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3 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: «Κάθε παραβίαση του

εναέριου, χερσαίου, θαλάσσιου ή υποθαλάσσιου
κυρίαρχου χώρου της Ελλάδος, μετά μία και μο-
ναδική προειδοποίηση θα πλήττεται».
3«Άμεση σύσταση Διαρκούς Εθνικού Συμβου-

λίου Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας!» Αμεσα·

χθες.

Την προκλητικότητα και τις απει-

λές της «συμμάχου» Τουρκίας

έναντι της εθνικής μας κυριαρ-

χίας και της ακεραιότητας την

έχουν αντιληφθεί κι εκείνοι που

αλλάζουν «κανάλι» μόλις μετα-

δίδονται ειδήσεις! (Eίναι εκείνοι

που κρύβουν το κεφάλι τους

κάτω απ’ το μαξιλάρι· κοινώς

στρουθοκαμηλίζουν!).

Κάτι που δεν έχουν αντιληφθεί πολλοί και δυστυ-

χώς, ούτε πολιτικοί, γιατί απεχθάνονται το διάβα-

σμα, - όπως το επισήμαινε κι ο Ναπολέων1 είναι

πως οι Τούρκοι δεν είναι απρόβλεπτοι, δεν μπλο-

φάρουν και ΔΕΝ τα κάνουν «για εσωτερική κατα-
νάλωση»!
Π ρ ο ε ι δ ο π ο ι ο ύ ν ! Προειδοποιούν, διερευ-

νούν τις αντιδράσεις και την κατάλληλη στιγμή

υλοποιούν τις απειλές τους.

Θέλετε παραδείγματα; Το πιο κραυγαλέο είναι η

Κύπρος. Το 1974 με την διπλή εισβολή Αττίλα 1

και 2,                                       Συνέχεια στη σελ. 2

Κώστας Βενετσάνος

ΠΑΛΛΗΝΗ
Ενίσχυση αστυνόμευσης 

ζητάει ο Δήμαρχος
σελίδα 7

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
Τo μέλλον του Δήμου βρί-
σκεται στην ολότητά του

σελίδα 11

Νέο τροχαίο με τραυματία

στην Πρ. Πέτρου!
σελίδα 6

ΒΑΡΗ-ΒΑΡΚΙΖΑ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

για υδραυλικά έργα 

δημιουργούν έμφραγμα!
σελίδα 15

Το ρέμα Κόρμπι συνεχίζεται
σελίδα 15

Νέο μοντέλο διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων Αττικής

Ξεκάθαρα

Ψύχραιμα

Αποφασιστικά

Πρώτη η Ελλάδα στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής! σελίδα 10

Τιμητική διάκριση 
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

τους φόνους των ηρωικών νέων που θέλησαν να εκ-

δηλώσουν την αντίστασή τους στην κατοχή του νη-

σιού τους και τώρα με τον τσαμπουκά τους  και τις

γεωτρήσεις «όπου τους γουστάρει».

― Έριξαν ρωσικό αεροπλάνο, σκοτώνοντας δύο πι-

λότους, γιατί παραβίασε τον εναέριο χώρο τους, πριν

από τεσσεράμισυ χρόνια και τώρα τα ’χουν μια χαρά

με τους Ρώσους. Θυμάστε τί είχε δηλώσει τότε ο

Νταβούτογλου· «είναι δικαίωμά μας να αμυνθούμε».
Ενώ ο Πούτιν κατονόμαζε τους Τούρκους ως «συνερ-

γούς» του Ισλαμικού κράτους.

― Πολέμησε ο Ερντογάν τον σύμμαχο τού Ιράν και

της Ρωσίας, Άσαντ της Συρίας, και οι Ρώσοι με τους

Αμερικάνουν επέτρεψαν στην Τουρκία, να εισβάλλει

στο Συριακό έδαφος και ν’ αποκόψει τους Κούρδους,

ν’ απελευθερώνει τζιχαντιστές του ISIS από τις φυ-

λακές και να τους στέλνει ως μισθοφόρους στη Λιβύη.

― Πήγε στην Αμερική ο Ερντογάν, πριν 4 χρόνια και

οι σωματοφύλακές του προπηλάκισαν και έδειραν

τους Κούρδους διαδηλωτές και δημοσιογράφους του

κρατικού ραδιοφωνικού δικτύου NPR των ΗΠΑ2 και τι

έγινε; Ξεφτίλισε την αξιοπρέπεια της υπερδύναμης

του Τραμπ. Και δεν έφτασε αυτό. Γράφει στα παλιά

του τα παπούτσια τις δήθεν απειλές του Τραμπ και

αγοράζει τους S 400 από τη Ρωσία με ευνοϊκή συνερ-

γασία για μελλοντική συμπαραγωγή.

― Δεν θα του δώσει, λέει, τα 100 τελευταίας γενιάς

αεροσκάφη F 35 που είχε παραγγείλει, αλλά θα του

τα δώσει και θα κάνει και με τους Αμερικάνους συμ-

παραγωγή. Τα 10.000 εκατομμύρια δολάρια (10 δις)

είναι βλέπεις πολύ «γλυκά», για όποια αμαρτία!

― Αγοράζει η Κύπρος για την άμυνά της, τους πυραύ-

λους S 300, από τη Ρωσία πριν 22 χρόνια, στα πλαίσια

του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου.

Κατ’ απαίτηση της Τουρκίας, οι πύραυλοι πάνε στην

....Κρήτη, γιατί, βλέπεις η Κύπρος είναι ελάσσονος

εθνικής κυριαρχίας κράτος της Ε.Ε. των ευρωπαϊκών

«αξιών». 1998 Πρωθυπουργός της Ελλάδος, συμπτω-

ματικά, ο γνωστός και μη εξαιρετέος Κ.Σημίτης!

Αυτόν με τα Ίμια, το χρηματιστήριο, την ΟΝΕ, τα

σκάνδαλα (siemens κ.λπ.), που τον πρότεινε και για

Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Γεννηματά!

― Θέλετε παρόμοιο ιστορικό παράδειγμα; Όταν ο Αυ-

τοκράτορας Κων/νος Παλαιολόγος, πριν την άλωση,

έκτισε δύο πύργους το 1448, στην Αλεξανδρούπολη

ως προμαχώνα της άμυνας της Κωνσταντινούπολης,

ο Μωάμεθ Β’ το θεώρησε «εχθρική πράξη» και απαί-

τησε την κατακρήμνιση αυτών. Και του κάναμε τα

κέφια για να δείξουμε πόσο καλοί είμαστε, διευκολύ-

νοντας την ολοκλήρωση του έργου της αλώσεως μιας

πρώην αυτοκρατορίας.

Για να ολοκληρώνουμε, γιατί τα παραδείγματα είναι

ατελείωτα και η επίκληση του «Διεθνούς Δικαίου»,

των «συμμαχίων», των «εταίρων» και των «συνόρων
της Ευρωπαϊκής Ενωσης»(;) καλά είναι ως ενισχυ-

τικά στοιχεία κουβέντας, αλλά όχι αρκετά αν δεν

υπάρχει συνταύτιση συμφερόντων, και ως γνωστόν

«... δεν είν’ εύκολες οι θύρες
αν η χρεία τες κουρταλεί».

Κατά την ταπεινή άποψη ενός ανήσυχου, έμπειρου

και «ψαγμένου» στοιχείου του «κυρίαρχου», οφεί-

λουμε ΑΜΕΣΑ, για ν’ αποτραπεί θερμό επεισόδιο το

οποίο προκαλεί η Τουρκία, αλλά θέλει  να φαίνεται ότι

προκαλέσαμε εμείς.

― Να ανασυσταθούν και να ενοποιηθούν τα επειγόν-

τως συσταθέντα προ 2μήνου Συμβούλια ΕΣΕΠ (εξω-

τερικής πολιτικής) και επιτροπής Εθνικής Άμυνας και

εξωτερικών υποθέσεων, σ’ ένα Ενιαίο Εθνικό Συμβού-

λιο Εξωτερικής πολιτικής και Άμυνας (Ε.Σ.Ε.Π.Α.)

γιατί και οι δύο τομείς είναι απολύτως αλληλοεξαρ-

τώμενοι, από εκπροσώπους όλων των κομμάτων,

απαλλαγμένων από ιδεοληψίες, φοβίες, εμμονές,

κομματικές αντιπαραθέσεις και λοιπά παρόμοια σύν-

δρομα και εξαρτήσεις από το εξωτερικό, από οικονο-

μικά κέντρα και προκαταλήψεις.

Πλαισιωμένους από ειδικούς επιστήμονες – διεθνο-

λόγους, οικονομολόγους, στρατιωτικούς κλπ. – πα-

γίας συνθέσεως, ασχέτως εκλογικής δυνάμεως και το

οποίο θ’ ασχοληθεί επισταμένως και υπεύθυνα με το

αντικείμενο που ο τίτλος του ορίζει.

― Η Βουλή, και εις απάντηση του casus beli (αιτία πο-

λέμου), που η Τουρκική Βουλή έχει αποφασίσει σε πε-

ρίπτωση που κάνουμε χρήση του δικαιώματός μας να

επεκτείνουμε τα θαλάσσια σύνορά μας στα 12 ν.μίλια,

να εκδόσει ψήφισμα (ηπιότερο εξ άλλου) με το οποίο

θα τονίζεται πως: «Κάθε παραβίαση του εναέριου,
χερσαίου, θαλάσσιου και υποθαλάσσιου κυρίαρχου
χώρου της Ελλάδος, μετά από μία και μοναδική προ-
ειδοποίηση, ΘΑ ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ».  Και να πλήττεται!

Το ψήφισμα αυτό δεν θα δημοσιοποιηθεί απλώς, αλλά

θα επιδοθεί με τις αναγκαίες διευκρινίσεις στον

Ο.Ε.Η. – για να δούμε πόσο δικαιολογεί την ύπαρξή

του και δεν την ευτελίζει υποτασσώμενος στις αξιώ-

σεις κάποιων ισχυρών χωρών – στο ΝΑΤΟ για να τους

επισημάνουμε ότι δεν μπορεί να στρουθοκαμηλίζει

ούτε να παίζει το ρόλο του «πυροσβέστη» με νουθε-

σίες του τύπου «κοιτάξτε να τα βρείτε» κ.λπ., στην

Ε.Ε. για να μάθει πως αν θέλει να μιλάει για «ευρω-

παϊκές αξίες» και «ολοκληρώσεις» ΔΕΝ είναι δυνα-

τόν ν’ ανέχεται κράτος-μέλος της να τελεί υπό

κατοχή επί 46 χρόνια, παρά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ,

και να συζητάμε με τον εισβολέας τσαμπουκαλή να

γίνει μέλος της Ε.Ε.!!! Φτάνει η υποκρισία. Η ισχύς

και τα συμφέροντα έχουν τα όριά τους. 

Της πολιτικής προέχει η Ηθική, για τον Άνθρωπο των

αξιών: Το λέει και ο ...τρισκατάρατος ο Μακιαβέλλι,

για όσους δεν τον έχουν καταλάβει: 

«Σκοτώνοντας τους συμπολίτες σου,
προδίδοντας τους φίλους σου (...) κ.λπ.,

μπορείς ν’ αποκτήσεις μιαν εξουσία,
αλλά όχι και τη δόξα 3.

Αλλά στου κουφού την πόρτα, στου δειλού, και του

τυφλού τα ώτα τον τε νουν τα τ’ όμματ’ εί... βρόντα

όσο θές.

Αυτός τα ξέρει όλα και τον εξέλεξε ο λαός! Αυτήν

την τέχνη τη γνωρίζει καλά.

―――――――

1. Ναπολέων Βοναπάρτης, σχολιάζοντας νουθεσία του Μακια-

βέλλι προς κάθε ηγέτη, στον γνωστό «ΗΓΕΜΟΝΑ», εκδ. Σκα-

ραβαίος, κεφ. 19, σελ.288 και κεφ. 23, σελ. 242.

2. Ο έντυπος και ηλεκτρονικός Τύπος της 31/3/2016 (η υπόθεση

δίωξης των σωματοφυλάκων του μπήκε στο Αρχείο).

3. Μακιαβέλλι: Ο Ηγεμόνας σχολιασμένος από τον Ναπολέ-

οντα, εκδ. Σκαραβαίος, κεφ. 8ο, σελ. 169. Ο Ναπολέων δεν το

αποδέχεται (σχόλιο 4) και ο... Ερντογάν τον έχει διαβάσει πολ-

λές φορές!

1897 Ελληνοτουρκικός “ατυχής” πό-
λεμος Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Άσιος Λειμών
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Στόχος η αναγέννηση του Υμηττού -
Πεζοπορικά μονοπάτια Σελ. 12

Κριτική Ανασυγκρότηση της κριτικής θε-

ωρίας σήμερα Θεόδωρος Γεωργίου Σελ. 14

Ναυτική Ισχύς και Αποτροπή
Παναγιώτης Μουντανέας Σελ. 16

Νεκρός εργαζόμενος του Δήμου
Διονύσου από πολίτη! Σελ. 16

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

Διαβάστε ακόμη

Αναρτήσεις πράξεων εφαρμογής

σε ενότητες της Αγίας Μαρίνας 

Ο Δήμος Κρωπίας έχει αναρτήσει την 1η μεμο-

νωμένη πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής

ενότητας 3 της Αγίας Μαρίνας και καλεί κάθε εν-

διαφερόμενο που πιθανόν έχει ένσταση να το δη-

λώσει στο Δήμο. Το ίδιο αφορά και την 3η

ανάρτηση πράξης εφαρμογής των πολεοδομικών

ενοτήτων 1 και 2 στην Αγία Μαρίνα.

Λεπτομέρεις στη σελίδα 18 

Ξεκάθαρα, Ψύχραιμα

Αποφασιστικά
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Προσδιορίζοντας τους άξονες, τις δράσεις και τα χρο-

νοδιαγράμματα υλοποίησης του σχεδίου της, η Περιφέ-

ρεια Αττικής παρουσίασε σε σε ειδική εκδήλωση  στο

Ζάππειο (30.1.20), το νέο μοντέλο διαχείρισης στερεών

αποβλήτων, και επεσήμανε ότι αποτελεί πρώτη πολιτική

προτεραιότητα η υιοθέτηση ενός σύγχρονου, φιλικού

στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία σύστημα διαχείρι-

σης των αστικών στερεών αποβλήτων, που θα δίνει έμ-

φαση στην ανακύκλωση. 

2020: Έτος Ανακύκλωσης για την Αττική

«Κηρύξαμε το 2020, έτος ανακύκλωσης της Αττικής και

στο πλαίσιο αυτό, ξεκινάμε από τη χρονιά αυτή, να

εφαρμόζουμε ένα σχέδιο επιθετικής ανακύκλωσης και

διαλογής στην πηγή, ώστε να είμαστε σε θέση ως το

2025, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχέδιο έργων, δρά-

σεων και παρεμβάσεων, να διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια

μας με σύγχρονο τρόπο, χωρίς να τα θάβουμε χωρίς

επεξεργασία ούτε στη Φυλή, ούτε πουθενά αλλού στην

Αττική», τόνισε ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετι-

σμό ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης

και ο Υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκος. 

Ο Κ. Χατζηδάκης κάλεσε τον Γ. Πατούλη να κλείσει τα

αυτιά του «στους εραστές της ακινησίας» και να προχω-

ρήσει στο σχεδιασμό του, εφαρμόζοντας τις πρακτικές

που ακολουθούνται εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη.

Ο Π. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης

στήριξη στο σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής: «Πιστεύω

ότι στο τέλος της τετραετίας θα έχουμε μετρήσιμα απο-

τελέσματα και θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι όλοι μαζί

δώσαμε τη μάχη και την κερδίσαμε». 

Γ. Πατούλης: Διαχειριζόμαστε με σχέδιο, την αδιέξοδη

κατάσταση που παραλάβαμε

Αποτελεί «εθνική υπόθεση» η διαφύλαξη της εικόνας

της Αττικής, επισήμανε στην ομιλία του ο Περιφερειάρ-

χης Αττική και πρόσθεσε πως αναγκαία προϋπόθεση για

να πετύχουμε τους στόχους που θέτουμε είναι το τετρά-

πτυχο Ειλικρίνεια – Συνεργασία- Ρεαλιστικό Σχέδιο –

Υπευθυνότητα και Συνέπεια.  

Όπως υπογράμμισε, η νέα Διοίκηση της Περιφέρειας, το

Σεπτέμβριο του 2019 παρέλαβε:

Έναν ΠΕΣΔΑ, που προβλέπει στόχους, οι οποίοι δεν

είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν.

Σε λειτουργία τη Φυλή- το μεγαλύτερο ανοικτό ΧΥΤΑ

στην Ευρώπη- όπου θάβονται ετησίως πάνω από 1,6 εκ.

τόνοι ανεπεξέργαστων απορριμμάτων και έχει ελάχιστο

χρόνο ζωής.

Έναν ΧΥΤΥ, στο Γραμματικό, κατασκευασμένο χωρίς να

έχει γίνει η δοκιμαστική λειτουργία του και χωρίς να έχει

κατασκευαστεί η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Ένα σύστημα διαλογής στην πηγή ανεπαρκές και τεχνο-

λογικά ξεπερασμένα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων

Υλικών. 

Ποιες είναι οι 6 βασικές προτεραιότητες του νέου Σχε-

δίου Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Αττικής 

To σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για μία βιώσιμη και

ρεαλιστική λύση στο ζήτημα διαχείρισης των απορριμ-

μάτων, έχει ορίζοντα τις επόμενες γενιές, όχι τις επόμε-

νες εκλογές, τόνισε ο κ. Πατούλης. 

6 προτεραιότητες: 

1. Άμεση αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.

2. Καθολική Κλιμακωτή Εφαρμογή Συστήματος Διαλο-

γής, στην Πηγή. 

3. Διατήρηση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής για όσο

διάστημα απαιτηθεί.

4. Κατασκευή και λειτουργία 3 νέων Μονάδων Επεξερ-

γασίας Απορριμμάτων σε διαφορετικές περιοχές της

Αττικής.

5. Κατασκευή νέων «πράσινων» μονάδων διαχείρισης

των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειμμάτων, οι

οποίες μπορεί να γίνουν εντός των τριών νέων ΜΕΑ που

θα κατασκευαστούν.  

6. Αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και σύγχρονων χρη-

ματοδοτικών εργαλείων για την κατασκευή και λειτουρ-

γία των νέων ΜΕΑ.

Οι 8+1 βασικές δράσεις του Σχεδίου

Εξειδικεύοντας τις δράσεις που περιλαμβάνει το νέο

σχέδιο της Περιφέρειας, περιλαμβάνονται οι παρακάτω: 

Βρίσκεται σε διαδικασία ανάθεσης και ως το τέλος Μαρ-

τίου φιλοδοξούμε να έχουμε ανάδοχο, η μελέτη για την

αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ ώστε να προσαρμοστεί στις

νέες Οδηγίες της Ε.Ε. 

Θα υποστηριχθούν με πόρους άνω του 1,3 εκ. ευρώ, με την

τεχνική βοήθεια του ΠΕΠ Αττικής οι Δήμοι προκειμένου να

προχωρήσουν στην επικαιροποίηση των τοπικών τους σχε-

δίων και να υπάρξει πρόβλεψη για τη διαχείριση των βιοα-

ποβλήτων. Ήδη τέθηκε σε λειτουργία στον ΕΔΣΝΑ ένα

γραφείο υποστήριξης για να στηρίξουμε τους Δήμους

στηn επικαιροποίηση των σχεδίων τους.

Ενισχύεται το δίκτυο καφέ κάδων των Δήμων, με εισαγωγή

του καφέ κάδου σε όσους δεν διαθέτουν σήμερα. Προ-

ωθούμε την επέκταση και βελτίωση του μπλε κάδου αλλά

και του συστήματος της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Προμήθεια σταδιακά από σήμερα ως τον Ιούνιο, 80 νέων

απορριμματοφόρων και 9.000 καφέ κάδων που θα δο-

θούν στους Δήμους για τη στοχευμένη και στοχοθετη-

μένη συλλογή βιοαποβλήτων.

Δρομολογείται εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών,

για την ευαισθητοποίηση και συντονισμένη ενεργοποί-

ησή τους στην ανακύκλωση.

Δημιουργείται Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης, ώστε οι

πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν τους στόχους,

τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα όλων, όσον αφορά

την ανακύκλωση και τη συλλογή των βιοαποβλήτων. 

Δίνεται βάρος στην ανακύκλωση των συσκευασιών. Στα-

διακά το 2020-2021 θα διατεθούν μέσω του ΕΔΣΝΑ και

σε συνεργασία με τους Δήμους, 1000 γωνιές ανακύκλω-

σης σε στοχευμένα σημεία, όπως Σχολεία, Δημόσιες

Υπηρεσίες, Αθλητικούς Χώρους, Εκκλησίες, κλπ. Επι-

πρόσθετα θα παραληφθούν σταδιακά ως το τέλος Μαΐου

τα 60 φορτηγά που θα λειτουργούν ως κινητά πράσινα

σημεία, τα οποία προμηθεύτηκε ο ΕΔΣΝΑ και θα τα χρη-

σιμοποιήσουμε για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. 

Δρομολογείται προμήθεια νέου εξοπλισμού από τον

ΕΔΣΝΑ, τον οποίο θα διαθέσουμε στους Δήμους για να

βελτιώσουν την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων

τους.

Συνέχεια στη σελ. 7 

Το πρόβλημα στη διαχείριση

των απορριμμάτων είναι 

η πράξη όχι η θεωρία

Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική εγκλωβίστηκε

τα τελευταία 5 χρόνια σε ιδεοληπτικές εμμονές και αγκυ-

λώσεις με αποτέλεσμα τελικά να δαπανηθούν εκατομμύ-

ρια των εκατομμυρίων ευρώ από την προηγούμενη

διοίκηση (Δούρου) για να συνεχιστεί το αποτυχημένο μον-

τέλο της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων στη

Φυλή.

Τίποτα δεν άλλαξε παρά μόνο ανατράπηκε ο ώριμος σχε-

διασμός που υλοποιούσαμε 2012-2014, για την κατασκευή

μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων με χρηματοδότηση

από εξασφαλισμένα ιδιωτικά και κοινοτικά κεφάλαια γεγο-

νός που κόστισε στην Αττική  πάνω από 400 εκ. € και εκα-

τοντάδες θέσεις εργασίας.  

...Η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε

να παρουσιάσει σε μία υπέρλαμπρη εκδήλωση τον σχεδια-

σμό της.

[...] Η Παράταξή μας θα κρατήσει μικρό καλάθι στους σχε-

διασμούς του κ. Πατούλη αναμένοντας την εκκίνηση ου-

σιαστικού διαλόγου για τη δρομολόγηση λύσεων

εφαρμόσιμων, βιώσιμων περιβαλλοντικά και ρεαλιστικών

σε ένα ζήτημα που επιτέλους η Αττική πρέπει να πάψει να

κάνει βήματα προς τα πίσω, ακολουθώντας τα βήματα των

άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Γιάννης Σγουρός

περιφερειακός σύμβουλος

Ελπίζουμε και ευχόμαστε η θεωρία

να γίνει πράξη, γιατί τα έχουμε ακού-

σει πολλές φορές και πολύ ωραία,

αλλά κάπου σκαλώνουν... Και βέβαια

όχι βορά στο ιδιωτικό κεφάλαιο...

Νέο μοντέλο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
Από την Περιφέρεια Αττικής στο Ζάππειο
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Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
Νικολάι Γκόγκολ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00 & ΚΥΡΙΑΚΗ 19:00

Το Θέατρο Άλφα, υποδέχεται για μια ακόμα φορά στην

κεντρική του σκηνή, τον σκηνοθέτη Κώστα Φιλίππογλου,

που αναλαμβάνει να μεταφέρει στη σκηνή το κλασικό αρι-

στούργημα του Νικολάι Γκόγκολ, «Ο επιθεωρητής», με

τον Κωνσταντίνο Μπιμπή στον ομώνυμο ρόλο.

Μια σπαρταριστή και επίκαιρη κωμωδία, πού κάνει πρε-

μιέρα στη σκηνή του θεάτρου  21 Φεβρουαρίου.

