίγες hμέρες ή να δη-

μιουργηθούν κύστεις στις ωοθήκες, που όμως υποχωρούν

χωρίς θεραπεία. Μπορεί σε 8-13% των γυναικών να συμβεί

δίδυμη κύηση.  Αν μια γυναίκα δεν ανταποκριθεί στα 50mg

της κλομιφένης, μπορούμε να αυξήσουμε την δόση έως τα

100 ή 150 mg. Από τις γυναίκες που παίρνουν κλομιφένη,

περίπου 60-85% απαντούν στην θεραπεία (δηλαδή κάνουν

ωοθυλακιορρηξία) και 30-40% μένουν έγκυες. Το ποσοστό

αποβολών αναφέρεται από 13-25%. Η χορήγηση της κλο-

μιφένης δεν έχει νόημα να συνεχιστεί πάνω από 6 μήνες

και συνίσταται να αποφεύγεται η χορήγηση της κλομιφένης

περισσότερο από 12 μήνες.

Η μετφορμίνη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για

τον σακχαρώδη διαβήτη και όταν χορηγείται στις γυναίκες

με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών μπορεί να βελτιώσει

τις μεταβολικές διαταραχές και να προκαλέσει ωοθυλακιορ-

ρηξία. Έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, πέραν του ότι  βελ-

τιώνει τις μεταβολικές διαταραχές, δεν επιδρά στο

ενδομήτριο και στην τραχηλική βλέννη (όπως μπορεί να

συμβεί με την κλομιφένη), δεν προκαλεί πολλαπλή κύηση,

μπορεί να συνταγογραφηθεί από γενικούς γιατρούς και δεν

χρειάζεται τακτική παρακολούθηση. Έχει το μειονέκτημα

ότι μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές. Ο

ρόλος της μετφορμίνης στην πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας

σε γυναίκες σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών δεν έχει

τεκμηριωθεί και στις έως τώρα μελέτες αναφέρονται αντι-

φατικά αποτελέσματα. Όμως είναι ένα καλό φάρμακο, εύ-

κολο να χορηγηθεί, με ικανοποιητικά αποτελέσματα για την

πλειοψηφία των γυναικών και αρκετοί γιατροί το χορηγούν

ως πρώτη επιλογή, παρόλο που δεν έχει αποδειχθεί έως

τώρα ότι πλεονεκτεί της κλομιφένης.

Η κλασσική αντιμετώπιση για τις γυναίκες που δεν ανταπο-

κρίνονται στην θεραπεία με κλομιφένη (δεν προκλήθηκε

ωοθυλακιορρηξία) ή  δεν συλλαμβάνουν μετά από 6 μήνες

θεραπείας με κλομιφένη είναι  η χορήγηση ενέσιμων

σκευασμάτων (γοναδοτροφινών). Η θεραπεία αυτή χρειάζε-

ται συχνή υπερηχογραφική  παρακολούθηση από έμπειρο

ιατρό για την ρύθμιση της δόσης και την αποφυγή επιπλο-

κών. Τα προβλήματα της μεθόδου είναι η ανάπτυξη πολλών

ωοθυλακίων κατά τη θεραπεία, το μεγάλο ποσοστό πολλα-

πλών κυήσεων και το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθη-

κών. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα χορήγησης. H

μέθοδος με τη χαμηλή δόση γοναδοτροφινών (the low-dose

“step-up” protocol) έχει δώσει ιδιαίτερα ικανοποιητικά απο-

τελέσματα: ποσοστό κυήσεων περίπου 50% και μικρό πο-

σοστό αποβολών και επιπλοκών.

Παλαιότερα, όταν δεν υπήρχε δυνατότητα φαρμακευτικής

αγωγής η μόνη μέθοδος που υπήρχε ήταν η χειρουργική

(σφηνοειδής εκτομή των ωοθηκών). Σήμερα η μέθοδος

αυτή έχει εξελιχθεί σε λαπαροσκοπική ηλεκτροκαυτηρίαση

της κάψας με διάνοιξη οπών με χρήση Laser και χρησιμο-

ποιείται σε γυναίκες που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμα-

κευτική θεραπεία.