Λίγα Λόγια για το έργο

Σε μια επαρχιακή πόλη της Τσαρικής Ρωσίας, όλοι οι δη-
μόσιοι διορισμένοι άρχοντες, χωρίς καμιά εξαίρεση, κα-
ταδυναστεύουν το λαό με απάτες, λαμογιές, και
εκβιασμούς. Η ξαφνική εμφάνιση ενός κρατικού επιθεω-
ρητή θα δημιουργήσει διάφορες ευτράπελες καταστά-
σεις, που θα διαταράξουν τις ισορροπίες μεταξύ
εξουσιαστών και εξουσιαζόμενων και  όλα αυτά σε μια
σπαρταριστή κωμωδία - σάτιρα.
Αυτό που καθιστά το έργο αυτό μια από τις σπουδαιότε-
ρες κωμωδίες που γράφτηκαν ποτέ, είναι το μεγαλείο των
χαρακτήρων καθώς και η ευθύτητα με την οποία ο Γκόγ-
κολ επιλέγει στο συγκεκριμένο έργο να καυτηριάσει την
αυταρχικότητα και τη δουλοπρέπεια των δημοσίων αρ-
χόντων στην κεντρική διοίκηση, στο Τσαρικό  απολυταρ-
χικό κράτος.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου

Συν σκηνοθεσία : Γιώτα Σερεμέτη 

Απόδοση κειμένου: Γιώτα Σερεμέτη, Κώστας Φιλίππογλου 

Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα, Ειρήνη Γεωργακίλα

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Σορώτος 

Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανιδης ,Σοφοκλής Μπιμπής

Βοηθός σκηνοθέτη: Χριστίνα Ανδρεάκου

Δ/νση παραγωγής: Λευτέρης Πλασκοβίτης

Παραγωγή: K2L ΑΛΦΑ.ΘΕΑΤΡΟ Ε.Ε

Παίζουν: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Δημήτρης Φραγκιόγλου, Γιάν-

νης Στεφόπουλος, 

Θανάσης Βλαβιανός, Μυρτώ Γκόνη, Βασίλης Κουλακιώτης,  Χρι-

στίνα Μπρέκου

Διάρκεια: 100 λεπτά με διάλειμμα

Τιμή εισιτηρίου: 12€ (προπώληση) / Ταμείο: 17€, 13€

(ΑΜΕΑ, φοιτητικό, ανέργων)

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΦΑ, ΠΑΤΗΣΙΩΝ 37 Αθήνα, Τηλ 210 5221444

& 210 5238742

«Ο Όσκαρ και η θεία Ροζ»
του Eric - Emmanuel Schmitt

Τo Σάββατο 1/2 στις 18:00 και Κυριακή 2/2 στις 20:00

πραγματοποιούνται, όπως ήταν προγραμματισμένο, οι τε-

λευταίες παραστάσεις του έργου «Ο Όσκαρ και η θεία
Ροζ» του Eric - Emmanuel Schmitt του πιο επιτυχημένου

Ευρωπαίου συγγραφέα εν ζωή, με την Μαρία Αλιφέρη και

τον Δημήτρη Γιώτη στο θέατρο Faust. Πρόκειται για ένα

ταξίδι ζωής μέσα από τα μάτια του μικρού Όσκαρ. 

Οι τελευταίες δώδεκα μέρες του στο νοσοκομείο, έχον-
τας λευχαιμία, καθοριστικές και λυτρωτικές. Η σοφία της
ζωής, του χαρίζεται απλόχερα και γενναιόδωρα από την
καταλυτική παρουσία της θείας Ροζ. Μέσα απo το παιχνίδι
και τη φαντασία, τον βοηθά να ανακαλύψει τις απαντή-
σεις σε αιώνια ερωτήματα και το ταξίδι στο Φως να έχει
ελπίδα και προσμονή.
Η Μαρία Αλιφέρη δίνει ζωή και πνοή στην ηρωίδα, την
θεία Ροζ, με έναν μοναδικό τρόπο προσέγγισης γεμάτο
συγκίνηση και τρυφερότητα.
Ο Όσκαρ μέσα από τα μάτια του Δημήτρη Γιώτη παίρνει
σάρκα κι οστά κάνοντας την καρδιά του να χτυπά όταν
μαθαίνει το μυστικό της ζωής:
''Κοίτα κάθε μέρα, τον κόσμο, σαν να ναι η πρώτη φορά!''
Το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης γεμάτο αγάπη,
πίστη, εμπιστοσύνη, ελπίδα, φως και γαλήνη προς τον
Ανώτερο εαυτό.
Ένα γράμμα στο Θεό, ένα παιχνίδι με φαντασία, τόλμη,
πίστη κι αγάπη κι όλα αλλάζουν...
Μια παράσταση που παντρεύει το γέλιο με το δάκρυ, τη

συγκίνηση με την αισιοδοξία. 

Θέατρο Faust

Καλαμιώτου 11 και, Αθηναΐδος 12, τηλ. 21 0323 4095

Τζωρτζίνα Καλέργη

«ΧΑΛΒΑΗ 5-0»
(Α΄ προβολής)

O Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου παρουσιάζει

την ταινία “Χαλβάη 5-0” έως και την Τετάρτη 5 Φεβρουα-

ρίου 2020. Προβολές: 7 μ.μ. και 9.30 μ.μ.
Σκηνοθεσία: ΜΑΝΟΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ

Σενάριο: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

Διάρκεια: 120 λεπτά

Ο ανατρεπτικός Μάρκος Σεφερλής παρουσιάζει την πρώτη του

ταινία “ΧΑΛΒΑΗ 5-0”, συνεχίζοντας την κωµική παράδοση που

έχει δηµιουργήσει στο Θέατρο και στην τηλεόραση. 

Ένας βιομήχανος χαλβά βρίσκεται δολοφονημένος στην
έπαυλή του. 5 ύποπτοι, 0 αποδεικτικά στοιχεία. Ίντριγκες,
πάθη, μίση, δολοπλοκίες και κάθε μέρα έρχονται στο φως
νέα στοιχεία που περιπλέκουν την υπόθεση. Θα καταφέρει
ο αστυνόμος Μπέκρας να βρει τον δολοφόνο;
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 7 € - ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ , ΑΝΩ ΤΩΝ 65 &

ΑΜΕΑ 5 €, ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 € ΤΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ

Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου, 

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, επισκέπτονται τα

ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου, με στόχο να ενθαρρύνει την

ανάδειξη ατόμων τρίτης ηλικίας με τα πολιτιστικά

δρώμενα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

Δωρεάν οργανωμένη ξενάγηση, δωρεάν μεταφορά

και είσοδο με ένα θερμό καλωσόρισμα με καφέ και

γλυκίσματα. 
Ώρα αναχώρησης : 10:15 π.μ. από Π. Ράφτη

Ώρα  αναχώρησης :10:30 π.μ. από Μαρκόπουλο

Εγγραφές: 6/2/2020

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 Φεβρουαρίου 2020 (γκρουπ των 30 ατόμων) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 Φεβρουαρίου 2020 (γκρουπ των 30 ατόμων)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Φεβρουαρίου 2020 (γκρουπ των 30 ατόμων)

Αποκράτικος χορός
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/2/2020 (ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ DOLCE ATTICA RIV-

IERA (πρώην MARE NOSTRUM ΣΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ)
ΩΡΑ: 13:00 (με ζωντανή μουσική –πλήρες μενού :όσα  από

τα μέλη επιθυμούν θα ξεκινήσει λεωφορείο στις 12:15 από

το 2 ΚΑΠΗ (ΔΩΡΕΑΝ)

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ :15 ΕΥΡΩ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 4/2/2020 

«ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ»
Ιονέσκο

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.00 η «ΧΡΥΣΗ

ΤΟΜΗ» Κερατέας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την

εξαιρετική παράσταση του Ευγένιου Ιονέσκο «Ρινόκερος»
στο θέατρο Κιβωτός, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και

πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη. Τη διανομή συμπληρώ-

νει ένας ξεχωριστός θίασος ταλαντούχων ηθοποιών.

Στον «Ρινόκερο» ο Ιονέσκο εκφράζει όλη την αγωνία του
για την πορεία και την μετάλλαξη του ανθρώπινου είδους
σε φανατικά, επιθετικά όντα, σε βίαια όργανα μιας ολοκλη-
ρωτικής εξουσίας που έχοντας αναπτύξει ως υπέρτατη κοι-
νωνική συμπεριφορά το «ένστικτο της αγέλης»
μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε άβουλα και καταστρο-
φικά πλάσματα που εκμηδενίζουν και σκοτώνουν το όνειρο
για μια κοινωνία ελεύθερη και δημιουργική.
Όπως σημειώνει ο ίδιος ο Ιονέσκο, ο «Ρινόκερος» είναι
ένα έργο που αντιτίθεται σε κάθε μαζική υστερία, σε κάθε
επιδημία που καλύπτεται κάτω από τον μανδύα της λογικής
και των ιδεών. Είναι ένα έργο που αποκαλύπτει τις κοινω-
νικές αρρώστιες που με άλλοθι τις ιδεολογίες μεταμορφώ-
νουν τον άνθρωπο σε επιθετικό ζώο.

• Συμμετοχή:  21 € μέλη & νέοι / 23 € μη μέλη (περιλαμβά-

νεται εισιτήριο θεάτρου και πούλμαν).  

• Αναχώρηση ώρα 16:30  από την Κεντρική Πλατεία Κερατέας.

• Προθεσμία κρατήσεων μέχρι  5 Φεβρουαρίου 

• Πληροφορίες-Κρατήσεις  στα:  6972351959, 6984912459.

Τα ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
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Εκδήλωση μνήμης των 
πεσόντων στα Ίμια

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος, προσκαλεί να τιμήσετε με την

παρουσία σας την τελετή – εκδήλωση μνήμης για

τους πεσόντες στα Ίμια, το Σάββατο, 1η Φεβρουα-

ρίου 2020 και ώρα 11:00 στην κεντρική πλατεία του

Δήμου, πλατεία ΙΜΙΩΝ, Δ.Ε. Βούλας όπου θα τελε-

στεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων

στο μνημείο των πεσόντων ηρώων.

Η παρουσία σας, θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για

τον Δήμο μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:50 Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων

10:55 Πέρας προσέλευσης επισήμων

11:00 Επιμνημόσυνη Δέηση

11:10 Κατάθεση Στεφάνων

11:20 Ομιλίες επισήμων

11:40 Πέρας τελετής

“Ερωτόκριτος”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία"  προσκα-

λεί την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 7 μμ, στα

γραφεία του Μικράς Ασίας 3, Βούλα στην παρου-

σίαση του βιβλίου του Βιτσέντζου Κορνάρου “Ερω-
τόκριτος”, έκδοση του Πολιτιστικού Οργανισμού

Arthina και υπό την αιγίδα του Δήμου Γλυφάδας.

Το βιβλίο περιέχει αποσπάσματα του ποιήματος του

Βιτσέντζου Κορνάρου καθώς και τις σκέψεις και ερ-

γασίες  της  Ομάδας Βιβλίου ARTHINA, η οποία θα

το παρουσιάσει: 

ΑΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΛΕΞΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΤΑ-

ΧΑΝΑΚΗ ΘΕΛΓΗ, ΜΑΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑ-

ΝΑΓΙΩΤΗΣ

«Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια»

Ο Σύλλογος στις 5 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη θα

παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση «Η δα-
σκάλα με τα χρυσά μάτια του», του Σ. Μυριβήλη σε

σκηνοθεσία Π. Ζούλια και μουσική Ευανθία Ρεμπού-

τσικα με τους Λένα Παπαληγούρα κ.α. Αναχώρηση

από Ζεφύρου 2 πίσω από την Πνευματική Εστία στις

17.30 μ.μ. Κρατήσεις θέσεων Ιφιγένεια Αμοργιανού

6998958059

Χαριστικό Παζάρι 

ενδυμάτων & υποδημάτων

στην Παλλήνη

Ο Δήμος Παλλήνης, προσκαλεί στο Χαριστικό

Παζάρι ενδυμάτων και υποδημάτων που θα

γίνει την Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020, ώρες

10:00 - 17:00 στο χώρο του Κοινωνικού Ανταλ-

λακτηρίου (Έντισον 3 Παλλήνη).

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

«ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ»

H  «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» προσκαλεί την Παρασκευή 14 Φε-

βρουαρίου 2020, ώρα 21:00, στην ταβέρνα «Μύθος» (50ό

χλμ. Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, Ανάβυσσος) για να

διασκεδάσουμε με ζωντανή μουσική και πολύ καλή διά-

θεση. Η ορχήστρα αποτελείται από τον Δημήτρη Ράπτη,

τον Κωνσταντίνο Θηβαίο και την Αναστασία Φεργαδιώτη.

Κατά την διάρκεια της βραδιάς θα κοπεί και η πρωτοχρο-

νιάτικη πίτα της ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ.

Πληροφορίες και προσκλήσεις στα τηλέφωνα

6984614675 - 6984912459 – 6993659396.

Τιμή πρόσκλησης: 20 € (συμπεριλαμβάνεται φαγητό,

Δύο όμορφες εκδηλώσεις οργανώ-

νονται, με θέμα την αγάπη και τον

εθελοντισμό  για τους σκοπούς

της Μονάδας Ανακουφιστι-

κής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

Την Τετάρτη 5 Φεβρουα-

ρίου, ώρα 7.30 μ.μ. με την

παράσταση “Βίωμα καλοσύ-

νης”, που θα γίνει στη “Γαλι-

λαία” Αγίου Δημητρίου 23,

Σπάτα 19004

Θα παρουσιαστούν, σε

ελεύθερη θεατρική από-

δοση, αποσπάσματα του βι-

βλίου  “Βίωμα καλοσύνης” σε

μορφή μονολόγου από την ηθο-

ποιό Χριστίνα Τασκασαπίδου. 

Είσοδος Ελεύθερη.

Δυνατότητα προαιρετικής εισφο-

ράς. Διάρκεια εκδήλωσης  1 ώρα

Εκδόσεις ΑΡΜΟΣ, Μετάφραση-

Επίμετρο: Σωτήρης Γουνελάς

Μουσική: Arvo Pärt (Fur Alina) 

Επίσης την Κυριακή 9/2/2020 στις

6.30μμ, στο Επισκοπείο Λαυρίου,

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και

Ι. Κακκαβά, Λαύριο 19500

Διάρκεια εκδήλωσης  1 ώρα

και 30’

Μέλος της ομάδας καλλιτε-

χνών φίλων της «ΓΑΛΙ-

ΛΑΙΑΣ»  σε μία άτυπη

συνέντευξη με δύο εθελόν-

τριες θα μας δώσει την ευ-

καιρία να μάθουμε για την

εμπειρία τους δίπλα στους

ασθενείς, τα δώρα, αλλά και

τις δυσκολίες. Θα ακολου-

θήσει συζήτηση.

Θα προλογίσει η Όλια Λαζαρίδου

που έχει και την καλλιτεχνική επι-

μέλεια της όλης βραδιάς.

Ο Σύλλογος “Ανοιξη” κόβει πίτα

O Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι Κο-

ρωπίου και Πέριξ  “Ανοιξη” προσκαλεί στην κοπή της

πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα γίνει το Σάββατο 8

Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί στην αίθουσα του

ΚΑΠΗ Κιτσίου, στο Κίτσι Κορωπίου.

Παραδοσιακά Εδέσματα
των Μεσογείων

“ΒΙΩΜΑ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ” ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

Ετήσια συνεστίαση

Κοπη της Βασιλόπιτας

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας, προσκαλεί

την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020, στην  ετήσια συνε-

στίαση των μελών και φίλων  και την κοπή της Βασι-

λόπιτας.

Θα προσφερθούν και τα καθιερωμένα δωράκια

στους τυχερούς!!

Το μενού εχει ανατεθεί στο ξενοδοχείο Οασις σε

συνεννόηση με το Δ.Σ του Ομίλου.

Κόστος ανα άτομο 20.00 ευρώ

Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”

Λεωφ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα

Τηλ. 2108941662, 2108940495

Ώρα προσέλευσης 7.30 μμ.
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Η φροντίδα για το περιβάλλον

μας αφορά όλους!

Εκδηλώση του Δήμου στην Κερατέα

Ο Δήμος Λαυρεωτικής καλεί όλους το Σάββατο 1

Φεβρουαρίου 2020 στο ΚΑΠΗ Κερατέας στις

17:00 στην παρουσίαση του Κανονισμού Καθα-

ριότητας του Δήμου και στην εκδήλωση ενημέ-

ρωσης που θα πραγματοποιηθεί για το

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE CIRCforBIO σε συ-

νεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Στόχος του Δήμου, η περιβαλλοντική ενημέρωση,

εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων των πολι-

τών για μια καθαρή πόλη.

Την  Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

ο Δήμος Λαυρεωτικής μετά την

ολοκλήρωση των προβλεπόμε-

νων ενεργειών, έκλεισε την

αγορά οικοπέδου 2500 τετραγω-

νικών μέτρων, μέσα στην πόλη

του Λαυρίου, στο λιμάνι και συγ-

κεκριμένα στο οικοδομικό τετρά-

γωνο 169Α (πλησίον του πρώην

εργοστασίου ΔΕΔΕ) με τίμημα

733.000 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς

δήλωσε: «Η μακροχρόνια προ-
σπάθεια για την απόκτηση του οι-
κοπέδου που ξεκίνησε το 2003,

ευοδώθηκε σήμερα με την υπο-
γραφή του συμβολαίου. Ο Δήμος
απέκτησε ένα ακόμη σημαντικό

περιουσιακό στοιχείο που θα
συμβάλλει στην αναπτυξιακή πο-
λιτική του».

Ο Δήμος Λαυρεωτικής αγόρασε οικόπεδο στο λιμάνι

Kοντεύει να γίνει ρουτίνα πλέον, η καθημερινή σύγκρουση οχημάτων στη διασταύ-

ρωση των οδών Αγ. Νικολάου, Πρ. Πέτρου, Ματρώζου, στα σύνορα Γλυφάδας -

ΒΒΒ και τίποτα και κανείς να μην παρεμβαίνει. Είναι αδιανόητο μέσα στην πόλη

να έχουμε καθημερινούς τραυματισμούς και συγκρούσεις και ουσιαστικά κανένας

να μην αναλαμβάνει την ευθύνη. Οι συγκεκριμένοι δρόμοι ανήκουν στην αρμοδιό-

τητα των Δήμων.

Μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες είχαμε δύο σοβαρότατα τραυματισμένους που

κατέληξαν.

Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου το μεσημέρι συγκρούστηκε ταξί με Ι.Χ. (είναι το δεύ-

τερο ταξί που συγκρούεται). 

Η οδηγός του Ι.Χ. τραυματίστηκε σοβαρά.

Αλλο ένα τροχαίο στην Πρ. Πέτρου στη Βούλα

Απογραφή 

στρατεύσιμων 

γεννημένων 

το έτος 2002
Κατάθεση από 26 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου

H Στρατολογική Υπηρεσία Αττικής με έγγραφό της (αριθμ.

Φ.437/10/33986/Σ.14366/20-11-2019) ανακοινώνει ότι οι

στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2002 (ανήκοντες

στην κλάση 2023) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο

απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε

οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις

αρμόδιες Προξενικές Αρχές, από 02 Ιανουαρίου 2020 ώς

και 31 Μαρτίου 2020, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

α. Κατά την προσέλευσή τους, οι στρατεύσιμοι θα πρέπει

να προσκομίσουν απαραίτητα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτο-

αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών, χωρίς την ύπαρξη

των οποίων δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η απο-

γραφή :

(1) το Δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή εφόσον

στερούνται τέτοιας, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο

ταυτοπροσωπίας.

(2) Βεβαίωση αριθμού φορολογικού μητρώου ΑΦΜ.

(3) Βεβαίωση μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ΑΜΚΑ.

β. Επιπλέον σκόπιμο κρίνεται να γνωρίζουν την ομάδα αί-

ματος στην οποία ανήκουν, καθώς επίσης και τον λογαρια-

σμό του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email),

προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους σχε-

τικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.

γ. Εφόσον πάσχουν από κάποιο σοβαρό νόσημα, για το οποίο

πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, θα πρέπει

να συνυποβάλλουν και σχετική ιατρική γνωμάτευση ή βεβαί-

ωση, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

δ. Οι τυχόν μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων (αδήλω-

τοι), οι οποίοι ανήκουν στην κλάση 2023 (γεννημένοι το

έτος 2002), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως

απογραφέντες, οφείλουν να υποβάλλουν μέχρι την 31

ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή

σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) ή

στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, βεβαίωση της αρμόδιας

υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι υπέβαλλαν δικαιο-

λογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Αυτοί

έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκ-

δοση της απόφασης τους στο μητρώο αρρένων.

ε. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, υπέ-

χουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:

1) Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής

του Δελτίου απογραφής.

2) Δύο (2) μηνών σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου

απογραφής

3) Τριών (3) μηνών, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο

απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών

δικαιολογητικών (επιπλέον των ποινικών συνεπειών).

Kαθημερινά από 26 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου για όσους δεν

απογράφηκαν στις προβλεπόμενες ημερομηνίες ανεξάρ-

τητα από το Δήμο διαμονής ή έγγραφής στα μητρώα αρρέ-

νων. 

Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο πρό-

γραμμα παρουσίασης για κατάθεση Δελτίου απογραφής

είναι ενδεικτικές κατά Δήμο και αποσκοπούν στην ομαλή

ροή της διαδικασίας απογραφής και στην αποφυγή αναμο-

νής και συνωστισμού των στρατευσίμων. 

Συνεπώς, η κατάθεση Δελτίου απογραφής σε άλλη ημερο-

μηνία από την αναγραφόμενη δεν επιφέρει οποιαδήποτε

συνέπεια για τον στρατεύσιμο, αρκεί η απογραφή του να

πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31 Μαρ-

τίου 2020.

Για το Δήμο ΒΒΒ
Για τους στρατεύσιμους που είναι εγγεγραμμένοι στα Μη-

τρώα Αρρένων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ή

διαμένουν σε αυτόν, οι ημερομηνίες παρουσίασης είναι οι

εξής :

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 από Α έως Ζ

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 από Η έως Μ

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 από Ν έως Σ

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 από Τα έως Ω
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Την λήψη άμεσων μέτρων από το Υπουργείο Προστα-

σίας του Πολίτη προκειμένου να επανέλθει το αί-

σθημα ασφάλειας στους κατοίκους, ζητά ο Δήμος

Παλλήνης με εισήγηση του Δημάρχου, Θανάση Ζού-

τσου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση (28 Ιανουα-

ρίου 2020), συζήτησε το θέμα της ασφάλειας των πο-

λιτών στο Δήμο,  και ενέκρινε ομόφωνα

την εισήγηση του Δημάρχου, ο οποίος

μεταξύ άλλων είπε: «Οι  πολίτες  έχουν
χάσει  το  αίσθημα  της  δημόσιας  ασφά-
λειας  γιατί,  είτε    έχουν  βιώσει  κάποιο
περιστατικό  οι  ίδιοι,  ή  κάποιος  δικός
τους  ή  κάποιος  γείτονάς  τους,  είτε  πα-
ρακολουθώντας  το  τι  συμβαίνει  σε  γει-
τονικούς Δήμους  ή  γενικά  στην  Αττική
και  στην  Ελλάδα  από  τα  ΜΜΕ. Είναι  κατά  συνέ-
πεια αναγκαίο αλλά  και  ζητούμενο,  το  Υπουργείο
Προστασίας  του  Πολίτη  να  φροντίσει  για  την  κα-
λύτερη  αστυνόμευση  στον  κάθε  Δήμο  αλλά  και
στο  Δήμο  μας  στο  σύνολό  του  και  σε  κάθε  γει-
τονιά  του  ώστε  να  αποτραπεί  στο  μέτρο  του  δυ-
νατού  η  καθημερινή  εγκληματικότητα».

Ο Δήμος ζητά από το Υπουργείο:

Α) την άμεση στελέχωση των κενών οργανικών θέ-

σεων του ΑΤ Παλλήνης με το αναγκαίο προσωπικό

Β) την πλήρη κάλυψη με τον  αναγκαίο  εξοπλισμό

σε  οχήματα  και  άλλα  αναγκαία  είδη.

Γ) την καθιέρωση  πεζών  περιπολιών  σε  όλες  τις

γειτονιές  του  Δήμου, και

Δ) την  πύκνωση  των  μηχανοκίνητων  περιπολιών

(περιπολικά  &  μοτοσυκλέτες ΔΙ.ΑΣ)  και  επέκταση

του  ωραρίου  λειτουργίας  όλο  το  24ωρο.

Ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος

«δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Αστυνομία και
λειτουργεί επιβοηθητικά». 