Η θεραπεία για την πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας πρέπει

να εξατομικεύεται. Πριν την θεραπεία πρέπει να γίνεται λε-

πτομερής ενημέρωση των ασθενών για την αποτελεσματι-

κότητα και τις παρενέργειες της κάθε θεραπείας.

Ορισμένες γυναίκες αποφασίζουν να διακόψουν την θερα-

πεία και πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η διαδικασία μπορεί

να είναι στρεσογόνος για τα ζευγάρια. 

Η αλλαγή του τρόπου ζωής, όπως η απώλεια βάρους και η

σωματική άσκηση, θα πρέπει να προηγείται της πρόκλησης

ωοθυλακιορρηξίας. Η  κλομιφένη παραμένει η φαρμακευ-

τική θεραπεία 1ης επιλογής για την πρόκληση της ωοθυλα-

κιορρηξίας σε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες. Η

χορήγηση της μετφορμίνης παραμένει υπό μελέτη.  Σε ορι-

σμένες περιπτώσεις αποφασίζεται απόκλιση από τις 1ης και

2ης  επιλογής θεραπείες.

Eλένη Κούστα, Ενδοκρινολόγος- Διδάκτωρ Παν/ου Αθηνών 

http://www.armonia-zoi.gr

Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
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Η ομάδα του Ν.Ο.Β. ήταν η νικήτρια ομάδα του 4ου Christmas Cup

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης ήταν ο νικητής του 4ου Christmas Cup που διορ-

γάνωσε στο Κολυμβητήριο του Λαιμού από τις 13 έως 15 Δεκεμβρίου. Στη νίκη

αυτή ο Ν.Ο.Β. έφτασε αήττητος με νίκες και 1 ισοπαλία. 

Την δεύτερη θέση κατέκτησε ο Α.Ν.Ο. Γλυφάδας, την 3η ο Νηρέας Χαλανδρίου,

την 4η ο Εθνικός Πειραιά, την 5η ο Πανιώνιος και την 6η θέση ο Ολυμπιακός.

Πολυτιμότερη παίκτρια των αγώνων ανακηρύχθηκε η Μουστακαρία του Ν.Ο. Βου-

λιαγμένης, ενώ καλύτερη τερματοφύλακας η Ζαφειράκη του Εθνικού Πειραιά.

ΠΟΛΟ

Μισή βελτίωση για την

Εθνική γυναικών
Τη δεύτερη ήττα της σε ισάριθμα

παιχνίδια γνώρισε η Εθνική ομάδα

υδατοσφαίρισης των γυναικών,

στα προκριματικά της World

League, αφού για τη 2η αγωνι-

στική έχασε εκτός έδρας από την

Ισπανία με 16-12.

Αν και η ελληνική ομάδα είχε πολύ

καλό πρόσωπο στο πρώτο μέρος

όταν και κοντράριζε στα ίσα τις

γηπεδούχες (5-4, 6-5), εντούτοις

στο β' μέρος τα αμυντικά λάθη

έδωσαν το δικαίωμα στην Ισπανία

να ξεφύγει στο σκορ και να πάρει

τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 11-9, 14-10, 16-12

Ισπανία: Εστερ, Μπαχ, Εσπαρ Α. 1,

Ορτίθ 3, Ταράγκο 5, Γκονζάλεζ 2,

Εσπαρ Κ., Πένια 1, Φόρκα 1, Αθνάρ,

Γκαρσία 1, Λέιτον 2, Σάντσεζ

Ελλάδα: Διαμαντοπούλου Χ., Τσου-

καλά 2, Διαμαντοπούλου Β., Ελευθε-

ριάδου 1, Πλευρίτου Μ. 1, Αβραμίδου

3, Μυριοκεφαλιτάκη, Μπενέκου, Κώ-

τσια, Νίνου Ειρ. 2, Πλευρίτου Ελ. 2,

Ξενάκη 1, Σταματοπούλου.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής,

Γιώργος Μορφέσης, σε δηλώσεις

του στην ιστοσελίδα της Κολυμβη-

τικής Ομοσπονδίας, τόνισε πως η

ομάδα φάνηκε βελτιωμένη επιθε-

τικά, σε σχέση με την προηγού-

μενη αναμέτρηση κόντρα στην

Ουγγαρία, όχι όμως και αμυντικά.