Σημείωσε δε ότι «ο Δήμος Παλλήνης έχει
φροντίσει για την ενίσχυση του Δημοτι-
κού φωτισμού και στις τρεις Δημοτικές
ενότητες, αλλά  και  για  την καθιέρωση
Υπηρεσίας  Φύλαξης  των  Δημοτικών
χώρων και  εγκαταστάσεων  με  4  περι-
πολικά  που  θα κινούνται  όλη  τη  νύχτα
σε  όλη  την  έκταση  του Δήμου».

Υπενθύμισε ακόμα την εναντίωση του Δήμου στη

συγχώνευση των δυο Αστυνομικών  Τμημάτων  Γέ-

ρακα  και  Παλλήνης που  τελικώς οδήγησε «σε μεί-
ωση προσωπικού ενώ δεν πέτυχε τον στόχο της
αποτελεσματικότερης αστυνόμευσης. Από 38 αστυ-
νομικούς που είχαν και τα δύο Τμήματα έχουμε σή-
μερα μόλις 23 στελέχη και 1 περιπολικό».
Χαρακτήρισε θετικό το γεγονός της πύκνωσης των

περιπολιών της Ομάδας ΔΙΑΣ που παρατηρείται το

τελευταίο διάστημα, ωστόσο, όπως είπε «αυτό δεν
είναι αρκετό και απαιτείται ριζική  αλλαγή  και  ανα-
βάθμιση  στη   στελέχωση  του  Α.Τ Παλλήνης  και
στην  ενίσχυση  της  αστυνόμευσης  σε  κάθε  γειτο-
νιά  όλο  το  24ωρο».

Νέο μοντέλο διαχείρισης των

στερεών αποβλήτων

Συνέχεια από τη σελ. 3

Βάζουμε τέλος στη λειτουργία της Φυλής ως ΧΥΤΑ ,

θέτοντας ως προτεραιότητα: 

Α) Την κατασκευή τριών νέων μονάδων επεξεργασίας

απορριμμάτων για τις ανάγκες του Κεντρικού Τομέα

στη Φυλή. Του Πειραιά στο Σχιστό. Και της Βορειοανα-

τολικής Αττικής στο Γραμματικό.

Β) Την άμεση αναβάθμιση του ΕΜΑ Λιοσίων, ώστε να

επεξεργάζεται την αυξημένη ποσότητα βιοαποβλήτων.

Γ) Τη δημιουργία και λειτουργία Μονάδων Επεξεργα-

σίας Βιοαποβλήτων, καταρχήν εντός του χώρου που θα

δημιουργηθούν οι νέες Μονάδες Επεξεργασίας. 

Γ. Πατούλης: «Δεσμεύομαι προσωπικά ότι δεν θα γίνει

Φυλή το Γραμματικό»

Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας:

Εντός του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του

ΕΜΑ Λιοσίων.

Η πράσινη ΜΕΑ Γραμματικού θα κατασκευαστεί ως δη-

μόσιο έργο, με δημοπράτηση ως το τέλος Μαΐου του

2020 και ολοκλήρωση το 2025.

Η ΜΕΑ Κεντρικού Τομέα, δηλαδή η ΜΕΑ της Φυλής, θα

εκτελεστεί ως έργο ΣΔΙΤ, με αξιοποίηση ιδιωτικών κε-

φαλαίων. Η υποβολή του φακέλου θα υποβληθεί στη

διυπουργική Επιτροπή το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και

ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι το 2025.

Αντίστοιχη είναι και η διαδικασία για τη ΜΕΑ Πειραιά

στο Σχιστό. Το έργο θα γίνει με ΣΔΙΤ , η υποβολή φα-

κέλου στη διυπουργική θα γίνει εντός του δεύτερου τρι-

μήνου του τρέχοντος έτους και ο ορίζοντας

ολοκλήρωσης του έργου είναι εντός του 2025.

Αναφορικά με τη χρηματική ενίσχυση που θα διατεθεί

για την υλοποίηση του προγράμματος της Περιφέρειας,

αυτή συνοψίζεται ως εξής:

― Συνεισφορά στην εντατικοποίηση της Διαλογής στην

Πηγή με χρηματοδότηση για επιπλέον καφέ κάδους και

οχήματα αποκομιδής, γωνιές ανακύκλωσης καθώς και

Πράσινα Σημεία με χρηματοδότηση 150 εκ €.

― Χρηματοδότηση του 50% του κεφαλαίου επένδυσης

των μονάδων επεξεργασίας που θα υλοποιηθούν με

ΣΔΙΤ, καθώς και του κεφαλαίου των μικρότερων μονά-

δων, με 250 εκ €. 

― Η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την πλήρη

εφαρμογή του προγράμματος εκτιμάται σε 500 εκ.

ευρώ και αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες

από 2.000 άμεσες και 10.000 έμμεσες νέες πράσινες

θέσεις εργασίας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης στον προαύλιο χώρο του

Ζαππείου παρουσιάστηκε μηχανολογικός εξοπλισμός

της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ ο οποίος θα αξιοποι-

ηθεί για την εφαρμογή του προγράμματος Ανακύκλω-

σης της Περιφέρειας Αττικής.

Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν απορριμματοφόρα

καφέ κάδων, καθώς και τα προϊόντα που προκύπτουν

μέσα από την επεξεργασία και ανακύκλωση όπως πέλετ

και λίπασμα.

Ενίσχυση αστυνόμευσης ζητά
ο Δήμος Παλλήνης

Με 105 νέους κάδους διαλογής στην

πηγή, εφοδιάζονται τα σχολεία του

Δήμου Παλλήνης,  μέσω του Follow-

green Pallini.  Τα σχολεία συμμετέ-

χουν και φέτος στον 4ο Σχολικό

Μαραθώνιο Ανακύκλωσης, μέσω της

πλατφόρμας Followgreen pallini, στο-

χεύοντας και πάλι να «χτυπήσουν

πρωτιές» στη συλλογή έξι ανακυ-

κλώσιμων υλικών (χαρτί-πλαστικό-

μέταλλο-μπαταρίες-ηλεκτρικές

συσκευές- τηγανέλαια). 

Πέρυσι, οι μαθητές των σχολείων

του Δήμου Παλλήνης συνέλεξαν

προς ανακύκλωση και επανάχρηση

περίπου 15.000 κιλά χαρτιού, τα

οποία υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν

σε περίπου 400 δέντρα, καθώς επί-

σης και περίπου 300 κιλά αλουμινίου,

3.500 κιλά πλαστικού, 1.500 κιλά

μπαταριών, 140 κιλά τηγανέλαιων

και 1.800 κιλά συσκευών. 

Ο Δήμος Παλλήνης, στηρίζοντας την

προσπάθεια των μαθητών, διένειμε

21-22 Ιανουαρίου του τους πρώτους

85 νέους κάδους, σε 20 Δημοτικά

Σχολεία και Νηπιαγωγείου του

Δήμου. Οι υπόλοιποι 20 κάδοι θα δια-

νεμηθούν μέσα στις επόμενες εβδο-

μάδες. Η παράδοση έγινε από την

αρμόδια Αντιδήμαρχο Πόπη Ζινέλη,

παρουσία της υπεύθυνης Περιβαλ-

λοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτο-

βάθμια Εκπαίδευση Ανατ. Αττικής,

Βέρα Βορύλα. 

Αυτή τη στιγμή, τα 31 σχολεία του

Δήμου που συμμετέχουν στον «Μα-

ραθώνιο Ανακύκλωσης» Follow-

green, διαθέτουν 330 κάδους

διαλογής στην πηγή, οι οποίοι είναι

χάρτινοι και φέρουν εσωτερικά ανά-

λογη σακούλα που απομακρύνεται

κατά την αποκομιδή και τη ζύγιση.

Παράλληλα ξεκίνησαν τα μαθήματα

(εισαγωγή - θεωρητική) στα σχολεία

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

του Δήμου, για την παραγωγή video

45 sec με θέμα την πρόληψη σπατά-

λης τροφής με τίτλο followgreenac-

tion3.

Ενισχύονται με 105  νέους κάδους ανακύκλωσης

τα σχολεία του Δήμου Παλλήνης 
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Το περασμένο άρθρο αναλώθηκε με  απλή αναφορά στην

αιτία   του πολέμου τού  1897,   με αφορμή  το “αιμορροούν

Κρητικό ζήτημα” και λεπτομερή επέκταση  στις ικεσίες του

ελληνικού Κράτους προς τους Ξένους να μεσολαβήσουν

στο Σουλτάνο για μια “άνευ όρων” Ανακωχή των εχθροπρα-

ξιών.  

Οι  “όροι” συνταχθέντες ως εκ των πραγμάτων και ερήμην

του ελληνικού κράτους,  από τις “Ξένες δυνάμεις”, διαβιβά-

στηκαν “εν ψυχρώ” στην ελληνική κυβέρνηση,   προς υπο-

γραφή της αποδοχής  τους, αποκλείοντας και  το κάθε

δικαίωμα μιας περαιτέρω  συζήτησης, ένστασης και  διαπραγ-

μάτευσης.  

Ο Δημ. Ράλλης  νυν  ως πλέον  κυβερνήτης, φέρνει αυτούς

τους “όρους” στη Βουλή προς υπογραφή.  

Η Βουλή των εκλεγμένων σαν να μην ήξερε, σαν να υπήρξεν

αθώα και πέραν  πάσης ενοχής  εξεγέρθηκε. 

Ο Ράλλης όμως με επιχειρήματα φέρνει τη συνέλευση των

αντιπροσώπων σε μια εκ των πραγμάτων προσγείωση, καίτοι

αυτός ο ίδιος παλαιότερα ως αντιπολίτευση είχε εξεγείρει

δημαγωγικά το συναίσθημα προς απόφαση πολέμου.  

«Εκεί που  όμως  σήμερα φτάσαμε  δεν μπορούμε να κάνομε

αλλιώς, και  δεν είναι η στιγμή για την αναζήτηση των ενό-

χων», διατείνεται.

«Και  τώρα με λύπη μου καλούμεθα να  αντιμετωπίσομε τη

στυγνή πραγματικότητα. Διαφορετικά αν αρνηθείτε  την υπο-

γραφή των όρων της Ανακωχής, οι Τούρκοι θα μάς επιτεθούν

εκ νέου, ενώ αναπόφευκτα τα ελληνικά στρατεύματα θα εγ-

καταλείψουν  μοιραίως την Λαμία  και θα υποχωρήσουν στις

Θερμοπύλες, και τότε  35 χιλιάδες Έλληνες  στρατιώτες θα

υποχρεωθούν να αντιμετωπίσουν 150 χιλιάδες Τούρκους».

«Και οπωσδήποτε τότε», συνέχισε ο Δημ Ράλλης, «ημείς

ηθέλομεν καταλύσει το έργον των πατέρων ημών, αυτό το

από του 1821 μέχρι σήμερον, και ηθέλομεν καταφύγει εις τα

όρη δια να  επαναρχίσομεν τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Γι’

αυτό και σήμερον φέρνομε εις την Βουλή, τους όρους αυ-

τούς τους προκαταρκτικής ανάγκης ειρήνης, όντως δε επαχ-

θέστερους από όσον είχομεν προβλέψει». 

«Επαχθέστερους διότι  με αυτούς  η  (συν τοις άλλοις)  γε-

νομένη στρατηγική μεταρρύθμισις καθιστά την Ελλάδα να

στερηθεί του παντός φυσικού της συνόρου, καθ΄όσον   απε-

δόθησαν εις την Τουρκίαν όλαι αι οροσειραί της Γουνίτσης,

δια των οποίων η Τουρκία θα κατέχει πλέον την δεξιάν όχθην

του Πηνειού και δια των οποίων  οι ΄Ελληνες  τώρα τίθενται

εν τελεία αδυναμία να υπερασπίσωσι την πεδιάδα του Πη-

νειού και την πόλιν της Λαρίσης». 

Και ο Ράλλης προχώρησε με αναφορά  στη δυσβάστακτη  πο-

λεμική αποζημίωση,  που όφειλε η Ελλάς προς τους Τούρ-

κους, πραγματικά δε δυσβάστακτη για μια ήδη εν πτωχεύσει

χώρα.

Ο Ράλλης αναφέρεται σε συνέχεια στον ξένο δανεισμό και

στην κατ’ ανάγκη  καταφυγής σε έναν Διεθνή  Οικονομικό

Έλέγχο, που επέπρωτο όπως και εκ των υστέρων απεδείχθη

για πολλές δεκαετίες, ταλανίσει τον  Έλληνα πολίτη. 

Και μάλιστα όπως λέγει ο Ρούσσος «γενόμενος ούτω αυτός

ο οικονομικός έλεγχος, αφ’ ενός μεν υποχείριο εργαλείο στα

σχέδια των ξένων κεφαλαιούχων  και αφ’ ετέρου στην πε-

ραιτέρω κερδοσκοπία που είχαν εις βάρος ημών μεθοδεύσει

οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ούτω μελλοντικά και αυτές γε-

νόμενες υποχείριες τοιούτων κερδοσκόπων.»

Αλλά σε τελική ανάλυση, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία,

με ποια λογική, με ποιό στρατό προέβη σε αυτή την “ολε-

θρία”, όπως κατονομάζει  την απόφαση για  τον πόλεμο του

1897, ο  Σπ. Μαρκεζίνης;  

Έχομε την ενημέρωση  από απομνημονεύματα στρατιωτικών

και καταγραφές από ιστορικούς και πολιτικούς αναλυτές,

που ομολογώ με όλα τα ελαφρυντικά μιας εκ των υστέρων

κριτικής,  ότι μόνο για να φρίττει είναι κανείς.  

Και έρχομαι στα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του

στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλο, όπως αναφέρονται  στην

Ιστορία του “Ρούσσου”, αλλά και στο συμπλήρωμα  στο επί-

τομο της ‘’Ιστορίας’’ του Παπαρρηγόπουλου γραμμένο από

τον καθηγητή Δασκαλάκη. (Εκδ  Περγαμηναί 1955). 

«Η κατάσταση του στρατού μας ήτο οικτρά. Υφ΄όλας τας

απόψεις  τα στελέχη τού πεζικού εκτός ολίγων υπολοχαγών

και ανθυπολοχαγών των σχολών Ευελπίδων και Υπαξιωμα-

τικών ήσαν τελείως αμαθή και ανίκανα. 

Η μεγίστη πλειοψηφία των ανωτέρων αξιωματικών απετε-

λείτο  από τους γνωστούς αγαθούς τύπους της “κόκκινης

κάλτσας’’(;;;) των οποίων η στρατιωτική μόρφωσις περιωρί-

ζετο εις την τακτικήν διώξεως ληστών φυγοδικών και ζωο-

κλεπτών! ……

Η εκτέλεσις ασκήσεως βολής,  όπου και το κύριον  έργον του

πυροβολικού ήτο τελείως παρημελημένη δια λόγους οικονο-

μίας των πυρομαχικών και υπήρξαν μάλιστα πλείστοι αξιω-

ματικοί οι οποίοι δια πρώτην φοράν έρριψαν τότε “κανονιά”

εις το πεδίον της μάχης». 

Αλλά  και ο Αλεξανδρος Μαζαράκης ανώτατος αξιωματικός,

με δράση μεγάλη στον μακεδονικό αγώνα μας καταθέτει  ότι:

«οι διοικήσεις συνταγμάτων, ταγμάτων και λόχων, ήσαν εις

χείρας σωματικώς διανοητικώς και ψυχικώς ανικάνων και

υπερηλίκων!

Οι διορισθέντες διοικηταί των μεραρχιών και των ταξιαρχιών

ήξευραν τόσα από διοίκησιν όσο και αν τους διόριζαν καθη-

γητάς της σανσκριτικής φιλολογίας. 

Εις τον ελληνικόν στρατόν, δεν υπήρχεν ουδείς σπουδάσας

είς “Σχολείον Πολέμου”, οι περισσότεροι δε ήσαν υπασπισταί

του βασιλέως!

Υπήρχε βέβαια και Σώμα Γενικών Επιτελών, αλλά οι περισ-

σότεροι των οποίων επολιτεύοντο.

Όταν λοιπόν εσχηματίσθησαν (λόγω πολεμικής επιστράτευ-

σης) αι μεραρχίαι και ταξιαρχίαι, αυτοχεδιάστηκαν κουτσά

στραβά και τα επιτελεία των».  

Ο  Σπύρος Μαρκεζίνης  δεν φείδεται της αληθείας του πολι-

τικού του λόγου:  «Εφθάσαμεν  εις τον πόλεμον με αρχιστρά-

τηγον τον διάδοχον Κωνσταντίνον με εκπλήσσοσαν

επιπολαιότητα. 

Την  εποχήν εκείνην δεν ήτο δυνατόν να γίνει σύγκρισις με-

ταξύ τών δύο αντιπάλων ως προς τας στρατιωτικάς των δυ-

νατότητας. 

Βέβαια η Τουρκία ήταν ασυγκρίτως ημών καλύτερον προετοι-

μασμένη, καθώς  γερμανική αποστολή στρατιωτική υπήρχεν

εις αυτήν από του 1880. Κατά  δε τα προηγηθέντα έτη 1883

-1885 ηγείτο αυτής ο διαπρεπής Γερμανός στρατηγός  Gloltz.

Βέβαια οι Τούρκοι στην πορεία απεδείχθησαν κατώτεροι των

προσδοκιών. Αυτό όμως δεν υπήρξε και η σωτηρία των Ελ-

λήνων.  

Οι Τούρκοι οπωσδήποτε υπερείχον εις οπλισμόν.  Από  του

1890 κατείχον  και εχρησιμοποίουν  το επαναληπτικόν όπλον

τύπου Μάουζερ. Είχον προσέτι οργανωμένον πυροβολικόν

πολλαπλασίως ισχυρότερον του ελληνικού με πυροβόλα

Κρουπ και επιτελεία εξαιρετικών αξιωματικών με περισσήν

πείραν εκ του προηγηθέντος ρωσοτουρκικού πολέμου.  

Όμως εις την ώραν του πολέμου,  η υπεροχή τούτων αυτών

ως προς τα επιμέρους σημεία δεν εφανερώθη πλήρως  αλλά

και ως ανεμένετο.  Ακόμη θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον

πόλεμον συμμετείχαν καθ ήμών ενεργώς και Γερμανοί αξιω-

ματικοί. 

Η Ελλάς από την άλλην πλευράν  ήτο απαράσκευος εις αξιο-

θρήνητον βαθμόν.  Το μόνον όπλον εις το οποίον είχομεν την

υπεροχήν ήτο το ναυτικόν.

Εν τούτοις και αυτής της γενικώς αναγνωρισθείσης κυριαρ-

χίας   ουδεμία σημαντική και ως έπρεπε εκμετάλλευσις εγέ-

νετο.  

Ως προς τας δυνάμεις ξηράς, δια τον ελληνικόν στρατόν, η

κατάστασις υπήρξε δραματική.  Η Ελλάς διέθετε στρατιώτας

οι πλείστοι των οποίων δεν ήσαν ικανοί ούτε τα όπλα να χει-

ρισθούν. Ακόμη και το πυροβολικόν το οποίον από τα άλλα

όπλα ξηράς ήτο το καλύτερον εξοπλισμένον και κατηρτισμέ-

νον, υστερεί εις την πράξιν. Υπήρξαν δε αξιωματικοί των

οποίων η συμμετοχή εις τον πόλεμον συνεσχαιτίζετο απλώς

με την  πρώτην τακτικήν των άσκησιν.  Η Ελλάς διέθετε και

ιππικόν. Με ιππείς  οι πλείστοι των οποίων δεν είχον ίππον.

Αλλά και  η εκτέλεσης των γυμνασίων ήτο άγνωστος και η

πραγματοποίησις της επιστρατεύσεως απερίγραπτος, και

σχεδόν δεν υπήρχεν επιτελικη υπηρεσίαν υπο την αληθή εν-

νοιαν του όρου.

Και τέλος δεν είχομεν κατ’ ουσίαν αρχιστράτηγον.  Αρχι-

στράτηγος εκλήθη και ανέλαβεν ο διαδοχος Κωνσταντίνος,

ο οποίος  υποχρεώθηκε να αναλάβη αγώνα εις τον οποίον

δεν επίστευε.

Και  μάλιστα να διευθύνει υπο ανίσους συνθήκας επιχειρή-

σεις χωρίς να διαθέτει νεώτατος τότε και μόλις 29 ετών, ούτε

γνώσεις, ούτε εμπειρίαν, ούτε κύρος».

Και ο Μαρκεζίνης κλείνει αποφθεγματικά παίρνοντας τις λέ-

ξεις από το ημερολόγιο του πρίγκηπα Νικολάου: «”Εστερού-

μεθα απελπιστικώς των πάντων εκτός  βέβαια από ένα

ανεδαφικό παραλήρημα πατριωτισμού”  και αλλοίμονο εις

όποιον θα ετόλμα να υψώσει φωνήν συνέσεως και σοβαρό-

τητος. Αυτοστιγμεί θα εχαρακτηρίζετο ως προδότης». 

Φρίττει κανείς όταν διαβάζει στα όσα περί του πολέμου

αυτού καταλογίζονται.

Πολύ περισσότερο, όταν οι πληροφορίες που έρχονται από

πρόσωπα με αντίθετες πολιτικές ιδεολογίες, αναπόφευκτα

υποχωρούν σε μια τραγικά δραματική σύγκλιση. 

Σε κριτική δική μου δεν προχωρώ, παρά απλά στο να να επα-

ναλάβω το του Θουκυδίδη μήνυμα για την μελέτη της “Ιστο-

ρίας  του”:  «κτήμα ες αεί ή αγώνισμα ες το παραχρήμα

ακούειν σύγκειται.» 

Έγραψα δηλαδή την “Ιστορία μου” για να μείνει αιώνιο κτήμα

των ανθρώπων και όχι σαν έργο επίκαιρου διαγωνισμού για

ένα πρόχειρο ακροατήριο. 

Και δηλαδή με τα  λόγια αυτά ο πρόγονός μας στέλνει το μή-

νυμα ότι «οι μεταγενέστεροι άνθρωποι από τη μελέτη του

βιβλίου της  “Ιστορίας του”, θα έχουν ένα πολύτιμο μάθημα,

ένα αιώνιο κτήμα, αλλά και χρήσιμο για να μπορούν να προ-

βλέπουν και να κατανοούν το ιστορικό γίγνεσθαι» (Ηλία

Ηλιού:  “Το μήνυμα  του Θουκυδίδη”, Κεδρος 1980). 

Αυτά για σήμερα  

―――――――
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1) Ν. Σβορώνου: “Histoire de la Grece Moderne”, Paris 1972

2)  Σπ. Μαρκεζίνη: “Πολιτική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδος”,  Εκδ.

Πάπυρος.

3) Γ. Ρούσσου: “Νεώτερη ιστορία του ελληνικού Εθνους”, εκδ. Ελλη-

νική μορφωτική εστία, 1975.

4)  Εγκυκλ Λεξικόν “Ηλιος”.

5) Κ. Παπαρρηγόπουλου: “Επίτομος Ιστορία του Ελληνικού Έθνους”,

εκδ. Περγαμηναί 1955.    

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

1897 Ελληνοτουρκικός
“Ατυχής” πόλεμος...

Εκτίμηση και συμπεράσματα
προς αποφυγήν
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“Μέτρον άριστον”!

Τελικά, πάντα, οι κατά καιρούς κυβερνώντες, μας

έχουν εκπαιδεύσει να μας εκπλήσσουν. Ή του ύψους

ή του βάθους. Ή που δεν θα ασχολούνται ή που θα κα-

ρατομούν...

Επέβαλαν μία απαγόρευση για το τσιγάρο - και καλώς

- και έχουν ξεκινήσει το κυνηγητό των καπνιζόντων

όπου δη! Ακόμα και στο πάρκο.  

Δημιούργησαν κάποιοι - λέσχες καπνιζόντων - και

προσπαθούν να τις κλείσουν. 

Αυτά είναι αστειότητες. Ας απαγορεύσουν την πώ-

ληση τσιγάρων να ξεμπερδεύουμε. 

Το να κλείνεις το δρόμο χωρίς αιτία, ασφαλώς και

αποτελεί παράπτωμα.

Το να κλείνεις τη ράμπα των αναπήρων είναι βαριά

κολάσιμο.

Το να κλείνεις τη λωρίδα ζωής, είναι εγκληματικό.

Το να έχει ανακοινωθεί ότι θα πνέουν άνεμοι 10 και

12 μποφόρ και εσύ να παίρνεις το βαρκάκι σου να πας

βόλτα, είναι ανεγκέφαλο.