Ωστόσο δήλωσε αισιόδοξος για

την εικόνα της Εθνικής ενόψει μά-

λιστα και της συμμετοχής στο Ευ-

ρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουδα-

πέστης.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ: Σε καλό

δρόμο ενόψει Ευρωπαϊκού

Σε καλό δρόμο έδειξε να βρίσκεται

η Εθνική ανδρών λίγο πριν από τη

συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα POLO της Βουδαπέ-

στης (12-26 Γενάρη) νικώντας σε

ένα δυνατό διεθνές φιλικό τις

ΗΠΑ με 15-10 στον Πειραιά. 

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρό-

τημα, που είχε και νέα πρόσωπα

στη σύνθεσή του, παρουσιάστηκε

σοβαρό και πειθαρχημένο απέ-

ναντι στους Αμερικανούς και επέ-

βαλε τη ρυθμό του από το

ξεκίνημα του ματς.

Οκτάλεπτα: 3-2, 6-9, 11-8, 15-10.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Γαλανί-

δης, Γενηδουνιάς 2, Κάκαρης 1, Καπό-

τσης 2, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου,

Καλογερόπουλος, Γκιουβέτσης 2, Μου-

ρίκης 1, Κολόμβος 2, Γούνας 3, Πρέκας,

Τζωρτζάτος.

ΗΠΑ: Γουλβς, Χούπερ, Βάβιτς, Ομ-

περτ, Χάλοκ 1, Κούπιντο, Γουίλιαμς,

Γούχερτ, Μπόουεν 5, Ραμίρεζ, Στέβεν-

σον 3, Ιρβινγκ 1, Χόλαντ.

Nίκος Γεωργόπουλος

«Ασημένια» διάκριση για

Παπαθανασίου - Νούτσο

Με μια διεθνή επιτυχία έκλεισε το 2019 το δίδυμο της

ιστιοπλοΐας στα σκάφη τύπου ΣΤΑΡ των Αιμίλιου Παπα-

θανασίου - Στέλιου Νούτσου οι οποίοι κατέκτησαν το

ασημένιο μετάλλιο στην 63η «Nice Christmas Reggatta»

που έγινε στη Νίκαια της Γαλλίας. Το εν λόγω διεθνές

τουρνουά περιλαμβάνεται στο καλεντάρι του European

Winter Circuit και δίνει 250 βαθμούς για τη συμμετοχή

στον τελικό του περίφημου Star Sailor League.

Στον αγώνα, όπου έτρεξαν 26 σκάφη με 52 αθλητές

από 9 χώρες, το ελληνικό πλήρωμα κατάφερε μετά

από 7 ιστιοδρομίες να τερματίσει στη δεύτερη θέση

με 24 βαθμούς, πίσω από τους Αυστριακούς Χ. Σπι-

τζάουερ - Κ. Νεχάμερ, που πήραν το χρυσό με 13

βαθμούς. Την τρίτη θέση κατέλαβαν οι Ιταλοί Π. Να-

ζάρο - Α. Βόνγκερ με 30 βαθμούς.

Nίκος Γεωργόπουλος

Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου

ανέβηκε η Εθνική ομάδα υδατο-

σφαίρισης των Νέων Ανδρών στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διε-

ξήχθη στο Κουβειτ, επικρατώντας

στον μεγάλο τελικό της Σερβίας

με σκορ 6-4.