Το να χιονίζει και η Πολιτική Προστασία να ανακοινώ-

νει δυσμενείς συνθήκες κυκλοφορίας και εσύ να βγαί-

νεις βόλτα χωρίς αλυσίδες και τα απαιτούμενα, είναι

τιμωρήσιμο.

Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τιμωρούνται αναλόγως

και κυρίως να διδαχθούν στον αυριανό οδηγό, μέσα

από τα σχολεία.

Το να βάζεις όμως πρόστιμο 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν

είναι τιμωρία, είναι σαν να τον στέλνεις στη ...γκιλο-

τίνα.

Οι αρχαίοι σοφοί μας γι’ αυτό φώναζαν «μέτρον άρι-
στον»

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο παμμέγιστος Έλληνας επικός ποιητής  Όμηρος, ο προ-

πάππος όλων των Ελλήνων, στο αριστούργημά του, την

“Ιλιάδα”, Β.46, περιγράφει τις απείρου κάλλους ομορφιές

του  «Άσιου λειμώνος», που σημαίνει το λιβάδι του Άσιου

και βρισκόταν στη Κοιλάδα του Καϊστρου, ενός ονειρεμέ-

νου υδροβιότοπου με άφθονες χήνες, γερανούς, κύκνους

και άλλα πτηνά, όπως αναφέρει!!

Από το όνομα της ελληνικής πόλης που λεγόταν «Άσιος»,

ολόκληρη η τεράστια ήπειρος ονομάστηκε «Ασία», οπότε

οι Έλληνες εκτός από την ήπειρο Ευρώπη, που της χάρι-

σαν το όνομα της Ελληνίδας βασιλοπούλας, της κόρης

του Αγήνορα, του ιδρυτή και βασιλιά της  ελληνικής Φοι-

νίκης, της μητέρα του Μίνωα, έδωσαν και το όνομα της

Ασίας, ενώ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία και

στον πολιτισμό της!!

Σύμφωνα με όσα γράφουν, ο Εκαταίος ο Μιλήσιος, ο Ελ-

λάνικος ο Μυτιληναίος, ο Ξάνθος ο Λυδός και ο Αριστο-

τέλης,  ελληνικά φύλα κατοικούσαν στις βόρειες πλαγιές

του όρους Τμώλου, που λεγόταν και Πολύγονος, στον

οποίο υπήρχε η πόλη Σάρδεις, που μετέπειτα έγινε πρω-

τεύουσα της Λυδίας και έφερε το όνομα της κόρης του

Τάνταλου, του βασιλιά της Λυδίας, τον οποίο παραδειγ-

ματικά τιμώρησαν οι Θεοί για την ασέβειά του προς αυ-

τούς, χρησιμοποιώντας το γιο του Πέλοπα, που έγινε

αργότερα βασιλιάς της Αχαΐας,  της Πίσας και ιδρυτής των

Ολυμπιακών Αγώνων!!

Η ελληνική γλώσσα των Λυδών έμοιαζε με την γλώσσα

των Χετταίων, οι οποίοι ήταν ομοεθνείς με τους Μυκηναί-

ους, δηλαδή Αχαιοί και η γλώσσα τους είχε κοινές ρίζες

με τα Φοινικικά, που ήταν ελληνικά και με τα Περσικά,

γιατί οι Πέρσες ήταν ελληνικής καταγωγής και είχαν γεν-

νήτορα τον Πέρση το πρωτότοκο γιο του Περσέα, του

ιδρυτή των Μυκηνών!!

Οι Κάρες της Μ. Ασίας ήταν εργάτες του Μίνωα, οι οποίοι

μετοίκησαν στη Καρία μαζί με τους Λέλεγες της Λακωνίας

και είχαν το δικαίωμα όσοι από τους αθλητές τους ήθελαν,

να μπορούσαν να έπαιρναν μέρος στους Ολυμπιακούς

αγώνες, αποδεικτικό στοιχείο της ελληνικότητάς τους!!

Ο Ηρακλής είχε αυτοεξοριστεί για να εξαγνισθεί στη

Λυδία για τρία χρόνια και απέκτησε με την βασίλισσα της

χώρας την Ομφάλη τρεις γιους, εκ των οποίων ο Αγέλαος

ήταν πρόγονος του βασιλιά Κροίσου και η δυναστεία των

Ηρακλειδών κυβέρνησε την Λυδία από το1200-700π.Χ.!!

Το Λυδικό αλφάβητο ήταν αρχέγονο ελληνικό και  η

γραφή του ήταν «επί τα λαιά» δηλαδή προς τα αριστερά

(λαιός=αριστερός) και αυτό μιμήθηκαν οι μετέπειτα διά-

φοροι μεσοποτάμιοι και αραβικοί λαοί!!

Η Φρυγία ιδρύθηκε από Αργείους και εκεί αναπτύχθηκαν

τα Καβείρια μυστήρια αφιερωμένα στην Κυβέλη, που αν-

τιπροσώπευε την Γαία ή Ρέα ή Δήμητρα και μεταδόθηκαν

στους υπόλοιπους Έλληνες, ενώ από Αργείους και Θρά-

κες ιδρύθηκε αργότερα η πόλη των Τράλλεων, το σημε-

ρινό Αϊδίνιο!!

Ο ελληνισμός της δυτικής Ασίας περιελάμβανε: Τρωάδα,

Αιολία, Ιωνία, Καρία, Λυκία, Κιλικία, Παμφυλία, Πισιδία,

Καπαδοκία, Λυκαονία, Λυδία, Μυσία, Φρυγία, Βιθυνία και

Παφλαγονία, ενώ πολλοί από αυτούς τους Έλληνες είχαν

ιδρύσει αποικίες στην Ιταλία!!

Αργότερα αποικήθηκαν από Ίωνες, τα παράλια του Εύξει-

νου Πόντου, οπότε ολόκληρη η δυτική Ασία είχε κατοικη-

θεί και μετατραπεί από τους Έλληνες σε κοιτίδα του

παγκόσμιου πολιτισμού!!! 

Ο Ηρακλής και ο Διόνυσος εκπολίτισαν την Ινδία (=παιδί

του Δία), ενώ οι Σουμέριοι της Μεσοποταμίας ήταν ελλη-

νικής καταγωγής και οι Σπαρτιάτες εκπολίτισαν τις Φιλιπ-

πίνες, την Ινδονησία και την Πολυνησία (εξ ου και τα

ελληνικά ονόματα)  και κατέληξαν στην Χιλή, που σήμερα

λέγονται Αραουκανοί, διατηρούν τα ελληνικά στοιχεία

τους, λατρεύουν τον ελληνισμό και ένας λαμπρός Αραου-

κανός ήταν ο διάσημος ποιητής Πάμπλο Νερούντα!!

Οι Κινέζοι δέχτηκαν πολλές τεχνικές γνώσεις (αμφορείς,

αγάλματα κ.α.)  από τους Μυκηναίους, απόγονοι των

οποίων είναι οι 7.000.000. λευκοί Κινέζοι  και κατοικούν

στη επαρχία  Γιουνάν, δηλαδή Ιωνία, ενώ από τους Έλλη-

νες της πόλης Ύπαιπα (Οδεμήσιο) της Μ. Ασία όπου δια-

γωνίστηκε στην υφαντική τέχνη η Θεά Αθηνά με την

εξαίρετη υφάντρα την Αράχνη, έμαθαν να υφαίνουν με-

ταξωτά υφάσματα, γιατί το μετάξι ήταν γνωστό στους Έλ-

ληνες πριν από τους Βυζαντινούς χρόνους!!

Ο Dr.Τ. Αnderson υποστηρίζει ότι Ίωνες (=Αϊνώ στα Ιαπω-

νικά), πήγαν στην Ιαπωνία το 7.000π.Χ. και χρησιμοποί-

ησαν το νησί Χοκάιντο σαν ορμητήριο για την Αμερική!!

Μόνο οι άνυδρες στέπες της κεντρικής Ασίας δεν δέχτη-

καν την πολιτιστική επίδραση των Ελλήνων, καθ’ όσον κά-

ποιοι λαοί Μογγολικής καταγωγής αποτελούνταν από

άξεστους ανθρώπους που ζούσαν σε άγρια κατάσταση και

επιβίωναν με κλοπές, σφαγές και ανείπωτες καταστροφές

εις βάρος φιλήσυχων γειτονικών λαών!!

Οι Πέρσες, ενώ είχαν συγγενή καταγωγή με τους Έλλη-

νες, η μεγάλη απόσταση από την Ελλάδα έκανε τους αρ-

χηγούς και τους κυβερνήτες τους με ανεπαρκείς ηθικές

αρχές και επιδιώκοντας τον εύκολο πλουτισμό από τις αρ-

παγές και τις καταδυναστεύσεις των πλούσιων και μορ-

φωμένων Ελλήνων, μετατράπηκαν σε εχθρό του

ελληνισμού, τον οποίο απέκρουσαν με τις νικηφόρες

μάχες των οι  φιλοπάτριδες Έλληνες, ενώ το τελειωτικό

πλήγμα το έδωσε ο κοσμοκράτορας Έλληνας Μακεδόνας

Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος έφτασε μέχρι την Μαντζου-

ρία, τη Βακτριανή, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και πλη-

σίασε τις Ινδίες, εκπολιτίζοντας τους ασιατικούς λαούς,

χτίζοντας πάμπολλες πόλεις!!

Αλλά μετά τον δόλιο θάνατό του, άφησε την τεράστια αυ-

τοκρατορία του στις σκληρές αντιπαλότητες των διαδό-

χων του, με τρόπο που άνοιξαν τις πύλες στην

επερχόμενη Ρωμαϊκή λαίλαπα!!

Οι Έλληνες της Ασίας εκτός από τις σφοδρές λεηλασίες

και καταστροφές από τους Ρωμαίους κατακτητές, δέχθη-

καν καθοριστικές αλλαγές στη ζωή τους, στη σκέψη, στα

ήθη και στα πιστεύω τους, μέχρι την αλλαγή  του ονόμα-

τος τους από Έλληνες σε  «Ρωμιούς»!!

Πολλά βάρβαρα φύλα έκαναν επιδρομές και αφάνιζαν

ολόκληρες ελληνικές περιοχές,  από την Ανατολική Ρω-

μαϊκή αυτοκρατορία της οποίας η φύλαξη υπήρξε ελλιπής

μέχρι ανύπαρκτη, η οικονομία βρισκόταν σε συνεχή

ύφεση, οι αρρώστιες θέριζαν το λαό, η αμορφωσιά και οι

δεισιδαιμονίες βρισκόταν σε έξαρση και πολλοί Ελληνες

για να επιβιώσουν αναγκάζονταν να γίνουν μισθοφόροι ή

άλλαζαν γλώσσα και θρησκεία και εισχωρούσαν στις τά-

ξεις των κατακτητών και οι περισσότεροι από αυτούς σή-

μερα αποτελούν του Αλεβίτες ή Αλεβίδες ή

ακολουθούσαν τον μοναχικό βίο!

Οι συνεχείς ήττες των Βυζαντινών μισθοφορικών στρα-

τευμάτων και οι συμβιβασμοί που έκαναν οι ανάξιοι κυβερ-

νήτες της Βυζαντινής αυτοκρατοριας με τους επιδρομείς,

με οικονομικά ανταλλάγματα, της πρόσφεραν διαρκή οι-

κονομική και εδαφική συρρίκνωση και μετά το σχίσμα των

δύο Εκκλησιών έμεινε εκτεθειμένη στις ορέξεις των

πάσης φύσης πολλαπλών εχθρών της!!

Το ολέθριο αποτέλεσμα της κατάλυσής της από Οθωμα-

νικά Μογγολικά φύλα, ήταν αναμενόμενο και οι Έλληνες

της Ασίας, που από την μάχη του Μαντζικέτρ, το 1071,

είχαν πάνω από το κεφάλι τους την χατζάρα των Σελτζού-

κων, συνέχισαν να ζουν αυτό τον εφιάλτη συνολικά 800

χρόνια, μέχρι που είδαν μια  ηλιαχτίδα ελευθερίας στη

απάνθρωπη σκλαβιάς τους, πριν 200 και άλλοι πριν περί-

που 100 χρόνια, ενώ συνεχίζουν να βλέπουν με πόνο

ψυχής και ανείπωτης θλίψης τις ελληνικές Ασιατικές πα-

τρίδες τους να βρίσκονται ακόμα σε χέρια βαρβάρων!!! 

Πολλοί λαοί εξαφανίστηκαν μέσα στις εμπόλεμες κατα-

στροφές και το ίδιο ευελπιστούσαν κάποιοι και για τους

Έλληνες, αλλά «Έλληνας» σημαίνει «φως» και το φως

είναι ΑΘΑΝΑΤΟ, χαρίζοντας την ευχαρίστηση της όρασης,

αλλά και τον όλεθρο της τύφλωσης, από τη μη σωστή

χρήση του!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Άσιος λειμών!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

2ο Φεστιβαλ Ρομποτικής
στη Βουλιαγμένη

Tο 2ο Φεστιβάλ Ρομποτικής που διοργάνωσε η

ομάδα CRABs Robotics Team του Γενικού Λυκείου

Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, πραμγατοποιήθηκε, την Κυ-

ριακή 26 Ιανουαρίου 2020 από 10:00 έως 14:30 στο

Λύκειο Βουλιαγμένης.

Στο φεστιβάλ, ομάδες του παγκόσμιου διαγωνι-

σμού ρομποτικής και καινοτομίας FIRST LEGO

LEAGUE παρουσίασαν την πορεία τους στον δια-

γωνισμό γύρω από τη χρήση  νέων τεχνολογιών·

την έξυπνη πόλη, απορρύπανση, την ανακύκλωση. 

Αναπτύχθηκαν ομιλίες γύρω από τα θέματα που

επεξεργάζονται οι ομάδες.

Αναπτύχθηκαν ομιλίες γύρω από καινοτόμα προγράμ-

ματα στη ρομποτική, για την τεχνολογία και πως αυτή

βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ομάδα του Λυκείου Βουλιαγμένης που συμμετέ-

χει στον διαγωνισμό F1 in Schools παρουσίασε το

έργο της, που αφορά την έξυπνη πόλη και την ανα-

κύκλωση (έξυπνος κάδος, έξυπνο ρολόι)

Κάθε χρόνο 2.500 χιλιάδες παιδιά από 73 χώρες δια-

γωνίζονται στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Για πρώτη

φορά οργανώθηκε Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομπο-

τικής WRO (World Robot Olympiad) από την Κίνα το

2004. Η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά το 2009,

μετά την ίδρυση - το 2008- του Οργανισμού Εκπαιδευ-

τικής Ρομποτικής και Επιστήμης (WRO Hellas). Και το

2019 ήρθε πρώτη ανάμεσα σε χιλιάδες παιδιά και πολ-

λές πολλές χώρες, με έξη ελληνικές ομάδες που συμ-

μετείχαν.

Στην Ολυμπιάδα του 2019 οι ελληνικές ομάδες σημεί-

ωσαν την καλύτερη επίδοση -μαζί με την Ρωσία- ανά-

μεσα σε 423 ομάδες από 73 χώρες.

Τρία ασημένια μετάλλια, ένα χάλκινο, μία τέταρτη,

μία έβδομη και μία ένατη θέση ο συνολικός απολογι-

σμός της χώρας μας στην Ολυμπιάδα εκπαιδευτικής

ρομποτικής του 2019.

Οι Έλληνες μαθητές, συναγωνίστηκαν στη δημιουργία

και τον προγραμματισμό ρομποτικών κατασκευών στους

τομείς των αστικών μεταφορών, της ύδρευσης και της

διαχείρισης αποβλήτων, του φωτισμού και της θέρμαν-

σης κτιρίων, έχοντας ως θέμα τις «Έξυπνες Πόλεις».

Στη φετινή Ρομποτική Ολυμπιάδα συμμετέχει και η

cosmote ως στρατηγικός εταίρος και έχει δημιουργή-

σει ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο: «The Real Robokids»,

που έχει ενδιαφέρον. 
https://www.athensvoice.gr/culture/cinema/615630_real-

robokids-pos-oi-ellines-mathites-katektisan-ton-kosmo-tis-

rompotikis

Η Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής διοργανώνεται σε

περισσότερες από 75 χώρες από όλον τον κόσμο. Οι Εθνι-

κοι διοργανωτές , όπως ο WRO Hellas για την Ελλάδα, εξα-

σφαλίζουν, ότι περισσότερα από 70.000 παιδιά και νέοι

παγκοσμίως έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διορ-

γάνωση.

Για τη συμμετοχή στην Ολυμπιάδα, οι ενδιαφερόμενοι κα-

λούνται να συγκροτoύν ομάδες των δύο ή τριών παιδιών. Οι

ομάδες καλούνται να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και

να προγραμματίσουν ένα ρομπότ που είτε θα χρησιμοποιεί-

ται σε δοκιμασίες πίστας, είτε θα προσομοιώνει ένα επιστη-

μονικό project σχετικό με τη θεματολογία.

Πρώτη η Ελλάδα στην Ολυμπιάδα

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Τρία ασημένια μετάλλια, ένα χάλκινο, μία τέταρτη, μία έβδομη και μία ένατη

θέση ο συνολικός απολογισμός της Ελλάδας

― 1142 εκεί;

― Μάλιστα μαντάμ

― Μου λέτε παρακαλώ, απαγορεύεται και η πίπα;

― Φυσικά μαντάμ

― Τάκηηη, έλα εδώ, κάτι θέλει να σου πει ο κύριος.

Αποστάγματα σοφίας...
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Η ΑΥΡΑ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ  
«Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης

Δήμου Αθηναίων Αγγελική Χατζημιχάλη»

γράφει η Αγγελική Τσεβά

Φίλοι μου στα εξήντα χρόνια που υπηρετώ την τέχνη, έμαθα

να ζω τη μεταφυσική πλευρά της και να ανακαλύπτω ότι σε

κάθε μας δημιουργία τίποτα δεν είναι δικό μας, αλλά όλα

εκπορεύονται άνωθεν, και όταν πρέπει να μας δοθούν.

Μπαίνω αμέσως στο θέμα δικαιολογώντας τις παραπάνω

σκέψεις μου. Το τηλέφωνό μου χτύπησε  πολλές φορές και

ίσα ίσα που το πρόλαβα:

- Έλα Νίνα…... Είπα στη φίλη μου τη Νίνα Σακελλαρίου, λα-

ογράφο και ερευνήτρια της παράδοσης, που αναγνώρισα τη

φωνή της.  Αφού δώσαμε τις προ χριστουγεννιάτικες ευχές

μας, μου είπε ότι το μουσείο Αγγελική Χατζημιχάλη στην

Πλάκα πρόκειται να κάνει μία μεγάλη εκδήλωση με θέμα

«Αρτοι και κουλούρες - το χριστοψωμο».

– Μίλησα για τη συλλογή σου, που έχεις στο δικό σου μουσείο

και τους πρότεινα αν θα ήθελαν να συνεργαστούν μαζί σου. Η

διευθύντρια και λαογράφος του Μουσείου Αγγελική Χατζημι-

χάλη μου είπε ότι θα σε επισκεφτεί. Το τηλεφώνημα τελείωσε.

Μετά από λίγες ημέρες η λαογράφος και διευθύντρια του

Μουσείου κυρία Σταυρούλα Πυσιμίση επικοινώνησε μαζί μου.

Ο κεντρικός δρόμος του Κορωπίου ήταν δύσκολος εκείνες τις

ημέρες λόγω έργων, αλλά τελικά βρεθήκαμε στο χώρο μου. 

Αντικρίζοντάς την εμεινα για λίγο να μελετώ τη μορφή της.

Ξεχασμένες μνήμες ζωντανεύουν στο μυαλό μου.Είχα

μπροστά μου το πορτρέτο της Αγγελικής Χατζημιχάλη και

με το καλωσόρισμα είπα στην κυρία Πυσιμιση την παρατή-

ρηση που έκανα στο πρόσωπό της. Και αυτή μου απάντησε

χαμογελώντας 

– Ναι! Αυτό μου το έχουν πει και άλλοι.

Την ξενάγησα στο εικαστικό μου εργαστήρι και στη συλ-

λογή του μουσείου μου, που αγκαλιάζεται από μνήμες ανε-

ξίτηλες ανθρώπων του παρελθόντος, του παρόντος και του

μέλλοντος, ώστε η ανθρώπινη φαντασία να γίνει η δημιουρ-

γία βοήθεια εξαγνισμού της ανθρώπινης ύπαρξης και ακόμα

βοήθημα σε  κάθε άνθρωπο, για να ανακαλύψει την πραγ-

ματική αλήθεια της ύπαρξής του, που είναι ο Θεός.

Μου έκανε εντύπωση  φίλοι μου η ευγένεια της κυρίας

Σταυρούλας Πισιμίση, που στην  μετέδιδε ανεξερεύνητα

σαν μια μορφή μεγάλης φιλίας.

Στο χώρο του εργαστηρίου μου υπάρχουν, όπως αρκετοί

γνωρίζουν, πολλοί μεγάλοι πίνακες ζωγραφικής και κεραμι-

κής τέχνης.  Έναν από αυτούς πρόσεξε η Σταυρούλα ιδιαί-

τερα. Το θέμα του λαογραφικό. Τεχνική τοιχογραφίας.

Απεικονίζει φιγούρες γυναικείες και αντρικές από τα Μεσό-

γεια με φορεσιές αλλοτινών εποχών. Παρατήρησα που επι-

σταμένα μελετούσε το θέμα. 

Ασυναίσθητα είπα, αυτοί οι άνθρωποι αυτοί εκείνης της επο-

χής του τότε, κεντούσαν τα ψωμιά σαν μία προσφορά για

ένα Ευχαριστώ στο Θεό. Σε κάθε μεγάλη εκδήλωση της

ζωής τους το κεντητό ψωμί θα ήταν το πρώτο που θα γινό-

ταν με σύμβολα προσευχής στο Θεό, για τα Χριστούγεννα,

το Πάσχα και για όλους τους Αγίους. Ακόμα και για τον αρ-

ραβώνα και το γάμο κλπ. 

Με κοίταξε και σταμάτησα να αναλύω το θέμα.  Ίσως να μι-

λούσα πολύ, σκέφτηκα. Η Σταυρούλα με κοίταξε και είπε

«κυρία Τσεβά  μαζί με τα κεντητά ψωμιά που θα εκθέσουμε
από την συλλογή σας μπορούμε να εκθέσουμε και κάποια
ζωγραφικά σας έργα που έχουν σχέση με την παράδοση;» 

Αγαπητοί μου φίλοι εκείνη τη στιγμή ένιωσα ιδιαίτερη τιμή

διότι κάποιο εικαστικό μου έργο θα μπορούσε να εκτεθεί σε

κάποιον χώρο οικείο της δημιουργίας μου. Και έτσι έγινε. Η

κυρία Πισιμίση και ο Λάμπρος, ο βοηθός της επέλεξαν τα

προς εκθέση έργα. Η έκθεση διοργανώθηκε από τον Οργα-

νισμό Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων στο

πλαίσιο του εορταστικού προγράμματος Χριστούγεννα στην

Αθήνα.  Τίτλος «άρτος και κουλούρες -το χριστόψωμο» από

τη συλλογή άρτων της εικαστικού Αγγελικής Τσεβά.  Εγ-

καινιάστηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2019 και έκλεισε 31 Ιανουα-

ρίου του 2020.

Αυτό  το κείμενο το έγραψα έτσι  από καρδιάς για να πω

ένα τεράστιο ευχαριστώ που και σήμερα σε μία εποχή που

γίνεται τεράστιος αγώνας να διατηρήσουμε αλώβητη τη

γλώσσα μας υπάρχουν ξεχωριστοί οργανισμοί όπως αυτός

που ανήκει και το μουσείο Αγγελική Χατζημιχάλη και τόσο

σπουδαίοι άνθρωποι που τους πλαισιώνουν, όπως αυτούς

που έτυχε να γνωρίσω κατά τη διαδικασία της έκθεσης. Σε

σας αξιότιμη κυρία πρόεδρε του οργανισμού κα. Άννα Ρο-

κόφυλλου και σε σας κυρία Σταυρούλα Πισιμίση στέλνω τον

θαυμασμό μου για τον αγώνα που κάνατε για την αληθινή

διατήρηση της Ελληνικής μας ταυτότητας. Ευχαριστώ ειλι-

κρινά και όσους δούλεψαν γι’ αυτή την έκθεση με τόσο σε-

βασμό που όταν επισκέφθηκα το χώρο η φόρτισή μου από

την ιερότητα του περιβάλλοντος ήταν τέτοια που δεν μπό-

ρεσα να κρατήσω τα δάκρυά μου. Ένιωσα ότι ξαναγεννή-

θηκα. Αισθάνθηκα την απόλυτη μέθεξη με την κυρά  κι

αφέντρα Αγγελική Χατζημιχάλη. Σας στέλνω χιλιάδες ευ-

χαριστώ για όλα. 