Οι αθλητές τους Ναυτικού Ομί-

λου Βουλιαγμένης Καλογερό-

πουλος Ευστάθιος και

Γκιουβέτσης Κωνσταντίνος  ήταν

από τους πρωταγωνιστές του Ελ-

ληνικού θριάμβου συμβάλλοντας

τα μέγιστα για την κατάκτηση της

κορυφής του Κόσμου.

ΠΟΛΟ: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα για την Εθνική μας ομάδα 
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...στο κύλισμα της μπάλας

BASKET LEAGUE
Ξεχώρισαν Ηφαιστος και Ηρακλής, 

«βυθίστηκαν» Αρης και ΠΑΟΚ

Οι σπουδαίες νίκες του Ηφαιστου Λήμνου στο Περιστέρι

και του Ηρακλή στο θεσσαλονικιώτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

ήταν τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στη 14η και τελευ-

ταία για το 2019 αγωνιστική της Basket League. Το τέλος

του έτους βρίσκει τις δύο ιστορικές ομάδες της Θεσσαλο-

νίκης και άλλοτε πρωταγωνιστές του ελληνικού μπάσκετ,

Αρη και ΠΑΟΚ, στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολο-

γίας, να δίνουν τη μάχη της παραμονής.

Μετά από συναρπαστικό αγώνα, ο Ηφαιστος νίκησε 79-75

το γηπεδούχο Περιστέρι και το έπιασε στην 4η θέση. Οι δύο

ομάδες ήταν κοντά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια της ανα-

μέτρησης (24-25 στο 10', 40-38 ημίχρονο, 55-60 στο 30'),

με την ομάδα της Λήμνου να παίρνει το «διπλό» στο τέλος

χάρη στην ψυχραιμία του Γκίλμπερ από τη γραμμή των

βολών (6/6).

Στο «Ιβανώφειο» ο Ηρακλής αξιοποίησε τη δύναμη της

έδρας του, πήρε μεγάλη νίκη 99-82 επί του ΠΑΟΚ και εδραι-

ώνεται στην πρώτη οκτάδα. Αντίθετα η νέα ήττα του «Δι-

κεφάλου του Βορρά» τον βύθισε ακόμα πιο χαμηλά στη

βαθμολογία, αυξάνοντας τα προβλήματα. Μετά από ένα

«κλειστό» πρώτο δεκάλεπτο (24-22) οι γηπεδούχοι, με πρω-

ταγωνιστή τον Τζαμάλ Σούλερ (26 π.), κυριάρχησαν και ου-

σιαστικά δεν απειλήθηκαν μέχρι και το τέλος του αγώνα

(49-39 ημίχρονο, 72-53 στο 30').

Σημαντική νίκη πήρε και το Ρέθυμνο με αντίπαλο τον Κο-

λοσσό Ρόδου (72-61), αποτέλεσμα που απομακρύνει κι

άλλο τους Κρητικούς από τη ζώνη του υποβιβασμού και

τους φέρνει στην «πόρτα» της οκτάδας.

Μόνος 2ος έμεινε ο Προμηθέας Πάτρας, μετά την εντός

έδρας νίκη του επί του Αρη με 95-79, ενώ τον ακολουθεί

στην 3η θέση η ΑΕΚ, που επικράτησε 103-70 του Ιωνικού

στο ΟΑΚΑ. Νίκη - «ανάσα» για τη Λάρισα στη μάχη της για

παραμονή, 98-78 στο Λαύριο επί της τοπικής ομάδας.

Τέλος, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός νίκησε με χαρακτηρι-

στική άνεση (115-74) τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη.

Η βαθμολογία: Παναθηναϊκός 25, Προμηθέας 23, ΑΕΚ 22,

Περιστέρι 21, Ηφαιστος 21, Ιωνικός 20, Λαύριο 19, Ηρακλής

19, Κολοσσός Ρόδου 18, Πανιώνιος 18, Ρέθυμνο 18, Λά-

ρισα 17, ΠΑΟΚ 16, Αρης 16.