Με πολλή αγάπη και ιδιαίτερη τιμή,

Αγγελική Τσεβά

Στα αριστερά η Νίνα Σακελλαρίου, στη μέση η Τσεβά Αγγε-
λική και στα δεξιά η Σταυρούλα Πισιμίση μπροστά στο ει-
καστικό έργο “Αλλοτινές Εποχές”.Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων

Περιφέρειας Αττικής

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας

Έχουν περάσει περισσότεροι από  7 μήνες από τον σεισμό

στην Αθήνα. Πάνω από 5 μήνες από την αρχή της σχολικής

χρονιάς και τα προβλήματα στα σχολεία εξακολουθούν να

οξύνονται.

Κτήρια παλιά, χωρίς υποδομές, χωρίς κανένα σχέδιο στή-

ριξης από τους αρμόδιους φορείς. Κτήρια χωρίς προσει-

σμικό – μετασεισμικό έλεγχο. Κτήρια χωρίς πυρασφάλεια,

κτήρια επικίνδυνα.

Οι Ενώσεις Γονέων Βόρειου και Δυτικού Τομέα και η Ομο-

σπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής αποφάσισαν και

προχωράνε σε κλιμάκωση του αγώνα για τα κτιριακά προ-

βλήματα.

Καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας

την Τετάρτη 19/2/2020
στις 9.30 το πρωί στα γραφεία της ΚΤΥΠ

(Φαβιέρου 30 Αθήνα).

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Το μέλλον και η ανάπτυξη του Δήμου 

Σαρωνικού βρίσκεται στην ενότητά του

Προσπαθήσαμε για ευνόητους λόγους να μην «σηκώ-

σουμε» την αστοχία του κ. Σωφρόνη, ο οποίος σε συ-

νέντευξή του πρότεινε την αναδιάταξη των ορίων των

Δήμων, με στόχο να αποσπαστούν από τον Δήμο Σαρω-

νικού τα Καλύβια και ο Κουβαράς, δημιουργώντας ένα

νέο δήμο με την Κερατέα, την οποία αποσπά από τον

Δήμο Λαυρεωτικής. Ενώ στην ίδια «πρόταση» ενοποιεί

την παραλιακή ζώνη του Δήμου μας με περιοχές που

ανήκουν σε άλλους Δήμους.

Μετά όμως από τη δικαιολογημένη αντίδραση του Δη-

μάρχου Λαυρεωτικής κ. Λουκά, είμαστε υποχρεωμένοι

να πάρουμε θέση:

- Συμβουλεύουμε τον κ. Σωφρόνη αντί με αλαζονεία να

«πετάει έξω» από τον δήμο μας τα Καλύβια, τον Κου-

βαρά και την Πέτα, περιοχές οι οποίες στις τελευταίες

εκλογές του έδωσαν συντριπτικά χαμηλά ποσοστά, να

μπει στον κόπο της αυτοκριτικής και να αναρωτηθεί ποια

λάθη, ενέργειες και παραλείψεις του, οδήγησαν τους

δημότες αυτών των περιοχών μέσα σε 5 χρόνια να τον

εγκαταλείψουν. Σημειώνουμε ότι στις εκλογές του 2014

η εκλογική υπεροπλία του  κ. Σωφρόνη στις παραπάνω

περιοχές ήταν αναμφισβήτητη.

- Ο Δήμος μας αποτελεί μια ολότητα αναμφισβήτητης

αξίας και αναπτυξιακής δυναμικής, επειδή ακριβώς δια-

θέτει αυτή τη σύζευξη του παραλιακού μετώπου και του

ορεινού όγκου. Ο πλούτος μας είναι σύνθεσή μας.

- Το παραλιακό μέτωπο που αντιμετωπίστηκε ως τσι-

φλίκι του κ. Σωφρόνη επί 5 χρόνια και σήμερα το ορέ-

γεται ξανά, δεν είναι φιλέτο για προσωπικές μπίζνες,

αλλά το συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα του

Δήμου μας. Ως τέτοιο το αντιμετωπίζουμε και παράλ-

ληλα το προστατεύουμε και θα το προστατεύουμε από

ιδιοτελείς σχεδιασμούς.

- Τέλος διαβεβαιώνουμε τον κ. Λουκά και τους δημότες

του Δήμου Λαυρεωτικής ότι θα συνεχίσουμε την εξαι-

ρετική μας συνεργασία, χωρίς βλέψεις που προσβάλ-

λουν, αποδυναμώνουν και κατακερματίζουν τον Δήμο

τους. Πράγματι «δεν μπαίνει σε συζήτηση η ιδιοτελής
εκλογικίστικη κοπτοραπτική» του κ. Σωφρόνη!

Κύριε Σωφρόνη όταν η πραγματικότητα διαφωνεί με τις

προσωπικές επιδιώξεις σας, τόσο το χειρότερο για την

πραγματικότητα;
Γραφείο Τύπου Δήμου Σαρωνικού
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Με υποδειγματική παρουσίαση, η νέα δι-

οίκηση του Διαδημοτικού Συνδέσμου

Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού

(Σ.Π.Α.Υ) κατέθεσε την πρότασή  της για

την Αναγέννηση του Υμηττού. Νέος πρό-

εδρος ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρού-

πολης, Ιωάννη Κωνσταντάτος.

Η εκδήλωση έγινε στις 23 Ιανουαρίου

2020 στο Δημαρχείο Ηλιούπολης, όπου

και ετέθησαν οι βάσεις για την χρηματο-

δοτική υποστήριξή της από τα Υπουργεία

Εσωτερικών και Περιβάλλοντος σε

πλήρη εναρμόνιση με  ευρωπαϊκά-εθνικά

προγράμματα και πλαίσια (νέο ΕΣΠΑ

2021-2027). 

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Σύμφωνα με το σχέδιο για την Αναγέν-

νηση του Υμηττού,  ο  πρωταρχικός στό-

χος της νέας διοίκησης είναι  ανάδειξη

του βουνού ως  παγκόσμιο σημείο ανα-

φοράς και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. 

Oι   πέντε άξονες του σχεδίου είναι: 

1. Θωράκιση του Υμηττού, 
2. Ανάδειξή του σε παγκόσμιο σημείο
αναφοράς, 
3. Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής συνείδησης

4. “Έξυπνος” Υμηττός, 
5. Πολιτική Προστασία και Εθελοντισμός. 

Η παρουσία και οι ομιλίες των Υπουργών,

Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, Περι-

βάλλοντος, Κωστή Χατζηδάκη καθώς και

των τεσσάρων Γενικών Γραμματέων, Εσω-

τερικών Μ.Σταυριανουδάκη, Φυσικού Πε-

ριβάλλοντος Κων/νου Αραβώση, Χωρικού

Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος

Ευθ. Μπακογιάννη, Πολιτικής Προστα-

σίας Νίκου Χαρδαλιά επιβεβαίωσαν την

θετική πολιτική βούληση της Κυβέρνη-

σης για την ευόδωση των σχεδιασμών

του ΣΠΑΥ. 

Τ. Θεοδωρικάκος: Το υπουργείο Εσωτε-
ρικών θα χρηματοδοτήσει τα έργα ανα-
βάθμισης του Υμηττού που προτείνει ο
ΣΠΑΥ. Ο στόχος υλοποίησης των έργων

πρέπει ναι είναι διττός:

Πρώτον, μέσα από τα έργα να επιτευχθεί

η δραστική μεταβολή στην ποιότητα ζωής

των κατοίκων που ζουν στην Αθήνα και ει-

δικά στην περιοχή που περιβάλλει τον

Υμηττό. Σημειώνεται ότι γύρω από τον

Υμηττό ζουν 1,2 εκατομμύριο πολίτες, δη-

λαδή το 10% του πληθυσμού της χώρας.

Δεύτερον, τα έργα να συμβάλλουν στην

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και

στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

... Δεν υπάρχει ποιότητα ζωής, χωρίς

άσκηση, χωρίς περπάτημα, χωρίς μια

στοιχειώδη συμμετοχή στην άθληση. Και

δεν μπορεί όλο αυτό να γίνει αν σε αυτό

δεν συμμετέχουν όλες οι ηλικίες. Από τα

παιδιά μας, από τους πολύ νεότερους αν-

θρώπους, ή εμάς και όλους τους μεγαλύ-

τερους. Ο στόχος που πρέπει να βάλουμε

αγαπητοί δήμαρχοι, πρέπει να είναι το

βουνό να φιλοξενεί για περπάτημα πολ-

λές - πολλές χιλιάδες ανθρώπους κι αυτό

απαιτεί μια μεγάλη μεταβολή στις συνή-

θειες τους».  Ηταν μερικά από τα ενδια-

φέροντα που ακούστηκαν από τον

Υπουργό.

Την ημερίδα παρακολούθησαν πολλοί

βουλευτές, όλοι οι αρμόδιοι κρατικοί και

αυτοδιοικητικοί φορείς  που συμβάλλουν

στην προστασία του Υμηττού

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΠΑΥ

Στο ίδιο πνεύμα και με ενδιαφέρουσες

προτάσεις (γραπτές και προφορικές) που

θα περιληφθούν στο τελικό κείμενο προ-

τάσεων  συνεισέφεραν και οι 11 Δήμαρ-

χοι –μέλη του Δ.Σ του ΣΠΑΥ που

παρευρέθηκαν: Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος, Ζωγράφου Βα-

σίλης Θώδας, Βύρωνα Άκης Κατωπόδης,

Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος,

Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, Κρωπίας Δη-

μήτριος Ν. Κιούσης, Βάρης-Βούλας-Βου-

λιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος,

Δημήτρης Τσαμπίρας μέλος Δ.Σ ΣΠΑΥ,

εκπρόσωπος Δημάρχου Γλυφάδας, Γ.Πα-

πανικολάου και Ηλιούπολης, αντιπρό-

εδρος ΣΠΑΥ Γιώργος Χατζηδάκης.

Ο δήμαρχος Κρωπίας Δ. Κιούσης επιβε-

βαίωσε  την πλήρη υποστήριξή του προς

τον πρόεδρο του Δ.Σ του ΣΠΑΥ και τους

συνεργάτες του τόσο στην ομιλία όσο και

στη δήλωση που έκανε μετά το πέρας της

συνεδρίασης-παρουσίασης:  «Μία ομάδα
είμαστε και μια αποστολή έχουμε… μαζί
οργανώνουμε την επόμενη μέρα του
Υμηττού, του κοινού σπιτιού μας… συνε-
χίζουμε στο δρόμο που άνοιξε ο Νίκος
Χαρδαλιάς».

Στόχος, η Αναγέννηση του Υμηττού
Πεζοπορικά μονοπάτια

Στο ίδιο πνεύμα, των δημάρχων και

του Υπουργού, πιστεύουμε ότι κινείται

και η μελέτη του Συλλόγου “Αρχέδη-

μου” για τα πεζοπορικά μονοπάτια

στον Υμηττό, που πρόσφεραν στο

Δήμο ΒΒΒ και το Δημοτικό Συμβούλιο,

με ομόφωνη απόφασή του (29.1.20)

την περιέλαβε μέσα στα έργα του

2020.

Είναι μία αξιόλογη μελέτη που θα

“ζωντανέψε” τα παλιά μονοπάτια των

προπάπων μας  και παράλληλα θα ανα-

δείξει τα αρχαία της περιοχής, Σπή-

λαιο Αρχέδημος, Απόλλων Ζωστήρ,

αρχαίο Νεκροταφείο κ.ά.

Τα πεζοπορικά μονοπάτια, όπως είπε ο

δήμαρχος, θα ξεκινήσουν σύντομα και

μπορεί να αποτελέσουν την ατμομη-

χανή για τους υπόλοιπους Δήμους.



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                           1  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Το Elenisymban personal training
έχει σκοπό να βοηθήσει τις γυναίκες, στη φυσική

και την πνευματική τους υγεία, μέσα από το χορό.

Η  ανανέωση, επιτυγχάνεται με ευχάριστο τρόπο,

βοηθώντας στην αυτοσυγκέντρωση και στον κινητικό

συντονισμό.  Με την ψυχική υγεία που μας χαρίζει ο

χορός, αποκαθίσταται η αυτοεκτίμηση, η εμπιστο-

σύνη, η ασφάλεια και η αγάπη στον εαυτό μας, καθι-

στώντας έτσι την επανασύνδεση με την ομορφιά της

ζωής και της ύπαρξής μας ως γυναίκα. 

Πριν ξεκινήσουμε τη κοινή μας προσπάθεια, θα ξέρουμε

ποια είναι τα προβλήματά μας και  θα κάνουμε μια εξει-

δικευμένη δουλειά στους εθνικούς θηλυκούς χορούς. 

Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είστε ή αν νομίζετε ότι

δεν ξέρετε πώς να χορέψετε. Στο ζεστό, οικογενειακό

περιβάλλον μας θα νιώθετε σαν στο σπίτι σας. 

Βρείτε μια ώρα την ημέρα μόνο για εσάς. τα

εξειδικευμένα μαθήματα μας, ενός ή δυο ατόμων

θα ανανεώσουν τη γυναίκα μέσα σας. 

Καλέστε μας 6946105188

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Κοινωνική εκδήλωση 

στη Σχολή Ευελπίδων
Ο νέος Διοικητής Δημήτρη Χούπης

γνωρίζεται με εκπροσώπους 

της τοπικής κοινωνίας

Εθιμοτυπικό γεύμα παρέθεσε η Σχολή Ευελπίδων, στους αιρετούς του

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης  και των Μέσων Μαζικής Ενημέρω-

σης, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, με ανταλλαγή ευχών για το νέο έτος.

Παράλληλα ήταν μια καλή ευκαιρία για γνωριμία με τον νέο Διοικητή της

Σχολής Υποστράτηγο Δημήτριο Χούπη, που παρέλαβε από τον τέως Διοι-

κητή της Σχολής Ευελπίδων Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση και ση-

μερινό  αρχηγό ΓΕΣ. 
Στη φωτογραφία από αριστερά είναι ο Υποστράτηγος Διοικητής Δημ. Χούπης, ο
αρχηγός του ΓΕΣ Χαρ. Λαλούσης και ο δήμαρχος των ΒΒΒ Γρ. Κωνσταντέλλος
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ι. ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ: 
Ως κριτική θεωρία χαρακτηρίζεται εκείνος ο τύπος

(μορφή) σκέψης, σύμφωνα με τον οποίο το υποκείμενο (cog-

ito) και το αντικείμενο δεν συνδέονται μέσω της αναπαραστα-

τικής σχέσης (ο νους δεν είναι ο καθρέφτης της

πραγματικότητας), αλλά διαμεσολαβούνται κατά διαλεκτικό

τρόπο. Τα πρωτεία κατέχει το αντικείμενο (η πραγματικότητα)

και το σκέπτεσθαι (Denken) συγκροτείται σύμφωνα με το πρό-

ταγμα: «ταυτόν εστί νοείν τε καί είναι». Η ταυτότητα του σκέ-

πτεσθαι με το είναι αποτελεί το γνωσιοθεωρητικό, αλλά και

το πολιτικο-κοινωνικό θεμέλιο της κριτικής σκέψης. 

Στην «κατασκευή» της ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ δύο παράγον-

τες παίζουν σημαντικό ρόλο. Και αυτοί είναι η ιστορικότητα

(ο ιστορικός χαρακτήρας της πολιτικο-κοινωνικής πραγματι-

κότητας) και η κανονιστικότητα (Normativität), δηλ. το αξιακό

σύστημα, το οποίο καθοδηγεί τις φιλοσοφικές έρευνες. Για

την εποχή της (δηλαδή για τον εικοστό αιώνα) η ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕ-

ΩΡΙΑ λειτούργησε ως η συνείδηση της πολιτικο-κοινωνικής

πραγματικότητας. Ταυτόχρονα έθεσε τις πραγματολογικές

βάσεις για τον εξορθολογισμό της κοινωνίας και τον εκδημο-

κρατισμό της πολιτικής. Λειτούργησε τελικά απελευθερωτικά

και χειραφετητικά για τον ίδιο τον άνθρωπο και τον κόσμο γε-

νικότερα. 

ΙΙ. ΜΕΤΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ: 
Η μετακριτική, η οποία ασκείται στην ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

είναι αφ’ ενός μεν εσωτερική (δηλαδή από τους ίδιους τους

στοχαστές της) και αφ’ ετέρου εξωτερική (πρωτίστως από

τους επιγόνους όπως π.χ. είναι ο Jürgen Habermas, o Axel

Honneth, o Richard Rorty κ.α.). Το πρόγραμμα της εσωτερικής

μετακριτικής κατέληξε στο πολιτικο-θεωρητικό συμπέρασμα,

σύμφωνα με το οποίο η «πρώτη αρχή» συγκροτήσεως του αν-

θρώπινου κόσμου είναι η «διαλεκτική του διαφωτισμού» (βλ.

το σχετικό βιβλίο των Max Horkheimer και Theodor W.

Adorno). Αυτό σημαίνει, ότι η ορθολογικότητα στο βαθμό που

απαρνείται τα συγκροτησιακά κανονιστικά περιεχόμενά της

μετατρέπεται σε εργαλειακή υπόθεση με αποτέλεσμα να κα-

ταστρέφεται η ανθρώπινη κοινωνία. 

Όσον αφορά στην εξωτερική μετακριτική από τους επιγό-

νους, αξίζει να σημειωθεί, ότι το μετακριτικό στοιχείο σ’ αυτή

την περίπτωση εντοπίζεται στο «κανονιστικό έλλειμμα» που

χαρακτηρίζει την κλασική ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. Η φιλοσοφία του

Jürgen Habermas περί επικοινωνίας, η θεωρία του Axel Hon-

neth για την αναγνώριση και η φιλοσοφία του Richard Rorty

για την αλληλεγγύη είναι θεωρητικές «κατασκευές», οι

οποίες διορθώνουν το «κανονιστικό λάθος» της κλασσικής

ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, στο βαθμό που παραδέχονται, ότι το ίδιο

το αντικείμενο επιφορτίζεται με ένα κανονιστικό φορτίο το

οποίο δεν μπορεί να διαχειρισθεί. 

ΙΙΙ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑΣ: 
Η θεωρητικο-πολιτική πρότασή μου για την επαναθεμε-

λίωση της ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ σήμερα, αναπτύσσεται σε τρία

σημεία (σε τρία επίπεδα): πρώτον, σύμφωνα με την επιστημο-

λογική δέσμευση της ίδιας της ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ο τύπος

σκέψης, τον οποίο αντιπροσωπεύει δεν καθίσταται αντικεί-

μενο φιλοσοφικής ιστοριογραφίας. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ γρά-

φεται και ξαναγράφεται στις εκάστοτε ιστορικο-πολιτικές

συνθήκες. Δεύτερον, η διεθνής σύγχρονη φιλοσοφική κοινό-

τητα επωμίζεται το θεωρητικό έργο να ξαναγράψει την ΚΡΙ-

ΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, αφού έχουμε δεχθεί, ότι και οι κανονιστικοί

όροι «κατασκευής» της είναι παρωχημένοι και οι ιστορικο-

πραγματολογικές συνθήκες ανάδυσής της αποτελούν ιστο-

ρικό παρελθόν. 

Το τρίτο σημείο (επίπεδο) σχετικά με την ανασυγκρότηση

της ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ έχει να κάνει με τα νέα φιλοσοφικά

αντικείμενα της εποχής μας. Και αυτά είναι η τεχνητή νοημο-

σύνη, η καταστροφή της φύσης και η «κατασκευή του εαυ-

τού» σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η εμφάνιση των

νέων αυτών φιλοσοφικών αντικειμένων θέτουν επί τάπητος

το μείζον πρόβλημα της χρησιμότητας της φιλοσοφίας, αλλά

και της πολιτικο-κοινωνικής λειτουργίας της. 

Ως συμπέρασμα των σκέψεών μου μπορεί να διατυπωθεί

η εξής πρόταση: Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ως τύπος σκέψης που

υποστασιοποιεί το πρόταγμα: «ταυτόν εστί νοείν τε και είναι»

επιβάλλεται να επαναθεμελιωθεί στην εποχή της ύστερης νε-

ωτερικότητας. Αυτό τελικά είναι το μείζον φιλοσοφικό και το

κατεξοχήν πολιτικο-κοινωνικό πρόβλημα της εποχής μας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημείωση: Το ανά χείρας κείμενο είναι η περίληψη της ανακοινώσεως

του καθηγητού Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θρά-

κης, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στο σεμινάριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟ-

ΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, την Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020.

Τη Δευτέρα (27.1.20) το πρωί 08,40 περίπου εμφανί-

στηκε 77χρονος στο αμαξοστάσιο του Δήμου Διονύ-

σου και μπήκε στον προϊστάμενο του τμήματος

ύδρευσης του Δήμου, Παναγιώτη Αγγελίδη, όπου

είχε έναν έντονο διάλογο μαζί του και στη συνέχεια

τον πυροβόλησε ρίχνοντας τρεις φορές στο κεφάλι.

Ο δημαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατελης οπως

δήλωσε, ο φερόμενος ως δράστης διαμαρτυρόταν

συχνά για φουσκωμένους λογαριασμούς στο νερό. 

Η διαρροη προερχοταν απο το ρολόι του και μεσα,

επομένως αφορούσε την ιδιοκτησία του. 

Ακομη δηλωσε οτι ο θυτης εχει ψυχολογικα προβλη-

ματα!

Ο δράστης ετράπη σε φυγή, αλλά συνελήφθη από την

Αστυνομία στον Άγιο Στέφανο.

Σε κλίμα μεγάλης θλίψης και οδύνης πραγματοποι-

ήθηκε την Τετάρτη 29/1 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θε-

οτόκου Αγίου Στεφάνου, η εξόδιος ακολουθία του

Παναγιώτη Αγγελίδη, μέλους της οικογένειας του

Δήμου Διονύσου, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του

πάνω στο υπηρεσιακό καθήκον.

Το τελευταίο αντίο 

από το Σύλλογο Εργαζομένων 

Σε ανακοίνωση και τελευταίο αντίο, ο Σύλλογος Ερ-

γαζομένων του Δήμου Διονύσου (Σ.Ε.Δ.Δ.), γράφει

μεταξύ άλλων: «Ο Παναγιώτης άφησε την τελευταία
του πνοή την ώρα της εργασίας του, αναίτια μετά από
δολοφονική επίθεση από έναν γνωστό μας, από ένα
συμπολίτη μας, τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020.
Το αποτρόπαιο έγκλημα κατά του Παναγιώτη είναι μια
βάναυση και άνανδρη επίθεση εναντίον όλων μας. Ο
Παναγιώτης είναι το θύμα, στη θέση του θα μπορούσε
να είναι ο κάθε ένας από εμάς.

Δυστυχώς, η προσωποποίηση των παθογενειών ενός συ-

στήματος που για όλα φταίνε οι εργαζόμενοι όπλισε το

χέρι του θύτη, του έδωσε άλλοθι προκείμενου με μαφιό-

ζικο τρόπο να αφαιρέσει μια ζωή. Μια ζωή πολύτιμη για

τους φίλους, τους συναδέλφους την οικογένειά του, για

όλους τους πολίτες του δήμου μας.

Όλοι εμείς που ξέρουμε, γνωρίζουμε για παράδειγμα

ότι ο Παναγιώτης το βράδυ της Τετάρτης 22/01/2020
έμεινε μέχρι τα ξημερώματα στο πόδι με τους συνα-
δέλφους μας για να αντιμετωπίσει διαρροές στο δί-
κτυο ύδρευσης και βέβαια και τόσα άλλα βράδια,
πρωινά, με χιόνι ή με καύσωνα για το φίλο μας το συν-
αδελφό μας δεν είχε σημασία.
Ο Παναγιώτης ήταν μεγάλη καρδιά, ήξερε τη δουλειά
του, είχε ένα δικό του απαράμιλλο τρόπο για να αντι-
μετωπίζει τα προβλήματα. Και στο τέλος να μας κερ-
δίζει με το μοναδικό τρόπο να λέει τα πράγματα με
το όνομά τους».

Ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης προ-

σφώνησε τον επικήδειο λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ο
άδικος χαμός σου μας προβληματίζει και μας κατα-
βάλλει. Όμως δε μας λυγίζει, ούτε μας εκφοβίζει. Η
οικογένεια του Δήμου Διονύσου αλλά και της τοπικής
αυτοδιοίκησης στο σύνολό της, αποτίει φόρο τιμής
σ’εσένα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στήριξης και
συμπαράστασης σε κάθε ευσυνείδητο εργαζόμενο
που αγωνίζεται καθημερινά κόντρα σε δυσκολίες και
αντιξοότητες».

Νεκρός υπάλληλος του Δήμου Διονύσου από διαμαρτυρόμενο πολίτη!
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Η πρώτη συνεδρίαση του έτους 2020, του Δήμου

ΒΒΒ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου,

με εκκίνηση τη βασιλόπιτα που έκοψε ο πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Ψαλλίδας.

Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος επαίνεσε τον πρό-

εδρο και υποσχέθηκε πολλά και μεγάλα έργα και

πολύ πολύ δουλειά.

Το φλουρί βρήκε ο τυχερός σύμβουλος Παντελής Κα-

σιδόκωστας. Του ευχόμαστε να έχει μία καλή και προ-

σοδοφόρα χρονιά.

Επόμενο ήταν, μετά το μακρύ διάστημα συνεδρίασης

του Δήμου, να έχει προς συζήτηση πολλά θέματα,

αλλά και ερωτήσεις προ ημερησίας.

Παρ’ όλα αυτά θα έλεγα, ότι οι ερωτήσεις ήταν σύν-

τομες και λίγες, ενώ αντίθετα, όπως συνηθίζει άλλω-

στε, ο δήμαρχος μακρυγόρησε επί πολύ.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δημή-

τρης Δαβάκης απουσίαζε αιτιολογημένα.

Ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ, Θάνος Ματόπουλος μεταξύ

των ερωτήσεων που έθεσε, ήταν και oι πολλές απευ-

θείας αναθέσεις, που έγιναν από το Δήμο και τον

ΟΑΠΠΑ, τον τελευταίο μήνα του έτους.

Ο δήμαρχος το αιτιολόγησε ότι επρόκειτο για μικρά

έργα και χρηματικά ποσά, που θα έχαναν αν δεν τα

“κλείδωναν”  μέχρι το κλείσιμο του χρόνου.

Το έργο “Ρέμα Κόρμπι” δεν σταμάτησε

Για το ρέμα Κόρμπι ρώτησαν σχεδόν όλοι οι ερωτών-

τες σύμβουλοι, επειδή φαίνεται να έχει σταματήσει.

Μάλιστα ο Κ. Πασακυριάκος μίλησε «για περίεργες
διεργασίες με την κατασκευαστική εταιρεία».
Την “αδράνεια” του έργου, ο δήμαρχος αιτιολόγησε

αν και όπως είπε δεν είναι ευθύνη του Δήμου, αλλά

όλοι τρέξαμε και κάναμε τη δουλειά της Περιφέ-

ρειας» (μελέτη, ΥΠΕΚΑ κ.ά.) και για την απαλλο-

τρίωση τμημάτων. Τα χρήματα του έργου έρχονται

μέσω ΕΣΠΑ.

Δεν σταμάτησε ποτέ το έργο, απάντησε ο δήμαρχος.

Το έργο προχωράει με ό,τι βρει στην πορεία του ο ερ-

γολάβος. Για παράδειγμα έφερε, ένα πηγάδι που συ-

νάντησαν στο έργο, το οποίο έπρεπε να έρθει να το

αξιολογήσει η αρχαιολογία και μετά να προχωρήσουν.

Αυτό έχει μία καθυστέρηση και θα υπάρξουν και

άλλες τέτοιες και σημείωσε ότι είμαστε ήδη 45 ημέ-

ρες πέρα από τη χρονικά διάρκεια που είχε οριστεί

στο έργο.

Υδραυλικό έργο το κανάλι της Β’ Πλαζ

Για το κανάλι στη Β’ πλαζ, διαπίστωσε ο Θ. Ματόπου-

λος, ότι με την περιβαλλοντική μελέτη που έγινε για

το κανάλι, “έκανε ο δήμος ένα δωράκι στον επεν-
δυτή!”
Ο δήμαρχος απάντησε «δεν κάναμε δωράκι στους
επενδυτές. Συνήθως τους τα παίρνουμε». Το έργο

αυτό είναι υδραυλικό και έρχεται από την οδό Δραγα-

τσανίου, μπαίνει στην Σπετσών, μετά στην Αθηναΐδος

και  καταλήγει στην Β’ πλαζ, που είναι ορατό.

Για το έργο που γίνεται στην οδό Παναγούλη στη

Βουλιαγμένη, ρώτησε η Μ. Σίνα, γιατί γίνονται πολλά

παράπονα από τους κατοίκους της οδού.

Στην οδό Παναγούλη (φωτο) γίνεται στένεμα της

οδού με εξοχές πεζοδρομίων προκειμένου να στενέ-

ψει για να μειωθούν οι ταχύτητες. Παράλληλα επιβα-

ρύνεται με επιπλέον φόρτο οχημάτων, λόγω των

έργων που γίνονται στην κεντρική λεωφόρο Βασ.

Κων/νου, προς Βάρη.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι όλοι οι επιστήμονες λένε

ότι για να μειώσεις ταχύτητα στενεύεις το δρόμο και

αναρωτήθηκε γιατί παραπονούνται οι κάτοικοι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

στη Βάρη - Bάρκιζα

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσες που επιβλήθηκαν σε με-

γάλο τμήμα της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου και στα δύο

ρεύματα κυκλοφορίας ρωτήθηκε ο δήμαρχος από τον Κ.

Πασακυριάκο και την Ανθή Βελλή, γιατί ακούγονται πολ-

λές διαμαρτυρίες ιδιαίτερα για τη συγκοινωνία.

Η Βασ. Κωνσταντίνου έκλεισε για να γίνουν υδραυλι-

κές εργασίες απορροής ομβρίων, αφού το υδραυλικό

έργο που έχει γίνει εκεί είναι τυφλό προς τη θάλασσα

και γι’ αυτό πλημμυρίζει με κάθε βροχή.

Το έργο αυτό θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 με 4

μήνες και ο κόσμος που διατρέχει την περιοχή θα τα-

λαιπωρηθεί.

Η κίνηση μετά τη Μαρώτη (Περικλέους) γίνεται “περί-

πλοκη” και δύσκολη λόγω στενότητας των οδών. 

Δεχθήκαμε κι εμείς πολλές διαμαρτυρίες και πήγαμε

επιτόπου και ακολουθήσαμε τη διαδρομή. Για κάποιον

που γνωρίζει την περιοχή, είναι σχετικά εύκολο. Γι’

αυτόν όμως που δεν ξέρει πού πάει, ακόμη και αν έχει

πινακίδα μπερδεύεται και χάνεται στα στενά...

Το 171 δεν περνά από Βάρη

Ιδιαίτερο πρόβλημα είναι η αλλαγή δρομολογίου του

171 του ΟΑΣΑ, που δεν μπαίνει καθόλου προς το Δί-

λοφο αφήνοντας χωρίς συγκοινωνία ένα μεγάλο

τμήμα της περιοχής. 

Ο δήμαρχος εξήγησε ότι τέτοιες παρεμβάσεις και

κλείσιμο οδών θα γίνουν και αλλού προκειμένου να

γίνουν έργα, όπως στην οδό Απόλλωνος στη Βου-

λιαγμένη, στην Παναγούλη, στη Βασ. Κων/νου στη

Βάρη - Βάρκιζα, στο Πανόραμα Βούλας. Οσο για την

συγκοινωνία, έχουν γίνει παρεμβάσεις στον ΟΑΣΑ και

βρίσκονται σε αναμονή. Με τον Αντιδήμαρχο Ν. Βάση

που μιλήσαμε, μας απάντησε ότι γίνεται προσπάθεια

να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον ελεύθερο χώρο

απέναντι από το δημαρχείο της Βάρης.

Η Ανθή Βελλή, πρότεινε τουλάχιστον να μπει στις

στάσεις του 171, κάποια πληροφορία ότι είναι ανενερ-

γές προσωρινά. 

Αναφέρθηκε επίσης με ερωτηματικά, στον τρόπο λει-

τουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Κοινωνι-

κού Φαρμακείου του Δήμου, από την εταιρεία ΕΠΕΚΑ

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ).

Αννα Μπουζιάνη

Πρώτη δημοτική συνεδρίαση του 2020 στο Δήμο ΒΒΒ

Με ευχές, πίτες, ερωτήσεις και απαντήσεις

O δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος, ο πρόεδρος Ν. Ψαλλίδας και το
“δεξί” χέρι του δημάρχου, Δώρα Τριάντη. Στο βάθος ο πρόεδρος
του τοπικού Βούλας, Β. Παπαδόπουλος.

Πρώτη παράκαμψη από Βάρη προς Βάρκιζα, στη διασταύρωση της
Λεωφ. Βασ. Κων/νου με την οδό Φαίδωνος δεξιά.

Δεύτερη παράκαμψη από Φαίδωνος, στην Μαρώτη (Περικλέους)
αριστερά.
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Ναυτική Ισχύς και

Αποτροπή: 
Φρένο στα επεκτατικά 

σχέδια της Άγκυρας

1. Τι επιχειρεί η Αγκυρα;

Τα δεδομένα που επιχειρεί η Τουρκία να δημιουργή-

σει νότια της Ρόδου, του Καστελόριζου, της Κρήτης,

έχουν διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την

κρίση του ‘96

Η εργαλειοποίηση της Λιβύης, οι χάρτες, οι θαλάσ-

σιες ζώνες που εξαφανίζουν το πιο ακριτικό σύμ-

πλεγμα της Ελλάδας και της Ε,.Ε. προηγούνται μιας

ενδεχόμενης νέας τεχνητής έντασης.

Δείχνει με όλους του τρόπους, την «πολιτική των

κανονιοφόρων» και του μόνιμου «τσαμπουκά» της

περιοχής, ότι η υπεροπλία της επιτρέπει να κάνει

«κουμάντο» όπου θέλει. Τα σχέδια που απεργάζεται

πολλά χρόνια τώρα, τα δημοσιοποιεί και «θα» θελή-

σει να τα υποστηρίξει με κάθε τρόπο και μέσο.

Την ώρα που η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της

Τουρκίας εδώ και πολύ καιρό προσπαθούν να πεί-

σουν το κοινό τους για το ναυτικό παρελθόν και το

μέλλον του τόπου τους, η Ελληνική Ναυτική ισχύς

παραδίδει καθημερινά μαθήματα συμπεριφοράς και

αποτροπής.

Το μόνο βέβαιο αυτή τι στιγμή, παρά την ενίσχυση

του Τουρκικού στόλου με νέα πλοία, είναι ότι ο Ελ-

ληνικός Στόλος αποτελεί το βασικό φόβητρο των

γειτόνων. Μπορεί η δεκαετής κρίση να έχει δημιουρ-

γήσει ανοιχτές πληγές στο Πολεμικό Ναυτικό

(Π.Ν.), όμως οι προσπάθειες των στελεχών διατη-

ρούν σε άριστη κατάσταση τις μονάδες επιφανείας,

το οποίο είναι πασιφανές σε όλες τις ασκήσεις ή τις

«υποχρεώσεις» της χώρας μας.

Η εμπειρία των πληρωμάτων του Π.Ν. και η γνώση

του, σε κάθε τι που υπάρχει στο Αιγαίο, είτε βράχος

είναι αυτός ή οτιδήποτε άλλο, τους κάνει να διατη-

ρούν μεγάλο πλεονέκτημα έναντι του τουρκικού

Ναυτικού. Επιπλέον οι πληροφορίες που «συλλέ-

γονται» από το Επιτελείο, κατά τη διάρκεια Τουρκι-

κών Ναυτικών Ασκήσεων, δείχνουν μονίμως μια

σειρά λαθών σε χειρισμούς, και κατανόηση των θα-

λασσίων απαιτήσεων, άρα αδυναμία Αποτροπής.

Είναι πολύ λίγοι όσοι έχουν μείνει με εμπειρία στα

πολεμικά πλοία, του Τουρκικού Ναυτικού, οι περισ-

σότεροι είναι νέοι που ανέβηκαν την ιεραρχία παίρ-

νοντας βαθμούς λόγω των διώξεων, μετά το αποτυ-

χημένο πραξικόπημα και τις συλλήψεις χιλιάδων

στρατιωτικών που διέθεταν πείρα και σχετική ναυ-

τοσύνη.

2. Κατανόηση Ναυτικής Ισχύος

Ο βασικός στόχος της Ναυτικής μας ισχύος, είναι η

προστασία των θαλασσίων ζωνών και των κυριαρχι-

κών μας δικαιωμάτων, ώστε να βοηθούν την Εθνική

Ασφάλεια και το Οικονομικό μας σύστημα καθώς η

συμβολή της είναι ζωτικής σημασίας.

Η Ναυτική ισχύς, δεν πρέπει να συγχέεται με την

θαλάσσια Ισχύ. Η Ναυτική Ισχύς, είναι εν μέρει η

ταυτότητα που συνειδητά δημιουργείται από με-

σαίες Ναυτικές Δυνάμεις που επιχειρούν να εκμε-

ταλλευτούν τα ασύμμετρα στρατηγικά

πλεονεκτήματα της θαλάσσιας ισχύος.

Σήμερα, με την εμφάνιση υποβρυχίων και με τη

δυνατότητα εκτόξευσης «έξυπνων» τορπιλών,

πλοίων νέας γενιάς με ικανότητες stelth, των μη

επανδρωμένων αεροσκαφών και του κυβερνοπο-

λέμου έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος που οι άν-

θρωποι και οι κυβερνήσεις σκέπτονται κατά

προτεραιότητα για τη θάλασσα και το θαλάσσιο

περιβάλλον.

Η ιστορία έχει πολλά να μας διδάξει για τη Ναυτική

μας Ισχύ και την Ναυτική Σκέψη και είναι πολύ χρή-

σιμη ως «σκέψη», διότι ως βιβλιοθήκη δεδομένων,

μπορεί το πολεμικό Ναυτικό να διορθώσει τα σύν-

θετα φαινόμενα καταλλήλως και να τα καταστήσει

πιο συνεπή.

Η Ναυτική μας Ισχύς είναι επιπλέον η άμεση υπε-

ράσπιση ενάντια στις ναυτικές απειλές αλλά και η

προστασία έναντι των παρανόμων πράξεων της

Τουρκίας αρχικά, που ανθίζουν πλέον σε Αιγαίο και

Ανατολική Μεσόγειο και των συνθηκών ανομίας

έναντι των πιθανών απειλών.

Στο σημείο που φτάσαμε, η υπεράσπιση των κυριαρ-

χικών συμφερόντων μας και η εφαρμογή τους, εν-

δεχομένως να μας οδηγήσει τελικά σε θερμό

επεισόδιο.

Είναι βέβαιο με την Ναυτική μας

Ισχύ η Τουρκία δεν αναμένεται να

προκαλέσει την έναρξη εχθροπρα-

ξιών, εάν δεν προϋπολογίσει, ένα

θετικό γι’ αυτήν αποτέλεσμα με πι-

θανότητα άνω του 50%, τη στιγμή

που η ενδεχόμενη πρόσκτηση ενός

μικρού αριθμού πλοίων, αναμένεται

να βελτιώσει το ισοζύγιο της Ναυτι-

κής μας ισχύος και να οδηγήσει από

μόνη της σε ναυτική υπεροχή. Έτσι

θα ενισχυθεί η Ναυτική διάσταση της Αποτροπής.

Ένας επιπλέον λόγος, που η Τουρκία δεν θα δημι-

ουργήσει πρώτη το «θερμό επεισόδιο» είναι διπλω-

ματικής τακτικής. Προκαλεί συνεχώς και

παντοιοτρόπως να προκληθεί σύγκρουση, την

οποίαν όμως επιδιώκει να προκαλέσουμε εμείς,

ώστε να φανεί αμυνόμενη!

Αντιναύαρχος ε.α.

Παν. Μουντανέας Π.Ν.

Εν όπλοις...

Aπό τις εκλογές που πραγματο-

ποιήθηκαν κατά τη πρώτη συνε-

δρίαση του Δ.Σ. του Ειδικού

Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού

Αττικής (ΕΔΣΝΑ) (29.1.20), ανα-

δείχθηκαν τα Τακτικά και Αναπλη-

ρωματικά Μέλη της Εκτελεστικής

Επιτροπής και ο Αντιπρόεδρος του

Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ είναι ο Πε-

ριφερειάρχης Γ. Πατούλης ο

οποίος δήλωσε: «Βαρύνουσας ση-
μασίας οι σημερινές εκλογές. Tο
κάθε νέο μέλος αναλαμβάνει μια
ιστορική ευθύνη και δίνει ελπίδες
στους πολίτες της Αττικής ότι θα
βρεθεί επιτέλους λύση στο ζήτημα

της διαχείρισης των απορριμμά-
των»

Νέος Αντιπρόεδρος αναδείχθηκε

κατά πλειοψηφία ο Περιφερειακός

Σύμβουλος Αττικής Ιωάννης Σμέ-

ρος.

Μέλη της  Εκτελεστικής

Επιτροπής

Α’ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Νικόλαος Χιωτάκης Δ.Σ. Κηφισιάς

Χρίστος Παππούς Δήμαρχος

Φυλής

Δημήτρης Μπουραΐμης Δ.Σ.

Φυλής

Βαγγέλης Μπουρνούς Δήμαρχος

Ραφήνας - Πικερμίου

Β’ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ελευθέριος Κοσμόπουλος περιφε-

ρειακός Σύμβουλος Δυτ. Αττικής

Ιωάννης Σμέρος Περ. Σύμβουλος

Ανατολικής Αττικής

Αναπληρωματικοί εκλέγονται από

τον Πρώτο Βαθμό Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης ο Δημήτρης Κιούσης Δή-

μαρχος Κρωπίας και ο τ. δήμαρχος

και νυν δημοτικός σύμβουλος Σα-

ρωνικού Γιώργος Σοφρώνης και

από τον Β’ Βαθμό Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης οι Περιφερειακοί Σύμβου-

λοι Ανδρέας Λεωτσάκος και ο

Νίκος Παπαδάκης.

Νέα Εκτελεστική Επιτροπή στον ΕΔΣΝΑ
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες, τα της Οικονομικής Επιτρο-

πής της Τετάρτης 29/1/2020, ήταν διαδικαστικά και

πέρασαν αβρόχοις ποσί, τα του Δ.Σ. του απογεύμα-

τος όμως, ως ήταν αναμενόμενο με ένα μόνο Δ.Σ.

ανα μήνα, μουσκέψαμε και δεν κρατάγαμε ομπρέλα,

από το υγρό πυρ που εξαπέλυσε και πάλι ο συνήθης

ύποπτος. 

Μετά το εθιμοτυπικό κόψιμο της βασιλόπιτας περά-

σαμε σε μία “συζήτηση”, προ ημερησίας τουλάχιστον,

δίωρη και τα εισαγωγικά στη λέξη δικαιολογούνται

καθώς ο δήμαρχος μιλούσε, μιλούσε, μιλούσε... κατά

τη συνήθη πρακτική του, θα μου πείτε, εεε... καλά ναι,

αλλά όταν υπάρχουν στην ημερήσια 33 θέματα και

περνούν δυόμισι ώρες μέχρι να μπει στην ημερήσια,

τότε το πράγμα καταντά “δύσβατο” για να δικαιολο-

γηθεί και ο τίτλος της στήλης. 

Από τα προ ημερησίας ζητήματα σταχυολογούμε τα

εξής: 

― Βολές από την υπόλοιπη αντιπολίτευση για το

θέμα της παύσης ποινικής δίωξης κατά της κ. Σίνα και

η απάντηση δια στόματος δημάρχου πού ήταν “πιλά-

τεια”, για να μην πω της Πυθείας! «Είστε τυχερή ή
άτυχη», αλλά πάντως για τον δήμο το θέμα κλείνει.

― Για το τελματωμένο έργο στο Κόρμπι, αφού επέ-

ριψε ευθύνες στα “παπαγαλάκια” της περιοχής που

λένε “αρλούμπες”, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι

υπάρχουν καθυστερήσεις, που όμως οφείλονται στην

αρχαιολογία γιατί ως γνωστόν, όλοι οι άλλοι φταίνε,

εκτός από εμάς. 

― Για την κατάληψη του Α' Λυκείου Βούλας ευθύνε-

ται η απουσία της διευθύντριας (είναι σε αναρρωτική

άδεια)...

― Επί του Τεχνικού Προγράμματος και σχετικά με το

έργο ανάπλασης της πλατείας Νυμφών στη Βουλιαγ-

μένη είπε, ότι έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση,

αλλά το θέμα κόλλησε στη δασολογική μελέτη. Τα

ίδια είπε και για την πλατεία 25ης Μαρτίου στη Μη-

λαδέζα, την οποία θέλει επίσης να μετατρέψει σε

“βοτανικό κήπο με άγρια χλωρίδα και πανίδα της

φύσης”, αλλά το κακό δασαρχείο δεν τον αφήνει!

Πόσο υπερβολικός πια...

― Σε ο,τι αφορά τις προμήθειες νέων οχημάτων,

απάντησε πως πρόκειται για transporter, μην μπερ-

δευτείτε, όχι transformer. Εν πάσει περιπτώσει για

την αποκομιδή μπάζων. Με αυτήν την ευκαιρία ανέ-

φερε διεξοδικά εννοείται, το νέο μεγαλεπίβολο σχέ-

διο για τους έξυπνους κάδους με GSM και άλλες

καινοτομίες τύπου science fiction (επιστημονική φαν-

τασία!). 

― Στην παρουσίαση που έγινε για τη δημιουργία μο-

νοπατιών προκειμένου για την Αναβάθμιση Φυσ. Πε-

ριβάλλοντος, δηλαδή περιπατητικών διαδρομών στις

παρυφές του Υμηττού, νομίζουμε ότι πρέπει οπωσ-

δήποτε να υπάρξει ασφάλεια κατά μήκος των διαδρο-

μών και πρόληψη για περίπτωση ατυχήματος·

ομολογώ ότι η απάντηση σε σχετική ερώτησή μου

δεν με κάλυψε, ούτε ως προς τη στατιστική, ούτε ως

προς τη χρήση του 112. Ο κ. Πέτροβιτς διατύπωσε

μία καλή ιδέα, να συμβάλλουν και τα παιδιά στη χά-

ραξη των διαδρομών και να διοργανώνονται αγώνες

από τον ΟΑΠΠΑ στα μονοπάτια, μόνο να μην είναι

δύσβατα... 

Επειδή τα θέματα, όπως προείπα, είχαν τον ατελεί-

ωτο, θα σταθώ κλείνοντας στην μήνιν του δημάρχου,

της οποίας τύχαμε αποδέκτες σχεδόν όλοι οι της αν-

τιπολίτευσης σχετικά με το θέμα άρσης ασυμφωνίας,

το γνωστό, του λόφου Τάσσιανη. Μέχρι εκείνη την

ώρα λοιπόν, ο δήμαρχος είχε μπορέσει να συγκρατη-

θεί· ύστερα όμως από τις ενστάσεις που διατυπώθη-

καν, εξανέσθη και το τί είπε πάλι.... «τοξική

ρουσφετολογία», «κοροϊδεύετε τον κόσμο», ο κ.Πέ-

τροβιτς “είναι θρασύς” (ε, βέβαια πώς τόλμησε) και

εγώ μία “ψεύτρα”. Και με αυτούς τους όμορφους και

κόσμιους χαρακτηρισμούς... 

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν,

Ι.Δόγκα

Tροποποίηση

Τεχνικού Προγράμματος

Το πρώτο θέμα που συζητήθηκε στην πρώτη του

έτους (29.1.20) συνεδρίαση του Δημοτικιού συμβου-

λίου του Δήμου ΒΒΒ, ήταν η τροποποίηση του Τεχνι-

κού Προγράμματος για το 2020 και η αναμόρφωση

του προϋπολογισμού!

Τα έργα είναι κατηγοριοποιημένα σε τρεις ομάδες. Οι

Ενισχύσεις, με τους κωδικούς συγκεκριμένων έργων

που είναι συνεχιζόμενα και αυξάνεται το ποσό που

είχε προϋπολογιστεί.

Ομβρια Πανοράματος Βούλας, Ανάπλαση Πλατείας

Ηρώων Βάρης, Δημοτική Οδοποιΐα, Ανακατασκευές

δημοτικών κτιρίων, Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, Κη-

ποτεχνικές αναπλάσεις.

Αλλη ομάδα είναι οι Απεντάξεις έργων, τις οποίες

απεντάσσει, «γιατί ολοκληρώθηκε το αντικείμενο της
σύμβασης».
Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις στο λιμάνι της Βάρκιζας,

Εκπόνηση οριστικών μελετών για την πεζογέφυρα

στην παραλιακή Λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα,

Μελέτη ανάπλασης εισόδου Ασκληπιείου.

Και οι Εντάξεις έργων. Έργα δηλαδή που δεν είχαν

ενταχθεί όταν φτιαχνόταν το Τεχνικό Πρόγραμμα:

Μελέτη κατασκευής υπογειοποίησης για περιπατητική

πεζογέφυρα στην πλατεία Πανοράματος. Ανάπλαση

πλατείας Νυμφών Βουλιαγμένης, Ανακατασκευή χλο-

οτάπητα στο δημοτικό στάδιο Βουλιαγμένης. Ηλε-

κτροφωτισμός, Ανάπλαση Κοιμητηρίου Βουλιαγμέ-

νης, Συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Τέλος και κάποιες τροποποιήσεις - μεταφορές κωδι-

κών από μία κατηγορία σε άλλη.

Την πρόταση καταψήφισαν οι πτέρυγες της μειοψη-

φίας.

Εγκριση μελέτης διαμόρφωσης

παραλίας Αγίου Νικολάου 

Παλλών στο Καβούρι

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να υποβάλλει νέα

μελέτη για τη διαμόρφωση της παραλίας του Αγίου

Νικολάου Παλλών (8ο θέμα), μετά την απόρριψη της

πρώτης από το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδια-

σμού. Στην τωρινή μελέτη έχουν γίνει οι παρεμβάσεις

που είχε επισημάνει το Συμβούλιο Μητροπολιτικού

Σχεδιασμού για διαδρομή πεζών κατά μήκος του πο-

δηλατόδρομου. 

Κυκλοφοριακή οργάνωση 

Στο απόσπασμα της κυκλοφοριακής μελέτης, η οδός

Ηλίου είναι μονόδρομος. Το πλάτος της περιορίζεται

στα 5,80 περίπου μέτρα. Από την πλευρά της θάλασ-

σας δεν προβλέπεται στάθμευση αυτοκινήτων γιατί

δημιουργείται ποδηλατόδρομος. Οι χώροι στάθμευ-

σης που χάνονται θα διοχετευθούν στην απέναντι

πλευρά και σε γειτονικό χώρο στάθμευσης.

Η πρόσβαση στον αιγιαλό και τη θάλασσα θα διασφα-

λιστεί με τη διαφμόρφωση διαδρομών ελεύθερης

προσπέλασης και οι δύο υφιστάμενες προβλήτες θα

αποκατασταθούν με ανακατασκευή στο μήκος και

πλάτος που είχαν πριν τη μερική καταστροφή τους.

Κριτήρια για την επιχορήγηση

αθλητικών συλλόγων
Με το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό

Συμβούλιο καθόρισε και υπερψήφισε τα κριτήρια για

την επιχογήση των αθλητικών συλλόγων του Δήμου,

σύμφωνα με την πρόταση της ομάδας εργασίας.

ΑΔΑ:ΩΥΙ3ΩΨΖ-ΒΓΟ.

Αδελφοποίηση με την Κάλυμνο

Το Δημοτικό Συμβούλιο επικαιροποίησε απόφαση του

πρώην Δήμου Βούλας για αδελφοποίηση με το Δήμο

Καλυμνίων.

Η οδός Καλύμνου στη Βούλα, δεν προέκυψε τυχαία.

Με την ένωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα, δη-

μιουργήθηκαν συνεταιρισμοί. Ενας εξ’ αυτών ήταν και

ο Συνεταιρισμός Καλυμνίων, που το 1950 του παρα-

χωρήθηκε μία οικιστική περιοχή στη Βούλα, που ονο-

μάστηκε τότε Καλυμνιώτικα. Σήμερα ονομάζεται

“Εξοχή”.

Επίσης η κεντρική πλατεία της Βούλας φέρει το

όνομα “Πλατεία Ιμίων”, αποδίδοντας φόρο τιμής

στους πεσόντες στα Ίμια που βρίσκονται έξω από την

Κάλυμνο. To Σάββατο 1/2/20, γίνεται τελετή μνήμης.

Ο Δήμος, αποφάσισε να παραχωρήσει έναν φορτωτή

JCB, στο Δήμο Καλυμνίων για ένα έτος  (18ο θέμα). 

Αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου ΒΒΒ
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ODYSSIA
Eθνικό Κέντρο 

Υποθαλάσσιας Προστασίας

Ορυκτού Πλούτου 

& Αρχαιοτήτων Βυθού

Μια ομάδα ανθρώπων με εμπειρία και αγάπη για την

θάλασσα και την προστασία του περιβάλλοντος, δη-

μιουργήσαμε την κοινωνική εθελοντική (Κοιν. Σ. ΕΠ.)

ΟΔΥΣΣΕΙΑ-SOS (Εθνικό κέντρο θαλάσσιας και υποθα-
λάσσιας προστασίας ορυκτού πλούτου και αρχαιοτή-
των βυθού) ως φορέα εθελλοντισμού. Η

ΟΔΥΣΣΕΙΑ-SOS έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, το

περιβάλλον και την θάλασσα.

Ως εκ τούτου, η ΟΔΥΣΣΕΙΑ-SOS αξιοποιεί την πολύ-

χρονη εμπειρία κι επιστημονική γνώση των ανθρώπων

που την ίδρυσαν αλλά και συμμετέχουν εθελοντικά σ

αυτήν, εστιάζοντας στην προστασία του θαλάσσιου

περιβάλλοντος, την διάσωση ναυαγών, καθώς και την

ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες απο τις δράσεις

τις οποίες αναπτύσουμε σε συνεργασία (όπου χρει-
αστεί) με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές:

ΔΡΑΣΕΙΣ
• Έρευνα και διάσωση επιφανίας εντός των χωρικών

υδάτων και ΑΟΖ.

• Επέμβαση σε ναυτικά ατυχήματα εν πλώ με φου-

σκωτά σκάφη παντός καιρού και με παροχή ιατρικής

βοήθειας.

• Έρευνα αγνοουμένων βυθού σε μεγάλα βάθη, με βα-

θυδύτες και σπηλαιοκαταδύτες.

• Επέμβαση σε πετρελαιοκηλίδες με πλωτά φράγματα

νέου τύπου, κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας, μη καιόμενα

(ελεγχόμενα κατ’ επιλογήν), ανεξαρτήτου κυμματισμού,

χωρίς διαφυγή πετρελαίου ή τοξικών αποβλήτων.

• Άντληση πόσιμων υδάτων απο παράκτιες αναβλύ-

ζουσες πηγές άνυδρων νησιών μας.

Δημιουργία τράπεζας αίματος για την ναυτική οικο-

γένεια και για τα μέλη-φίλους εθελλοντές της ΟΔΥΣ-
ΣΕΙΑΣ-SOS. 

Απεμπλοκή απο λιμάνια και διαύλους βυθισμένων

σκαφών ή φερτών υλικών απο φυσικές καταστροφές

με εθελλοντές επαγγελματίες δύτες.

• Ενημερωτικές Διαλέξεις σε δημοτικά, γυμνάσια και

λύκεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, για

την αποφυγή ατυχημάτων στη θάλασσα, αλλά και την

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

• Εκπαιδευτικά Πιστοποιημένα  Σεμινάρια σε σχολές

ναυαγοσωστών για τον τρόπο διάσωσης των λουομέ-

νων, με νέες τεχνικές και προηγμένες μεθόδους.

• Συνεργασία με εθελλοντές που διαθέτουν και μας

παρέχουν ελικόπτερο, δύο (2) μικρά αεροσκάφη, αλ-

λιευτικά σκάφη και φουσκωτά ταχύπλοα.

Προτείναμε, προωθήσαμε και υλοποιήθηκαν απο τις
αρμόδιες αρχές οι ακόλουθες ενέργειες:

Με συνεχείς προσπάθειες μας, πετύχαμε την μη κα-

ταστροφή των ξύλινων παραδοσιακών αλιευτικών

σκαφών, ώστε να μπορούν οι κάτοχοι τους να τα χρη-

σιμοποιούν για ιδιωτική χρήση ή τουριστική εκμετα-

λευση ή να προσφέρονται στο Εθνικό μας κέντρο για

την δημιουργία μουσείου παραδοσιακών σκαφών.

Κατόπιν συνεχών και αδιαλείπτων προσπαθειών της

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ-SOS, επετεύχθει να παύσει πλέον η αλι-

εία διακοσίων είκοσι (220) βιτζότρατων και να απο-

συρθούν απο τις Ελληνικές θάλασσες μέχρι το τέλος

του 2019. Μετ’ εκπλήξεως και απορίας, δόθηκε τρί-

μηνη παράταση συνέχισης  της καταστροφικής αυτής

αλιείας για τον βυθό μας. Παράλληλα, θα απομακρύ-

νονται οι παράνομες Ιταλικές ανεμότράτες και τα πα-

ράνομα εργαλεία τους (όπως ξιφοπαράγαδα,
μπουκάλες, ανατινάξεις κ.λπ.) που εισβάλουν στο

Ιόνιο, ακόμα και με ρεσάλτο.

• Καταφέραμε να ξεκινήσει το 2019-2020 πάλι το δρο-

μολόγιο του Ferry boat που ενώνει το Αίγιο με τον

Άγιο Νικόλαο στην στερεά Ελλάδα.

• Πιέζουμε και υλοποιούμε την πρόταση μας, να μπούν

σε όλα τα Ferry boat, ανοικτού τύπου ασανσέρ προς δι-

ευκόλυνση των ανήμπορων επιβατών και των ΑΜΕΑ. 

• Βρήκαμε την λύση να περιορίσουμε την εισβολή των

μεδουσών σε οργανωμένες και πολυσύχναστες πλάζ

και παραλίες, σε συνεργασία με την εκάστοτε περι-

φέρεια και τους δήμους. 

• Έχοντας ως κεντρικό βραχίωνα την δημιουργία  οι-

κολογικής συνείδησης, αντιδράμε και αγωνιζόμαστε

για την διακοπή αλιείας τον μήνα Μαϊο, όπου τα

ψάρια διανύουν τον  αναπαραγωγικό τους κύκλο. Τα

σκάφη μέχρι σήμερα εξακολουθούν να αλιεύουν πε-

ρισσότερα ψάρια από όσα μπορούν να αναπαραχθούν

με ασφάλεια, δημιουργώντας έτσι ανισοροπία στα ιχ-

θυαποθέματα και τους βιώσιμους πόρους. Όσον

αφορά τους επαγγελματίες αλιείς, θα πρέπει να δη-

μιουργηθούν αντισταθμιστικά οφέλη μέσω κονδυλίων

για την συγκεκριμένη περίοδο.  

Με όραμα, δυναμικές ενέργειες και αγάπη στην θά-

λασσα η ομάδα της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ  αγωνίζεται και φρον-

τίζει για ένα καλύτερο μέλλον για τα αλιεύματα και

τους αλιείς καθώς και για το θαλάσσιο περιβάλλον

από το οποίο εξαρτώμεθα αμφότεροι, εμείς και τα

παιδιά μας.

Εμμανουήλ  Λούβαρης Πρόεδρος 

Κιν: +30 6942429244

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

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 1η’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ  «ΟΤ 3024, ΟΤ3025, ΚΧ3026 & ΚΧ3027 ΤΗΣ ΠΟΛΕ-
ΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 της περιοχής ΑΓΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ» ΠΟΥ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10-02-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24-02-
2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜ. 1257/20-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2020
ΑΠΟΦΑΣΗΣ  Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 3η’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
«ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  1  και  2  της  περιοχής  ΑΓΙΑ  ΜΑ-
ΡΙΝΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10-02-2020
ΕΩΣ ΚΑΙ 24-02-2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕ-
ΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗ-
ΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1112/20-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2020  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί : 30-01-2020
Αρ. Πρωτ.: 1707
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 2132000710
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγω-
νισμού, με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ-
ΔΗΣ), για την ανάθεση της δημόσιας
σύμβασης έργου με τίτλο: «Αντικα-
τάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης
στην περιοχή «Καρελλά» με αριθμό
αναφοράς τη σχετική μελέτη
ΤΥ/79/2018.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλήρωση
του έντυπου της οικονομικής προ-
σφοράς. 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού
είναι η αντικατάσταση αγωγών παλαιών
ιδιωτικών δικτύων στην περιοχή «Κα-
ρελλάς». Προβλέπεται η αντικατάσταση
ΤΜΗΜΑΤΟΣ του εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης το οποίο αποτελείται από σω-
λήνες PVC, PN6 ή PN10 διαφόρων δια-
μέτρων, αντοχής σε πίεση 6 Atm. Για τις
ανωτέρω εργασίες δεν απαιτούνται
απαλλοτριώσεις. 
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό (CPV):
45231300-8
Προσφορές υποβάλλονται για το σύ-

νολο του έργου. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντι-
προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου
έργου καθορίζεται ο χρόνος των είκοσι
τέσσερις (24) μηνών από την επομένη
της υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινί-
σεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και
απαντώνται αντίστοιχα μέσω της Διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Τελευταίες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 12 Φε-
βρουαρίου 2020, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗ-
ΣΕΙΣ  Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και
ώρα 15:30 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τρίτη 18/02/2020 και ώρα 23:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευ-
τέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 & ώρα
12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (γραπτή και προφορική)
ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυ-
τικούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία δια-
τίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα & δω-
ρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 3.000.000,00 €  και αναλύε-
ται σε:
Δαπάνη Εργασιών 1.660.939,49 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 298.969,11 Ευρώ 
Απρόβλεπτα  (ποσοστού 15% επί της

δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 293.986,29 Ευρώ, που
αναλώνονται σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του
ν. 4412/2016. 
Απολογιστικές εργασίες 140.220,30 €
ΓΕ & Όφελος Απολογιστικών εργα-
σιών 25.239,65 Ευρώ
Φ.Π.Α 24% 580.645,16
Η χρηματοδότηση του έργου του τίτ-
λου θα γίνει από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές,
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 3ης τάξης
και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥ-
ΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
(για αγωγούς υπό πίεση).
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού, ήτοι σαράντα οκτώ
χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά
ευρώ και δέκα λεπτά (48.387,10€),
πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ
ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων ή εγγυητικής επιστολής ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με το τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 12 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντί-
στοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ

συμπεριλαμβάνεται

στο ηλεκτρονικό 

μητρώο 

περιφερειακού και 

τοπικού τύπου 

του άρθρου 2 του  

ν. 3548/2007 (Α’68)

για δημοσιεύσεις

του Δημοσίου.

ΑΔΑ:

Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-

ΥΝΗ αρ. απόφασης

Α.Π.Ε./310/11/12/2019

https://media.gov.gr/cms/u

ploads/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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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.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για

βοήθεια 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

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

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

χος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για κα-

θημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας

για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτε-

ρική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρ-

χουν κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε

μήνυμα.

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνο-

δωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6974003808

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου.

Πληροφορίες 6946019849.

στα πεταχτά

Μονώσεις, Υγρασίες, Βαψίματα, Μικρά
και μεγάλα μερεμέτια

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300

Σεμινάρια στο Επαγγελματικό

Επιμελητήριο Αθηνών

Συνεχίζοντας τις ενημερωτικές – επιμορφωτικές της

δράσεις η Επιτροπή Λογιστών του Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Αθηνών προγραμματίζει  δύο νέα σε-

μινάρια.

Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:00-

21:00 με θέμα «εργατική νομοθεσία – αλλαγές στα
οικοδομικά έργα – επισιτιστικά καταστήματα».
Εισηγητές οι: Καρατζάς Χρήστος, Τσόγκας Αντώνης

και Δεσπότης Αντώνης.

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:00-

21:00 με θέμα «Ηλεκτρονικά βιβλία – Ηλεκτρονικά τι-
μολόγια».
Εισηγητής θα είναι ο  Καλαμαράς Νικόλαος.

Τα σεμινάρια είναι χωρίς κόστος και θα πραγματοποι-

ηθούν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

(Πανεπιστημίου 44 Αθήνα) στην αίθουσα του 1ου

Ορόφου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνή-

σετε στα τηλέφωνα 2105788460 και 2105788500

Ευρωπαϊκός Δημόσιος
Χώρος - ΕΔΩ ΕΥΡΩΠΗ

Η Αντιπροσωπεία της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής και το Εμ-

πορικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών προ-

σκαλούν σε δημόσια συζή-

τηση με τον Ευρωπαίο

Επίτροπο Οικονομίας, Πάολο

Τζεντιλόνι.

Η εκδήλωση θα γίνει στο Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών (αίθουσα «ΕΡΜΗΣ», 6ος όρο-

φος) Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα, την Παρασκευή 07

Φεβρουαρίου 2020 στις 11:00 π.μ.

(προσέλευση έως τις 10:45 π.μ.)

Θα προηγηθεί η τελετή εγκαινίων του Ευρωπαϊκού
Δημόσιου Χώρου – ΕΔΩ ΕΥΡΩΠΗ και θα ακολουθήσει

η ομιλία, και συζήτηση με μέλη της επιχειρηματικής

κοινότητας και πολίτες.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Προβλέπεται ταυτόχρονη διερμηνεία Αγγλικά-Ελλη-

νικά-Αγγλικά.

Tα Jumbo… σκοτώνουν τις

Κυριακές μας

ΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟ-

ΜΕΝΟΙ στηρίζουμε την

απόφαση του Εργατοϋ-

παλληλικού Κέντρου Πρέ-

βεζας για προκήρυξη

24ωρης απεργίας την Κυ-

ριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.30, στα Jumbo

Πρέβεζας.

Η διοίκηση των καταστημάτων Jumbo με μία προκλη-

τική, παράνομη και άκρως αντεργατική απόφαση, επι-

βάλλει εργασία κάθε Κυριακή πλέον σε τουλάχιστον

δύο καταστήματά της, σε Πρέβεζα και Κατερίνη.

Την προηγούμενη Κυριακή 26 Ιανουαρίου ενώσαμε τις

δυνάμεις μας με σωματεία και συνδικαλιστές με τους

οποίους δεν ταυτιζόμαστε ιδεολογικοπολιτικά. Όμως

έχουμε τον ίδιο στόχο:

Να εξαναγκαστεί η διοίκηση των καταστημάτων

Jumbo να ανακαλέσει την προκλητική, παράνομη και

άκρως αντεργατική απόφασή της.

Διαμηνύουμε προς τη διοίκηση της εταιρείας ότι η

υλοποίηση των σχεδιασμών τους δεν θα είναι «περί-

πατος». Το συνδικαλιστικό κίνημα, παρά τις επιμέρους

διαφορές και ιδεολογικοπολιτικές προσεγγίσεις, σύσ-

σωμο και ενωμένο θα αντιμετωπίσει την ύπουλη επί-

θεση της εργοδοσίας.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΤΗΛ. 210 8962.657, FAX: 210 8963.588

Βουλιαγμένη 27/1/2020, Αρ. Πρ. 3422

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. στις 26.1.2020 καλούντα τα

μέλη του ΝΟΚΒ στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση, το

Σάββατο 22/2/2020 και ώρα 08.00 π.μ. στην αίθουσα του

ομίλου με τα εξής θέματα:

1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. για

το έτος 2019.

2. Προϋπολογισμός έτους 2020

3. Εκθεση Εξελεγκτική Επιτροπής

4. Εγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού

έτους 2019

5. Εγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2020

6. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη γι ατο έτος 2019

7. Αρχαιρεσίες

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επανα-

ληφθεί την Κυριακή 23/2/2020 και ώρα 11:00 στον ίδιο

χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Φιλικά

Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος Ε. Τερζόπουλος

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ταξιδεύεις το χειμώνα, προετοιμάσου!

H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει

τους πολίτες τι πρέπει να προσέξουν πριν ξεκινήσουν να

ταξιδεύουν το χειμώνα με ένα τηλεοπτικό σποτ, που πε-

ριέχει ενδιαφέρουσες οδηγίες.

https://www.youtube.com/watch?v=b0ksZ9lWvsI
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας 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

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

H Ένωση Ασθενών Ελλάδας εκφράζει την έντονη ανη-

συχία της για την κλιμάκωση του διαχρονικού προβλή-

ματος των ελλείψεων φαρμάκων κατά το τελευταίο

διάστημα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πολι-

τών και σε ορισμένες περιπτώσεις τη διακινδύνευση

της δημόσιας υγείας. 

Η ανησυχία αυτή γίνεται εντονότερη όσο οι ασθενείς

βρίσκονται ανάμεσα σε αντικρουόμενες εκτιμήσεις για

την έκταση των ελλείψεων ανάμεσα στον ΕΟΦ και

τους φαρμακευτικούς συλλόγους. Για το λόγο αυτό

απαιτείται η εφαρμογή ενός αξιόπιστου μηχανισμού

παρακολούθησης και ελέγχου σε πραγματικό χρόνο.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει επιδεινωθεί την τε-

λευταία δεκαετία, παρουσιάζοντας υφέσεις και εξάρ-

σεις. Παράγοντες όπως η μειωμένη παγκόσμια

παραγωγή ορισμένων σκευασμάτων, οι περιορισμένες

εισαγωγές, η μη συστηματική κατανομή στην επικρά-

τεια και ασφαλώς οι παράλληλες εξαγωγές, συνθέ-

τουν τα κύρια αίτιά του. Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα,

όπου τα φάρμακα αξίας κάτω των 5 ευρώ αφορούν

πάνω από το μισό όγκο των πωληθέντων σκευασμά-

των ανά έτος, ο έλεγχος των εξαγωγών σε χώρες με

υψηλότερες τιμές, θα πρέπει να συνιστά κυρίαρχο συ-

στατικό της φαρμακευτικής πολιτικής, με γνώμονα το

συμφέρον του Έλληνα ασθενή και πολίτη. 

Η απάντηση σε αυτό το σύνθετο και πολυδιάστατο

πρόβλημα θα πρέπει να ξεκινήσει από την τεκμηριω-

μένη καταγραφή της έκτασής του και να επεκταθεί

στην εφαρμογή μίας σειράς μέτρων με τη συμμετοχή

όλων των εμπλεκόμενων μερών:

- Άμεση συγκρότηση ομάδας διαλόγου με τη συμμε-

τοχή του ΕΟΦ και των εκπροσώπων της φαρμακοβιο-

μηχανίας, των φαρμακαποθηκών, των συνεταιρισμών,

των φαρμακοποιών και των ασθενών.

- Αναβάθμιση των εργαλείων παρακολούθησης και του

παρεμβατικού ρόλου του συστήματος ελέγχου για τις

ελλείψεις φαρμάκων από τον ΕΟΦ. 

- Ελεγκτικός μηχανισμός για την αξιόπιστη καταγραφή

και παρακολούθηση των αποθεμάτων. 

- Απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών στους εξα-

γώγιμους κωδικούς όπου καταγράφονται ελλείψεις,

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.

- Ενίσχυση του μέτρου συνταγογράφησης με δραστική

ουσία, ώστε να παρέχεται ευελιξία στον φαρμακοποιό

να εξυπηρετήσει τον ασθενή. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται

ένας συνεχής, δυναμικός και κάθετος έλεγχος σε όλα

τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κυρίως όμως η

πολιτεία οφείλει να διαθέτει, να αξιοποιεί και να επι-

βεβαιώνει τη στρατηγική πληροφορία σχετικά με την

έκταση και την τάση του φαινομένου, προκειμένου να

αναπτύξει τις αντίστοιχες πολιτικές παρεμβάσεις.

Επικίνδυνη η κλιμάκωση των ελλείψεων φαρμάκων

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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. . . γ ια την υγειά μας

Η πρώτη διάγνωση της νόσου χρονολογείται απ’ τον

Μεσαίωνα, ενώ πήρε το όνομα «Λύκος» λόγω του

ότι οι δερματικές αλλοιώσεις που προκαλεί μοι-

άζουν με το δάγκωμα του λύκου. 

Η αιτιολογία της νόσου είναι  άγνωστη και δεν μπο-

ρεί να γίνει πρόβλεψη ποιος πρόκειται να πάθει Ερυ-

θηματώδη Λύκο. Πάντως υπάρχει μια διαταραχή του

ανοσολογικού συστήματος του οργανισμού, το

οποίο ενώ κανονικά προστατεύει τον οργανισμό από

τους βλαβερούς παράγοντες, στην περίπτωση του

Ερυθηματώδους Λύκου παράγει αυτοαντισώματα,

δηλαδή ουσίες, που στρέφονται εναντίον του ίδιου

του οργανισμού. Οι ουσίες αυτές κυκλοφορούν στο

αίμα και προκαλούν διαταραχή στα διάφορα όργανα.