Υπέρβαση με Μάντζαρη ο Προμηθέας

Σημαντική κίνηση ενίσχυσης κατάφερε ο Προμηθέας Πά-

τρας, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Βαγγέλη Μάν-

τζαρη από την Ούνιξ Καζάν. Ο 29χρονος γκαρντ επιστρέφει

στο εγχώριο πρωτάθλημα μετά από έξι μήνες, καθώς έλυσε

το συμβόλαιό του με τη ρωσική ομάδα, και αναμένεται να

αποτελέσει καθοριστική προσθήκη στην προσπάθεια των

Πατρινών για διάκριση σε πρωτάθλημα, Κύπελλο (όπου ο

Προμηθέας έχει προκριθεί στα ημιτελικά) και Eurocup (όπου

η ομάδα έχει προκριθεί στους «16»). Στην Πάτρα, σημει-

ωτέον, ο Μάντζαρης θα ξαναβρεθεί με τους άλλοτε συμ-

παίκτες του στον Ολυμπιακό, Αγραβάνη και Κατσίβελη.

ΑΕΚ: Εν αναμονή Γκραντ

Φτάνει στην Αθήνα ο 30χρονος Αμερικανός Τζεράι Γκραντ,

για την ολοκλήρωση των τυπικών της μεταγραφής του στην

ΑΕΚ. Το νέο απόκτημα της «Ενωσης», που μετά την υπο-

γραφή του νέου του συμβολαίου θα ενσωματωθεί άμεσα

στην ομάδα και αναμένεται να αρχίσει άμεσα προπονήσεις,

μπορεί να αγωνιστεί στις θέσεις «4» και «5» και στην ΑΕΚ

προσβλέπουν σε σημαντική ενίσχυση της ομάδας κάτω από

τα καλάθια. Επιδίωξη είναι να προλάβει να αγωνιστεί στο

ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, την Κυ-

ριακή 5 Γενάρη, κάτι τέτοιο όμως μοιάζει αρκετά δύσκολο.

Πανιώνιος: Ελεύθερος για μεταγραφές

Η ΚΑΕ Πανιώνιος ενημέρωσε πως προχώρησε σε διακανο-

νισμό χρέους (το οποίο έχει εδώ και πέντε χρόνια), με απο-

τέλεσμα την άρση της απαγόρευσης μεταγραφών που του

είχε επιβληθεί από τη FIBA. Ετσι, λοιπόν, οι «κυανέρυθροι»

μπορούν να προχωρήσουν σε κινήσεις ενίσχυσης.

Περασμένα μεγαλεία
Ο Ηρακλής έχει εκπλήξει ευχάριστα με την απόδοσή του

στο πρώτο μισό της Α1, σε αντίθεση με τους δύο συμπολί-

τες του, που όλα δείχνουν ότι θα παλέψουν για να παρα-

μείνουν στην κατηγορία.

O απολογισμός του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα μπά-

σκετ δεν έκανε... σοφότερο κανένα φίλο του αθλήματος

από την έκβαση των 13 πρώτων αγωνιστικών, στις οποίες

υπήρξαν αρκετά απρόσμενα αποτελέσματα που χαρακτη-

ρίστηκαν έκπληξη.

Η παρουσία των δύο παραδοσιακών δυνάμεων του πρωτα-

θλήματος, ΠΑΟΚ και Αρη, στις τελευταίες θέσεις της βαθ-

μολογίας προκαλεί απογοήτευση, αλλά η κακή αγωνιστική

εικόνα και οι δέκα ήττες που έχουν υποστεί είναι απόρροια

των ανυπέρβλητων οικονομικών προβλημάτων των «αι-

ωνίων» της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, ο Ηρακλής, ο οποίος

επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από οκτώ χρόνια,

έχει «υγεία» εντός και εκτός του παρκέ, βάζοντας πλώρη και

τη συμμετοχή του στα πλέι οφ. Οι ΚΑΕ Αρης και ΠΑΟΚ προ-

σπαθούν με οικονομικούς εράνους στους πολυπληθείς φιλά-

θλους τους να αποπληρώσουν μικρά ποσοστά των μεγάλων

οφειλών τους, αλλά και επιχειρούν να ενισχυθούν αγωνιστικά.

Στον ΠΑΟΚ ενεργοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ιβάν Σαβ-

βίδης, αλλά πρόκειται για έκτακτη και εφάπαξ ενίσχυση στη

φετινή περίοδο, ώστε να αποφευχθεί ο υποβιβασμός. Στον

Αρη, άνοιξε τραπεζικός λογαριασμός για την οικονομική ενί-

σχυση της ΚΑΕ, με απροσδιόριστη ανταπόκριση.

SUPER LEAGUE 1
Επιδίωξη των μελών για σέντρα 

στους αγώνες
Την επιθυμία για διεξαγωγή των αγώνων της 17ης αγωνι-

στικής το διήμερο 4-5 Γενάρη εξέφρασαν τα μέλη της Super

League 1 στο χτεσινό έκτακτο ΔΣ που πραγματοποιήθηκε,

με αφορμή την απόφαση των διαιτητών για αποχή. Οι τε-

λευταίοι διαμαρτύρονται με αυτόν τον τρόπο για τη στοχο-

ποίησή τους από παράγοντες το τελευταίο διάστημα,

καθώς και για την υποβολή μηνύσεων σε βάρος τους. Η επ'

αόριστον αποχή είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει από τη

18η αγωνιστική, εντούτοις ενόψει της 17ης, που είναι προ-

γραμματισμένη για τις 4 και 5 Γενάρη, οι διαιτητές προχώ-

ρησαν σε μαζική κατάθεση δηλώσεων κωλύματος,

προκειμένου να μη διεξαχθεί η διαδικασία ορισμού τους.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν Ολυμπιακός και Λαμία, με

τους «ερυθρόλευκους» να τονίζουν ότι δεν πρόκειται να

συμμετάσχουν σε καμία συζήτηση αν δεν γίνουν ριζικές αλ-

λαγές σε ΕΠΟ και ΚΕΔ. Τα υπόλοιπα μέλη ομόφωνα τάχ-

θηκαν υπέρ της εξεύρεσης λύσης για τη διεξαγωγή της

αγωνιστικής στις προγραμματισμένες ημερομηνίες, και για

το λόγο αυτό αποφασίστηκε να υπάρξει μέσα στις επόμε-

νες μέρες συνάντηση εκπροσώπων της Λίγκας με εκπρο-

σώπους της ΚΕΔ. Η Λίγκα σχεδιάζει να ασκήσει πιέσεις

προκειμένου να αποσυρθούν οι μηνύσεις και οι διαιτητές

να μην υλοποιήσουν την απόφαση τους για αποχή. Επεσε

όμως και η σκέψη διεξαγωγής όλων των αγώνων της προ-

σεχούς αγωνιστικής με ξένους διαιτητές.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν απογοητευτικοί στο πρώτο

ημίχρονο, η Φενέρμπαχτσε του ενός σέντερ αποφά-

σισε να τον εκτελέσει από την περιφέρεια, ο Ντε

Κολό ήταν μαγικός και στην ημέρα του ρεκόρ του

Σπανούλη, η ομάδα του Ζέλικο έφυγε νικήτρια από

το ΣΕΦ.
Η ημέρα του Βασίλη Σπανούλη δεν συνδυάστηκε με το απο-

τέλεσμα που θα ήθελαν στον Πειραιά. Η κορυφή του αρχη-

γού του Ολυμπιακού, συνδυάστηκε με ένα κάκιστο βράδυ,

με τους Ερυθρόλευκους να χάνουν από την Φενέρμπαχτσε

στο ΣΕΦ με σκορ 87-96, και να μένουν στο 6-11 στην φετινή

Ευρωλίγκα. Τι έχει να θυμάται από αυτό το ματς ο Ολυμ-

πιακός; Μονάχα το επικό κατόρθωμα του αρχηγού του που

ξεπέρασε τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο και κατέκτησε την κο-

ρυφή των σκόρερς στην Ευρωλίγκα! Ένα ακόμα ρεκόρ για

τον ΜΥΘΙΚΟ Σπανούλη!

Οσο για το παιχνίδι; Το πρώτο ημίχρονο ήταν κάκιστο από

πλευράς Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι παρότι μπήκαν

καλά στο ματς, είδαν τον Μιλουτίνοφ να έχει ενοχλήσεις

στο γόνατο και αυτό ανάγκασε τον Κεμζουρα να δοκιμάσει

άλλα σχήματα. Οι… αλχημείες έφεραν ανισορροπίες και το

εξαιρετικό 10/14 της Φενέρμπαχτσε από την περιφέρεια

έστειλε το ματς στο λογικό ως ένα σημείο 40-52 της ανά-

παυλας! Ο Ολυμπιακός ήταν το ίδιο κάκιστος και στην τρίτη

περίοδο. Η Φενέρ προηγήθηκε ακόμα και με 19 πόντους και

το μόνο που έχουν να θυμούνται στο Λιμάνι είναι το ρεκόρ

του αρχηγού. Κορυφαίος ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων σε

ένα πάρτι του Νάντο Ντε Κολό που έφτασε στους 32 πόν-

τους.

Στο β’ δεκάλεπτο μια τραγωδία…

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς με τους Τσέρι, Σπανούλη,

Παπανικολάου, Πρίντεζη και Μιλουτίνοφ και προηγήθηκε

μέσω… βολών σε 5-2. Το τρίποντο του Τσέρι έδωσε αέρα

6 πόντων στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι βέβαια μετά από

λάθη τους, είδαν τους Ντε Κολό και Κάλινιτς να μειώνουν

σε 10-8. Μετά τον 4ο πόντο του Σπανούλη, ο Ουίλιαμς

απάντησε με βολές για να ακολουθήσει το γκολ φάουλ του

Πρίντεζη για το 15-10 του Ολυμπιακού...

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Εφυγε» ο Ηλίας Ρωσίδης

Μία από τις σπουδαιότερες μορφές του ελληνικού ποδο-

σφαίρου και ειδικότερα του Ολυμπιακού, ο Ηλίας Ρωσίδης,

«έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Αγωνιζόμενος αρ-

χικά ως μέσος και αργότερα ως ακραίος αμυντικός, ο Ρω-

σίδης έκανε μεγάλη καριέρα με την ερυθρόλευκη φανέλα,

την οποία φόρεσε για 13 χρόνια. Ηταν βασικό στέλεχος

της ομάδας του Ολυμπιακού που κατέκτησε 6 συνεχόμενα

πρωταθλήματα μεταξύ 1954 και 1959, ενώ είχε κατακτήσει

άλλα 3 το 1947, το 1948 και το 1951. Πανηγύρισε επίσης

10 Κύπελλα Ελλάδας (1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957,

1958, 1959, 1960, 1961) και 13 πρωταθλήματα Πειραιά

(1947 - 1959). Τέλος, ήταν στέλεχος και αρχηγός της Εθνι-

κής ομάδας από το 1951 έως το 1960, μετρώντας 21 συμ-

μετοχές. Για το θάνατό του εξέδωσε συλλυπητήρια

ανακοίνωση η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Πριν κάποια χρόνια συναντηθήκαμε στην Ομόνοια. Eγώ

πάντα bιαστικός τον προσπέρασα. Tο αετίσιο μάτι του

όμως με sυνέλαβε: “Νικόλα όλο Τρέχεις”.  Tον αγκάλιασα,

- ΗΛΙΑ μου Να είσαι πάντα γερός

- Νικόλα μου πάνε εκείνα τα ωραία Χρόνια...  