Υπάρχουν δύο βασικές μορφές Λύκου, ο Δερματι-

κός που περιορίζεται στην πρόκληση εξανθημάτων

στο δέρμα και ο Συστηματικός Ερυθηματώδης που

προσβάλλει δέρμα και αρθρώσεις, ενώ συχνά επη-

ρεάζει και εσωτερικά όργανα (νεφρός, καρδιά κ.α.).

Έπονται ο Φαρμακευτικός που προκαλείται απ’ τη

λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων και ο Νεογνικός

που εμφανίζεται σε νεογέννητα των οποίων οι μη-

τέρες πάσχουν από Λύκο ή κάποιο άλλο αυτοάνοσο

νόσημα.

Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος είναι ένα

παγκόσμιο πρόβλημα υγείας, δεν κάνει διακρίσεις,

προσβάλλει ανθρώπους από όλο τον κόσμο και αν-

θρώπους όλων των ηλικιών. Το συνηθέστερο όμως

είναι να εκδηλωθεί μεταξύ 15 και 40 ετών.

Υπολογίζεται ότι πάσχουν από αυτό το νόσημα 5

εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Απαντά-

ται κυρίως όμως σε νεαρές γυναίκες. Υπάρχουν 10

φορές περισσότερες γυναίκες απο άνδρες ασθε-

νείς.

Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος είναι αυτοά-

νοση πάθηση με ευρύτατο κλινικό φάσμα, κατι που

σημαίνει οτι σε κάθε ασθενή εκφράζεται διαφορε-

τικά, τόσο απο πλευράς σοβαρότητος, όσο και απο

πλευράς συμπτωμάτων.

Η πάθηση αυτή μπορεί να αρχίσει απότομα με έν-

τονα συμπτώματα ή πολύ ήπια και για χρόνια να

είναι δύσκολη η διάγνωσή της. Η πορεία της συνή-

θως έχει διαστήματα με συμπτώματα (εξάρσεις) και

διαστήματα χωρίς συμπτώματα (υφέσεις), που μπο-

ρεί να είναι αρκετά μεγάλα.

Διπιστώνεται με εξετάσεις αίματος και ούρων, αλλά

και ειδικές (ΑΝΑ, αντι-ds DNA, ENA κ.λ.π.) που όλες

μαζί βοηθάνε το γιατρό στη διάγνωση της πάθησης,

στον προσδιορισμό της βαρύτητάς της και στην πα-

ρακολούθηση της πορείας του ασθενούς καθώς και

της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, που χορη-

γεί.

Η διάγνωση βασίζεται σε κλινικά και ορολογικά κρι-

τήρια (ΑΝΑ, anti-dsDNA στο70%, anti-Sm και anti-

RNP στο 40%, αντι-SSA/Ro και SSB/La στο 30% και

αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα).

«LUPUS GR 2020»

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) με την συνεργασία Ελλήνων καλλιτε-

χνών  ξεκινά ενημερωτική καμπάνια με διακριτικό

τίτλο «LUPUS GR 2020» σκοπός της οποίας είναι η

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά

με τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο.

Η δημιουργία μιας τέτοιας καμπάνιας  της οποίας εμ-

πνευστής  είναι ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκη-

νοθέτης Μιχάλης Κωνσταντινίδης, έχει βασικό στόχο

να συμβάλλει στη διαδικασία αποστιγματισμού της

νόσου καθώς το άκαμπτο πρόβλημα της προκατάλη-

ψης και του στίγματος απέναντι στην ψυχική και σω-

ματική ασθένεια παραμένει αναλλοίωτο. 

Με τη συμπαράσταση καλλιτεχνών και όχι μόνο, οι

οποίοι δεν έλαβαν αμοιβή για την συμμετοχή τους, η

καμπάνια «LUPUS GR 2020» αποτελείται από φωτο-

γραφίες, καθεμία από τις οποίες έχει διαφορετικό μή-

νυμα για τον ΣΕΛ και 2 τηλεοπτικά spots.

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα έχει ως

σκοπό να «τρέξει» την καμπάνια αυτή όχι μόνο στην

Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια σε συνεννόηση και  το

Lupus Europe, την EULAR, το EURORDIS και το PAIN

ALLIANCE EUROPE, στα οποία είναι μέλος. 

Η πρόεδρος της  ΕΛΕΑΝΑ Αθανασία Παππά, σημει-

ώνει  ότι επί του παρόντος, δεν υπάρχει παγκόσμια

καμπάνια Λύκου που να υποστηρίζεται από όλους

τους οργανισμούς καθώς ορισμένοι απ’ αυτούς έχουν

διαφορετικά χρώματα, φιλοσοφία, ακόμα και διαφο-

ρετικό μήνα ευαισθητοποίησης με αποτέλεσμα να δη-

μιουργείται σύγχυση σε ασθενείς και όχι μόνο.

Ωστόσο η δύναμή της Τέχνης είναι τόσο ελκυστική

που αν οι οργανώσεις για τον ΣΕΛ την ασπαστούν

μπορούν να δημιουργήσουν θαύματα αναδεικνύοντας

ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας.

Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπι-

κός, οργανισμός αναγνωρισμένος από το κράτος.

Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα  και αριθμεί περισσό-

τερα από 1500 μέλη, τα οποία  είναι κυρίως άτομα

που νοσούν  από  Ρευματικά Αυτοάνοσα Νοσήματα,

Ρευματολόγοι και ιατροί που ενδιαφέρονται για τις

ρευματικές παθήσεις και άτομα που ενδιαφέρονται να

συμπαρασταθούν σε αυτούς που πάσχουν ρευματικά

αυτοάνοσα νοσήματα. 

Όλα τα μέλη εργάζονται εθελοντικά. Μέλη της Επι-

στημονικής Επιτροπής είναι καθηγητές Ρευματολο-

γίας σε όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας

καθώς και καθηγητές και γιατροί άλλων ειδικοτήτων

που σχετίζονται με ρευματισμούς. 

H ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. έχει 8 υποκαταστήματα σε μεγάλες πό-

λεις της Ελλάδας ενώ έχει στρατηγική συνεργασία με

τους συλλόγους ΙΑΣΙΣ & ΘΑΛΕΙΑ. Η Ελληνική Εται-

ρεία Αντιρευματικού Αγώνα εκπροσωπεί την Ελλάδα

ως οργάνωση κοινωνικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή

Οργάνωση EULAR, EULAR PARE.

Περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες της

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α, επισκεφθείτε: www.arthritis.org.gr 

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
Μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης σε διεθνές επίπεδο
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Σε εξαιρετικό κλίμα και με την πα-

ρουσία όλων των αθλητών, μικρών &

μεγάλων, καθώς και μελών της Δη-

μοτικής Αρχής του Δήμου Κρωπίας,

κόπηκε η Πρωτοχρονιάτικη πίτα του

Ομίλου Αντισφαίρισης Ο.Α. Κορω-

πίου, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου

2020.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό,

από τον Τεχνικό υπεύθυνο του Ομί-

λου, Κων/νο Καραπαναγιώτη.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Αντι-

πρόεδρος του Ομίλου, Γεώργιος Δα-

λαμβέλας και ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Αδάμ.

Το παρών έδωσε ο Δήμαρχος Δημή-

τριος Κιούσης, Δημοτικοί Σύμβου-

λοι, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι

της μειοψηφίας,  τονίζοντας τη ση-

μασία του Ομίλου στην Αθλητική

Ανάπτυξη της περιοχής.

Η πίτα είχε τρία φλουριά για τους

τρεις τυχερούς, με όμορφα δώρα.

«Xειμερινό Kύπελλο 2020»

OPTIMIST

Πραγματοποίηθηκαν ιστιοπλοϊκοί διασυλλογικοί αγώ-

νες με τίτλο «Xειμερινό Kύπελλο 2020», στις 25-26 Ια-

νουαρίου 2020, που διοργάνωσε ο Ιστιοπλοϊκός

Όμιλος Πειραιώς με μεγάλη συμμετοχών ομίλων, ανά-

μεσά τους και ο Ναυτικός Ομιλος Βάρης Βάρκιζας.

Η ομάδα optimist του ΝΑΟΒ είχε μια ακόμη διάκριση

με την αθλήτρια Δανάη Μιχάλαινα που κατέλαβε

την  την 3η θέση στα κορίτσια.

Η αθλήτρια Δανάη Μιχάλαινα με τον προπονητή
της Πάχο Παπαστεφάνου.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα με τον Ομιλο Αντισφαίρισης Κορωπίου

Η εδαφοσφαίριση ή αλλιώς πετάνκ (petanque), είναι ένα

παιχνίδι, που μπήκε πρόσφατα στη γειτονιά της Βούλας,

και κέρδισε αμέσως τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Κι

αυτό γιατί όλες οι ηλικίες μπορούν να συμμετέχουν  ισά-

ξια.

Κάποιοι φίλοι του αθλήματος, έκαναν μια ομάδα και άρ-

χισαν να παίζουν. Τους έφτιαξε και ο Δήμος το γηπεδάκι,

οπότε δημιούργησαν σύλλογο με το όνομα “Petanque

Club Athens”. Πρόεδρός του είναι ο Γιώργος Κοντογιάν-

νης και  Γεν. Γραμματέας ο Χρήστος Μαυρέας. Πάνω απ’

όλα υπάρχει το μεράκι, γι’ αυτό και έχουν ήδη πλαισιωθεί

από κατοίκους της γειτονιάς που παίζουν.

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, το μικρό γηπεδάκι της πλα-

τείας Βενιζέλου (επί των οδών Σωκράτους και Παπάγου)

γέμισε με χαρούμενες παρέες, γνώριμες μεταξύ τους,

παιδιά, μαμάδες, μπαμπάδες, παπούδες που παίζουν τα

απογεύματα και συγκεντρώθηκαν για τη γιορτή τους, το

κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η ημέρα ήταν καλή αν και δεν είχε ήλιο, τα παιδιά έτρε-

ξαν, έπαιξαν μπάλα, περιμένοντας την έναρξη της γιορ-

τής. Ανάμεσά τους και ο καθηγητής Δημήτρης

Κριμιτζής, γνωστός εραστής της άθλησης και αγαπητός

στα παιδιά, έπαιξε μπάλα μαζί τους διδάσκοντας πως

πιάνουν τη μπάλα στο βόλεϊ και μέσα σε λίγη ώρα, τα

παιδιά έκαναν ζεύγη και έπαιζαν με πάθος.

Στη γιορτή τους παραβρέθηκα ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταν-

τέλλος και ο αντιδήμαρχος  Ν. Βάσης. 

Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται χωρίς να έχει κανείς ιδι-

αίτερο χάρισμα και προσφέρει στην κοινωνική επικοινω-

νία και στην γειτονία.

Το παιχνίδι παίζεται πάντα μεταξύ δύο ομάδων και υπάρ-

χουν 3 παραλλαγές, με δύο, τέσσερα ή έξι άτομα.

Τα μαθήματα είναι δωρεάν.

Θα τους βρείτε κάθε απόγευμα στην πλατεία και τις Κυ-

ριακές το πρωί παραδίδουν μαθήματα ΔΩΡΕΑΝ σε παι-

διά. Αξίζει μία επίσκεψη στην πλατεία να τους γνωρίσετε

από κοντά. Πληροφορίες 6944366355

Πετάνκ: ένα άθλημα γειτονιάς για όλες τις ηλικίες
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παρέμβαση για μείωση ποινών των ΠΑΕ

Κυβερνητική τροπολογία για αλλαγή στις ποινές των ΠΑΕ

Σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να απαλλαγεί από το πολιτικό

κόστος από την όξυνση της κόντρας αντίπαλων συμφερόν-

των στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και κατευνασμού το

κλίματος που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο 48ωρο, η κυ-

βέρνηση της ΝΔ αποφάσισε να αλλάξει το νόμο σχετικά με

τις ποινές στις ΠΑΕ για ζητήματα αρμοδιότητας της Επιτρο-

πής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΑΑ).

Μέσω του υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, η

κυβέρνηση έφερε στη Βουλή τροπολογία ώστε για συγκε-

κριμένα αδικήματα να μην επιβάλλονται βαριές ποινές σε

ομάδες (βλ. υποβιβασμός), η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψη-

φία. Βάσει της νέας διάταξης, που έχει αναδρομική ισχύ

από τον Ιούλη 2019 προβλέπεται πλέον ποινή αφαίρεσης

βαθμών (από 3 έως 10), από το τρέχον ή το επόμενο πρω-

τάθλημα.

Η κίνηση από πλευράς ΝΔ, με την οποία ουσιαστικά επιχει-

ρείται να κρατηθούν ίσες αποστάσεις στους κόλπους του

εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, αλλά και να προστα-

τευτεί το ίδιο το «προϊόν», έρχεται ως αποτέλεσμα των αν-

τιδράσεων που προκάλεσε η εισήγηση της ΕΑΑ για

υποβιβασμό των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ξάνθης. Η Επιτροπή, κατό-

πιν σχετική εξέτασης, εισηγήθηκε προς το αρμόδιο Πειθαρ-

χικό Οργανο της Super League την ανάκληση των

πιστοποιητικών συμμετοχής των δύο ΠΑΕ για το αδίκημα

της πολυιδιοκτησίας. H εξέταση έγινε μετά από καταγγελία

της ΠΑΕ Ολυμπιακός για σχέση του μεγαλομετόχου του

ΠΑΟΚ με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ξάνθης.

Αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο Επαγγελματικό Ποδό-

σφαιρο δεν είναι  “κεραυνός εν αιθρία” για να μην πω, ότι,

από τα τέλη της δεκαετίας  του 70 μέχρι αυτή τη στιγμή

που γράφεται το σημείωμα έχουν συμβεί, δεκάδες παρεμ-

φερή ζητήματα, που το κάθε ένα από αυτά στόχευε ανά-

λογα με το τι επιδίωκε  η κάθε ΠΑΕ να εισπράξει ΠΟΛΙΤΙΚΑ

– ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ…  

Δέν χρειάζεται να πω, ότι πρόκειται για κοροϊδία και εμ-

παιγμό, ενώ οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν για

άλλη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο των επιχειρηματιών παί-

ζεται στο παρασκήνιο, στα υπουργεία και σε διορισμένες

Επιτροπές,  οι δύο ΠΑΕ κινδυνεύουν μόνο με αφαίρεση βαθ-

μών και χρηματικό πρόστιμο. 

Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του ποδοσφαίρου όξυναν

ακόμα περισσότερο την πολύπλευρη κόντρα συμφερόντων

που διεξάγεται στο έδαφός του.

SUPER LEAGUE 1
«Φρένο» ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, 

κερδισμένος ο ΠΑΟΚ
Η ισοπαλία 0-0 στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Super

League 1, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, ανέτρεψε

το σκηνικό στην κορυφή της βαθμολογίας. Τη βαθμολογική

απώλεια των «ερυθρολεύκων» εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ,

που χάρη στη νίκη του με 1-0 επί του Βόλου στην Τούμπα

πέρασε ξανά μόνος 1ος. Οι πρωταθλητές πραγματοποίησαν

μέτρια εμφάνιση, αλλά βρήκαν τη λύση χάρη σε εύστοχη

εκτέλεση πέναλτι του Βιεϊρίνια στο 61'.

Στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός ήταν πιο απειλητικός απέναντι στη

γηπεδούχο ΑΕΚ και είχε ευκαιρίες για να πετύχει γκολ, με

σημαντικότερες το δοκάρι του Γκιγιέρμε (61') και με τον

Μπουχαλάκη στο ξεκίνημα (4'), χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Από την πλευρά της η «Ενωση» έβγαλε πάθος και είχε κα-

λύτερη στιγμή την ευκαιρία του Λιβάγια (47').

Σπουδαία νίκη με σκορ 2-0 πήρε στη Λάρισα με αντίπαλο

την ΑΕΛ ο Παναθηναϊκός, χάρη σε εύστοχες εκτελέσεις

πέναλτι των Χατζηγιοβάννη (24') και Μπουζούκη (90'), κι

έτσι σταθεροποιείται στην πρώτη τετράδα, ενώ πλησίασε

και στην 3η θέση. Να σημειωθεί πάντως ότι οι γηπεδούχοι

εξέφρασαν παράπονα για τη διαιτησία. Στα αξιοσημείωτα

της αγωνιστικής και η πρώτη νίκη στη σεζόν για τον Παναι-

τωλικό, 2-0 επί του Αρη, που του δίνει νέα ώθηση στη μάχη

για την παραμονή.

Αλλα αποτελέσματα: Πανιώνιος - Ατρόμητος 1-0, Ξάνθη -

ΟΦΗ 2-2, Λαμία - Αστέρας Τρίπολης 1-1.

Η βαθμολογία: ΠΑΟΚ 52, Ολυμπιακός 51, ΑΕΚ 38, Παναθη-

ναϊκός 34, Αρης 29, ΟΦΗ 27, Ξάνθη 27, Ατρόμητος 26, ΑΕΛ

24, Λαμία 24, Βόλος 22, Αστέρας Τρίπολης 22, Παναιτωλι-

κός 13, Πανιώνιος 9 (ξεκίνησε με -6).

BASKET LEAGUE
Εδραίωση ΑΕΚ, ξεχώρισαν Κολοσσός 

και Ηφαιστος
Το νικηφόρο πέρασμα της ΑΕΚ από το Περιστέρι και οι ση-

μαντικές νίκες Κολοσσού Ρόδου και Ηφαίστου Λήμνου ήταν

τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στη 17η αγωνιστική της

Basket League.

H ΑΕΚ, παρά τα προβλήματα απουσιών, υπό την καθοδή-

γηση του Νίκου Ζήση (18 πόντοι) στην επιστροφή του στους

αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από 15 χρόνια

πήρε πολύτιμη εκτός έδρας νίκη επί του Περιστερίου με 77-

73. Εδραιώνεται έτσι στη 2η θέση της βαθμολογίας, ενώ

απέκτησε και το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με

το Περιστέρι, καθώς υπερκάλυψε τη διαφορά της ήττας της

στον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο.

Στη Ρόδο ο Κολοσσός με κορυφαίο τον Αγκεμπελέσε (18

π.) επικράτησε 73-70 του Προμηθέα Πάτρας και πήρε βαθιά

βαθμολογική ανάσα στη μάχη του για παραμονή. Οσο για

τον Προμηθέα, με τη νέα ήττα του χάνει κι άλλο έδαφος

στη διεκδίκηση της 2ης θέσης.

Με τρίποντο στο φινάλε από τον πρώτο του σκόρερ στον

αγώνα, Πελεκάνο (13 π.), ο Ηφαιστος νίκησε 67-65 το Λαύ-

ριο και μπήκε στην πρώτη πεντάδα.

Σε ακόμα πιο δύσκολη θέση έφερε τον Αρη ο Ιωνικός, νι-

κώντας τον 72-65 στη Νίκαια. Νέα εντός έδρας νίκη για το

Ρέθυμνο, αυτή τη φορά επί του Πανιωνίου με 73-61, χάρη

στην οποία διατηρήθηκε εντός οκτάδας. Εύκολες νίκες

πήραν ο Ηρακλής (83-67 τη Λάρισα στο Ιβανώφειο) και ο

πρωτοπόρος Παναθηναϊκός (117-79 τον ουραγό ΠΑΟΚ στο

ΟΑΚΑ).

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

Ψήφισμα κατά του αθλητικού νόμου
Ψήφισμα τοπικών Ενώσεων κατά του νέου αθλητικού νόμου

Στην ομόφωνη αποδοκιμασία του νέου αθλητικού νόμου της

κυβέρνησης ΝΔ προχώρησαν οι τοπικές Ενώσεις και Επι-

τροπές της Ομοσπονδίας μπάσκετ (ΕΟΚ), μετά από σχετική

συνεδρίαση της ολομέλειας των προέδρων των Αθλητικών

Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών της ΕΟΚ. Σε αυτήν απο-

φασίστηκε ομόφωνα η σύνταξη ψηφίσματος αποδοκιμασίας

της πρόσφατης τροποποίησης του αθλητικού νόμου, με το

οποίο παράλληλα «ζητείται η άμεση κατάργηση του αντι-

συνταγματικού αυτού άρθρου».

VOLLEYLEAGUE

Πήρε το ντέρμπι ο Ολυμπιακός
Στην κορυφή της βαθμολογίας της Volleyleague επέστρεψε

ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη στο κλειστό του Ρέντη με 3-1

επί του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής. Οι «ερυ-

θρόλευκοι» προηγήθηκαν με 1-0 σετ (25-21), οι φιλοξενού-

μενοι απάντησαν στο δεύτερο (19-25), με τους

γηπεδούχους να ανακάμπτουν στο 3ο με 25-14. Ωστόσο το

4ο εξελίχθηκε σε ντέρμπι και με ένταση μέχρι να το κατα-

κτήσει ο Ολυμπιακός με 30-28.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον ΟΦΗ με 3-0 σετ (25-19,

26-24, 25-20) παραμένοντας δεύτερος. Αντίθετα, ο έτερος

μνηστήρας του δεύτερου σκαλοπατιού, Φοίνικας Σύρου, νί-

κησε με απώλειες δύσκολα εκτός έδρας την Κηφισιά με 3-

2 (25-22, 28-26, 28-30, 10-25, 11-15). Τις καθαρές νίκες με

3-0 πήραν Ηρακλής και Παμβοχαϊκός επί των Εθνικού Αλε-

ξανδρούπολης εντός (25-19, 25-20, 25-14) και της Ελπίδας

Αμπελοκήπων εκτός (25-19, 25-20, 25-14), αντίστοιχα.

SUPER LEAGUE 2

Επιστροφή στις νίκες ο ΠΑΣ
Με σπουδαίο «διπλό» στην Κρήτη, 2-1 επί του Εργοτέλη για

τη 14η αγωνιστική, o πρωτοπόρος της της Super League 2

ΠΑΣ Γιάννινα διατήρησε την απόσταση ασφαλείας από τους

υπόλοιπους διεκδικητές της ανόδου. Στο κατόπι του παρέ-

μεινε ο 2ος Απόλλων Σμύρνης, που είχε εύκολο έργο στην

Καλαμαριά απέναντι στον Απόλλωνα Πόντου, τον οποίο νί-

κησε 5-0. Με ευρείες νίκες συνέχισαν και οι ισόβαθμοι στην

3η θέση Απόλλων Λάρισας και Λεβαδειακός, με αντιπάλους

Δόξα Δράμας εντός (4-1) και Κέρκυρας εκτός έδρας (4-0)

αντίστοιχα. Στο χανιώτικο ντέρμπι τα Χανιά νίκησαν 3-0 τον

Πλατανιά, και τέλος στην Αρτα η ΑΕ Καραϊσκάκης επικρά-

τησε 2-0 της Παναχαϊκής.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Φινάλε πρόκρισης για το Περιστέρι

Εστω και με αγωνιώδη τρόπο, στο φινάλε, το Περιστέρι εξα-

σφάλισε την πρόκρισή του στους «16» του FIBA Champions

League, μετά την εντός έδρας νίκη του επί της Μπάμπεργκ

με σκορ 77-75 για τη 13η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Ηταν η 8η νίκη για την ελληνική ομάδα στον 3ο όμιλο, χάρη

στην οποία «κλείδωσε» την παρουσία της στην πρώτη τε-

τράδα, ενώ μπροστά στη 14η και τελευταία αγωνιστική δια-

τηρεί κάποιες ελπίδες ακόμα και για την κατάληψη της 3ης

θέσης του ομίλου.

Ενα καλάθι του Στίβεν Γκρέι στα τελευταία δευτερόλεπτα της

αναμέτρησης ήταν αυτό που έκρινε τον αγώνα υπέρ του Περι-

στερίου. Συνολικά οι γηπεδούχοι έδειξαν χαρακτήρα, αφού

βρέθηκαν να χάνουν με 5 πόντους ένα λεπτό πριν από τη λήξη

(75-70), έφτασαν όμως στην ανατροπή χάρη στην καλή τους

άμυνα και τους κρίσιμους πόντους των Μορέιρα και Γκριν.

Η οικογένεια της ΕΒΔΟΜΗΣ, 

εύχεται στον εθελοντή αθλητικογράφο 

και πολυνίκη, μεγάλο αθλητή στίβου

Νίκο Γεωργόπουλο,

για τα γενέθλιά του

καλά χρόνια με ηλιόλουστες ημέρες!

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ




