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«Πόλεμος ένδοξος, ειρήνης αισχράς
αιρετώτερος»

Δημοσθένης

Το άρθρο μου – πρόταση, για σύσταση Διαρκούς

Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και

Άμυνας καθώς και έκδοση ψηφίσματος – προει-

δοποίησης της Βουλής των Ελλήνων [αντίστοι-

χου της τουρκικής περί casus belli (αιτία πολέμου)

σε περίπτωση επεκτάσεως  της αιγιαλίτιδας

ζώνης μας στα 12 ν. μίλια, όπως το δικαιούμαστε,

σύμφωνα με Διεθνές Δίκαιο],

ψήφισμα λοιπόν πως κάθε πα-

ραβίαση του χερσαίου – εναέ-

ριου – θαλάσσιου και

υποθαλάσσιου κυριαρχικού δι-

καιώματός μας, μετά από μία

και μοναδική προειδοποίηση, θα

πλήττεται» (7η, φ. 1120), η πρό-

ταση αυτή επέδρασε σ’ έναν

αριθμό αναγνωστών σκεπτικι-

στικά:

«Μα, αν ρίξουμε ένα αεροπλάνο ή βυθί-
σουμε ένα πλοίο που παραβιάζει κυριαρχικό
μας χώρο, αυτό δεν θα οδηγήσει σε θερμό
επεισόδιο;».

Τί είναι το «θερμό επεισόδιο;» να το πούμε με

δύο λέξεις: πολεμική δράση, πολεμική ενέργεια,

εμπλοκή περιορισμένης εκτάσεως και χρονικής

διάρκειας, χωρίς να έχουμε κήρυξη πολέμου.

Αλλά να πούμε και το άλλο: «Με το να μην
έχουμε πόλεμο, δεν σημαίνει ότι έχουμε και ει-
ρήνη», όπως είχε πει ο Τρούμαν1, τον καιρό του

ψυχρού πολέμου.

Αλλά αν και όταν επισυμβεί ένα θερμό επεισόδιο,

ποιος θα ευθύνεται;                Συνέχεια στη σελ. 2

Κώστας Βενετσάνος

Τα Υδατοδρόμια
στους Δήμους

σελίδα 17

Το Δίκαιο της θάλασσας
σελίδα 14

Ναί, «Δήμο Απόλλωνος»
σελίδα 11

Οξυμένα τα προβλήματα
Παιδείας στην Αν. Αττική

σελίδα 7

Διαγράφονται αξιώσεις
από τους ΟΤΑ

σελίδα 7

Μέτρα και οδηγίες πρόληψης στις
Σχολικές Μονάδες για τη γρίπη

1 στα 3 παιδιά Γυμνασίου/Λυκείου έχει συναντηθεί 
με άγνωστο από το διαδίκτυο! σελίδα 10

O Έρως μέρες δεν
κοιτά...

χτυπάει όπου τ’ αρέσει 

ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Oδηγίες 

που πρέπει να 

εφαρμοστούν

στα σχολεία

για 

προληπτικούς 

λόγους.
Σελίδα 21

ΟΛΕΜΟΣ
ΠΑΤΗΡ πΑΝΤΩΝ
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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

Ποιος θα είναι ο δράστης και ποιος ο ηθικός αυ-

τουργός και ο αντικειμενικά υπαίτιος; 

Όταν έχω το σπίτι μου «περιφραγμένο» - οριοθε-

τημένο κι έρχεται κάποιος και πηδάει απ’ τα κάγ-

κελα τον προειδοποιώ να φύγει, διαφορετικά είμαι

υποχρεωμένος να προστατέψω τον ιδιωτικό μου

χώρο παντιοτρόπως.

Αν ο εισβολέας – ο αυθαιρέτως, παρανόμως και αυ-

τοβούλως, βιαίως εισερχόμενος – αμφισβητεί την

ιδιοκτησία μου και τα «χαρτιά μου», του λέω να

πάει στα δικαστήρια, με το επιπλέον ερώτημα-επι-

χείρημα, γιατί δεν τ’ αμφισβητούσε τις προηγούμε-

νες δεκαετίες.

Στην περίπτωση της Τουρκίας, από το 1923 που

υπογράφηκε η διεθνής Συνθήκη της Λωζάνης,

μέχρι τουλάχιστον τη δεκαετία του 1960, δεν γνω-

ρίζω να υπήρξαν παραβιάσεις του εναέριου, χερ-

σαίου και θαλάσσιου κυριαρχικού μας χώρου.

Επομένως η προειδοποίηση και η αποφασιστικό-

τητα της δραστικής αντίδρασης σε κάθε παραβίαση

και αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας μας, λει-

τουργεί αποτρεπτικά και άρα προς την ειρηνική επί-

λυση της όποιας διαφοράς προβάλλει η Τουρκία.

Εκτός κι αν η Τουρκία επιζητεί οπωσδήποτε μια πο-

λεμική σύρραξη, αποβλέποντας στην πιθανή ικανο-

ποίηση παράλογων απαιτήσεών της και αναβίωση

του οθωμανικού αρπακτικού «μεγαλείου» της,

οπότε η πολεμική σύρραξη, καίτοι ανεπιθύμητη, κα-

θίσταται αναπότρεπτη και επιβεβλημένη από το δί-

καιο και την ιστορία μας.

Δεν μπορεί παρά να ισχύει το απόφθεγμα του Δη-

μοσθένη: «πόλεμος ένδοξος, ειρήνης αισχράς αι-
ρετώτερος»! (προτιμότερος).

Και σας το λέει αυτό ένας έμπρακτα ειρηνιστής με

αγωνιστική συμμετοχή στις μαραθώνιες πορείες,

ακόμα και τον καιρό που απαγορεύονταν και εδιώ-

κοντο· τον καιρό του Λαμπράκη.

Σας τα λέει ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τον πό-

λεμο και μάλιστα στην τρυφερή ηλικία των 6 ετών.

Έχω ζήσει τον πόλεμο, την κατοχή, την πείνα και

τις εκτελέσεις ακόμη, μπροστά μου. Τα Δεκεμ-

βριανά – δέκα χρονών – στον Αγιο Παντελεήμονα

μέσα στις μάχες και στις ύπουλες σφαίρες των

ελεύθερων σκοπευτών (τσίφτιδες, τους έλεγαν).

Έχω ζήσει έναν εμφύλιο... Αναφέρομαι σ’ αυτή την

περίοδο γιατί «γλυκύ δ’ απείρω πόλεμος», κατά

τον Πίνδαρο2. Στον άπειρο “παλικαρά”, στον αψύ,

τον θερμόαιμο μπορεί να φαίνεται ο πόλεμος ελ-

κυστικός, «γλυκύς», αλλά, όπως επισημαίνει κι ο

Erich Maria Remarque, «ένα νοσοκομείο δείχνει τι
είναι ο πόλεμος» (κι αυτό το έχω βιώσει, μ’ αδερ-

φωμένους τους εχθρούς, Έλληνες και Ιταλούς, στα

κρεβάτια του πόνου). Το νοσοκομείο και το πεδίο

της μάχης προσθέτω, χωρίς να το ‘χω ζήσει προ-

σωπικά.

Νομίζω ότι έδωσα τα «πιστοποιητικά» των ειρηνι-

στικών μου διαθέσεων. 

ΔΕΝ θέλω πόλεμο!
Δεν θέλω πόλεμο, αλλά σε καμμιά περίπτωση δεν

θα θυσιάσω το Δίκαιο, την αξιοπρέπεια και τον αυ-

τοσεβασμό μου, προς χάριν μιας αισχράς ειρήνης,

υποκύπτοντας «ρεαλιστικά» στις αξιώσεις των

όποιων ισχυρών συμφερόντων, των όποιων άδικων

αξιώσεων. Δεν θα θυσιάσω τον σεβασμό στην ιστο-

ρία μου, το σεβασμό στο αίμα των νεκρών ένδοξων,

απώτερων και πρόσφατων, προγόνων μου, χάριν

των ανύπαρκτων «αξιών» των δυτικών ιμπεριαλι-

στών σταυροφόρων και ανατολικών βάρβαρων και

αδίστακτων πλιατσικολόγων.

Όλοι αυτοί, - όχι  Αμερικανοί, δυτικοευρωπαίοι και

Τούρκοι – αλλά αμερικανικό, ευρωπαϊκό και ανατο-

λίτικο ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο έχουν μία και μο-

ναδική αξία: τον πλουτισμό!

Τον πλουτισμό από την αρπαγή των κόπων των

λαών, χάριν της απολαύσεως και της δυνάμεως

και τη δύναμη, την ισχύ, χάριν του πλούτου.

Του άδικου πλούτου της αδίστακτης αρπαγής και

της απάτης.

Δεν θα θυσιάσω τον αυτοσεβασμό μου, αφήνοντας

παρακαταθήκη στα παιδιά μου το όνειδος της αι-

σχράς ειρήνης, της υποταγής. Αφήνοντας στα παι-

διά μου την ντροπή για τους γονείς τους, για τους

άμεσους προγόνους τους.

Κλείνοντας θέλω να επισημάνω πως «ο πόλεμος
(που είναι να γίνει) δεν αποφεύγεται· μόνο ανα-
βάλλεται...»3, όπως συμπεραίνει ο Φλωρεντίνος πο-

λιτικοφιλόσοφος Νικολλό Μακιαβέλλι, για να

επισημάνει, σχολιάζοντάς τον ο Ναπολέων, πως

είναι ένα συμπέρασμα βασικό για την πολεμική και

πολιτικού του πορεία3. Kαι ήταν.

Είναι ανάγκη όμως να παρατηρήσω ότι στη σύγ-

χρονη εποχή, «η τεχνολογία έκανε το τίμημα του
πολέμου πολύ μεγάλο»4, όπως επισημαίνει ο μέχρι

πρότινος Γενικός Διευθυντής Της Κομισιόν της Ε.Ε.

Robert Cooper. Πράγμα που είχε παρατηρήσει πριν

2.400 χρόνια ο Θουκυδίδης: «...πόλεμος ουχ
όπλων το πλέον, αλλά δαπάνης»!

Τον καιρό μάλιστα που το κόστος διεξαγωγής του

ήταν πολύ μικρότερο.

Θα μου επιτρέψουν, φαντάζομαι οι αναγνώστες

που μου κάνουν την τιμή να με διαβάζουν να προ-

σθέσω και την προσωπική μου στρατηγική άποψη:

Ο επιθετικός πόλεμος είναι η βίαιη επιβολή της,

άδικης συνήθως, θέλησης του ισχυρότερου. 

Η αντίσταση του αδυνάτου σ’ αυτόν τον πόλεμο

είναι ο «ασύμμετρος πόλεμος» · η λεγόμενη «τρο-

μοκρατία!» Ας το λάβουμε υπόψη μας. Ας το λά-

βουν υπόψη τους, αυτοί και οι πολίτες που τα

δέχονται παθητικά ή και αρεστά. Αθώα είναι μόνο

τα παιδιά! Κι εκείνοι που δεν συμμετέχουν δεν είναι

αθώοι, φιλήσυχοι. Άχρηστοι5 είναι.

――――――
1. Χαρυ Τρούμαν, (1884-1972), πρόεδρος των ΗΠΑ, 1945-1953.

2. Πίνδαρος (5220438) Αρχαίος λυρικός ποιητής.

3. Ν. Μακιαβέλλι: Ο Ηγεμόνας, με σχόλια του Ναπολέοντα,

εκδ. Σκαραβαίος, 2017, κεφ. 3, σελ. 90-91.

4. R. Cooper: Η Διάσπαση των Εθνών, εκδ. ΚΕΔΡΟΣ, σελ. 32 κ.ε.

5. Θουκυδίδης: Επιτάφιος του Περικλέους.

Εκτεταμένα Έργα οδοποιΐας στο
Δήμο Παλλήνης Σελ. 6

Συνάντηση Φιλίππου - ΕΤΑΔ για τις
παραλίες του Δήμου Σελ. 6

Πρώτες βοήθειες στην καθημερινό-
τητα από την Αν. Αττική Σελ. 7

Ο Μονοθελητισμός και ο Μάξιμος
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Τεύκρος και Έννη
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Εκδήλωση για τους νεκρούς του
ΟRΙΑ στο Σαρωνικό Σελ. 12

“Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης”,

Αντιπρόεδρος Ε.τ.Π. ο Περιφερειάρχης

Γιώργος Πατούλης Σελ. 13

Εθνικοί κανόνες εμπλοκής
Παν. Μουντανέας Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη

ΠΟΛΕΜΟΣ 

πατήρ πάντων

«Πολιτικές εξελίξεις»

Η ΚΟ του ΚΚΕ του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης σας καλεί στη συγκέντρωση – συζήτηση που θα

πραγματοποιηθεί στο “Γυάλινο”στην παραλία της

Βάρκιζας με θέμα: «Πολιτικές εξελίξεις» την Κυ-

ριακή 16 Φεβρουαρίου στις 11.00 πμ. με ομιλητή στέ-

λεχος του κόμματος.
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Μια όμορφη παρέα, έγιναν όλοι  στο “Εν Πλω”, την

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, όταν η μείζων αντιπολί-

τευση του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Δη-

μοτική παράταξη «Κύμα Ενωμένων Πολιτών» με επι-

κεφαλής τον Δημήτρη Δαβάκη, έκοψαν την πρωτο-

χρονιάτικη πίτα.

Ανάμεσα σε εκλεγμένους συμβούλους της παράτα-

ξης, μέλη και φίλους ο Δημήτρης Δαβάκης, ευχήθηκε

καλή και εποικοδομητική χρονιά.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Tο Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 στο ΚΑΠΗ Κε-

ρατέας, στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση

διαβούλευση που αφορά την “Κυκλοφοριακή Ορ-

γάνωσης της Κερατέας”.
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«ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ»
του ΜΙΓΚΕΛ ΝΤΕ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

Επιμένοντας  στην απόδοση για το θέατρο  σημαντικών

κλασσικών λογοτεχνικών κειμένων, η Εταιρία Θεάτρου

«Νεάπολις», ανεβάζει στο θέατρο Φούρνος, το «Δον Κι-
χώτη» του Mιγκέλ Ντε Θερβάντες από τις 15 Φεβρουα-

ρίου 2020 και για 18 παραστάσεις, κάθε Σάββατο και

Κυριακή στις 21:00.

Ταξιδεύουμε στα μαγικά τοπία του Θερβάντες, ανιχνεύον-

τας μέσα από την αριστουργηματική, ποιητική, ρηξικέ-

λευθη και απελευθερωτική του πένα, τι σημαίνει για μάς

σήμερα αυτή η «άλλη», «παράξενη», «περιπλανώμενη»

ιπποτική ζωή των κωμικοτραγικών ηρώων του.

Τους αθάνατους έρωτές τους, τις μάχες τους, τις συντρι-

βές τους, την ιλαρότητά τους και τη γοητεία του να βγαί-

νεις από το κάδρο της «λογικής» και να συγκρούεσαι με

την κατεστημένη τάξη πραγμάτων.

θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, τηλ. 21 0646 0748

«Ιστορίες Φαντασμάτων
από την Ιαπωνία»

του Λευκάδιου Χερν

H Θεατρική Ομάδα Κωφών «ΤΡΕΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ» παρου-

σιάζει το έργο του Λευκάδιου Χερν «Ιστορίες Φαντασμά-
των από την Ιαπωνία» από τις 7 Μαρτίου μέχρι 12

Απριλίου κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00

στο Θέατρο Άβατον. Πρόκειται για την δέκατη παραγωγή

της ομάδας, που από την ίδρυσή της το 2009 έχει κατα-

φέρει να αναδείξει νέους κώδικες στην υποκριτική έκ-

φραση και τη θεατρική φόρμα, αξιοποιώντας με

ανανεωτική ματιά την νοηματική γλώσσα, παράλληλα με

την φωνητική ερμηνεία, τις αρχές του αυτοσχεδιασμού

και τις τεχνικές του σωματικού θεάτρου.

Στην παράσταση «Ιστορίες Φαντασμάτων από την Ιαπω-

νία» συμμετέχουν κωφοί και ομιλούντες ηθοποιοί που

χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος και τη Νοηματική

Γλώσσα, με ταυτόχρονη φωνητική ερμηνεία για να μας

μεταφέρουν σε έναν κόσμο, όπου το υπερφυσικό στοι-

χείο πρωταγωνιστεί σε παμπάλαιους μύθους της Άπω

Ανατολής. Ο Χερν αναδεικνύει την ομορφιά της ιδιαιτε-

ρότητας του ιαπωνικού πολιτισμού και μας φέρνει στο

νου τις κοινές ρίζες που μπορεί να έχουν όλοι οι  πολιτι-

σμοί. 

Η σκηνική δράση πραγματοποιείται συνδυάζοντας διαφο-

ρετικά είδη θεάτρου όπως το σωματικό θέατρο, τη παν-

τομίμα και περιέχει στοιχεία του παραδοσιακού ιαπωνικού

Θεάτρου Νο και Καμπούκι. Επίσης, στην παράσταση χρη-

σιμοποιείται το Visual Vernacular που περιέχει στοιχεία

ποίησης, παντομίμας και νοηματικής γλώσσας σε συνδυα-

σμό με συμβολικές χειρονομίες (mudras) των Ασιατικών

παραδόσεων για να απεικονίσει τα πράγματα στην οπτική

τους πολυπλοκότητα. 

Η παράσταση αποτελεί ένα καλλιτεχνικό έργο που απευ-

θύνεται τόσο σε κωφούς, όσο και ακούοντες θεατές.  

Θέατρο Άβατον, Eυπατρίδων 3, Athina, τηλ. 21 0341 2689

Τζωρτζίνα Καλέργη

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, επισκέπτον-

ται τα ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου, με στόχο να εν-

θαρρύνει την ανάδειξη ατόμων τρίτης

ηλικίας με τα πολιτιστικά δρώμενα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

Δωρεάν οργανωμένη ξενάγηση, δωρεάν με-

ταφορά  και είσοδο με ένα θερμό καλωσόρι-

σμα με καφέ και γλυκίσματα. 

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 Φεβρουαρίου 2020 (γκρουπ των 30

ατόμων)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Φεβρουαρίου 2020 (γκρουπ των 30

ατόμων)

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣΚΕ ΧΟΡΟΣ 

ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Φορέστε τις στολές σας, βάλτε το κέφι σας φτιάξτε

τα μεζεδάκια σας και ελάτε να γιορτάσουμε στο

ρυθμό της Αποκριάς!!! 

Ώρα προσέλευσης: 11:00 π.μ. 

Εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου 

Το “Αρχείο Πολέμου”, καλεί το

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 και

ώρα 19:30 στην εκδήλωση με θέμα

το «ΛΕΥΚΟ ΡΟΔΟ» και εισηγητή

τον Σωτήρη Βουρλιώτη*. Το έργο

αναφέρεται σε μια ιστορία άγνω-

στή για το πλατύ κοινό. Μιας ομά-

δας Γερμανών φοιτητών που

εναντιώθηκαν στον Χίτλερ με ομα-

δικές διαμαρτυρίες και οι περισσό-

τεροι θανατώθηκαν.

Η κύρια πλατεία έξω από το Πανεπι-

στήμιο του Μονάχου ονομάζεται

πλατεία αδελφών Σολ. Το όνομα

τιμά τη μνήμη του «Λευκού Ρόδου»

(Weiße Rose), μίας μικρής ομάδας

φοιτητών, οι οποίοι κατάφεραν να

οργανώσουν μία από τις λίγες

σημαντικές διαμαρτυρίες εναντίον

του καθεστώτος, κατά την περίοδο

1942 –1943.

Η αντίσταση των Γερμανών στον

Χίτλερ εμφανίσθηκε αργά και

υπήρξε συγκρατημένη. Ωστόσο,

λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις

στο πλαίσιο μίας αυστηρά αστυνο-

μοκρατούμενης πολιτείας, όπως

ήταν η Γερμανία μεταξύ του 1933

και του 1945. Το «Λευκό Ρόδο» ορ-

γανώθηκε στο Μόναχο, κυρίως από

φοιτητές, και δημιούργησε μικρούς

πυρήνες και σε άλλες πόλεις. Η

δράση του περιοριζόταν στην δια-

νομή φυλλαδίων, που είχαν σκοπό

να καταδείξουν το  «μοχθηρό» κα-

θεστώς, να ξεσηκώσουν τις συνει-

δήσεις των αναγνωστών και να

ενθαρρύνουν την παθητική αντί-

σταση.

Τα περισσότερα μέλη της οργάνω-

σης συνελήφθησαν και θανατώθη-

καν και η δράση τους υπήρξε

σύντομη. Ωστόσο, δεκάδες βιβλία

έχουν γραφεί για το «Λευκό Ρόδο».

Στη Γερμανία, πολλά σχολεία, εκπαι-

δευτικά ιδρύματα, δρόμοι, πλατείες

φέρουν το όνομα μελών της ομάδας

και η Σοφία Σολ είναι από τις πιο

αναγνωρίσιμες μορφές της σύγχρο-

νης γερμανικής ιστορίας – συγκρίνε-

ται με την Αντιγόνη του Σοφοκλή.

Πιθανώς το σημαντικότερο που κα-

τάφερε το Λευκό Ρόδο ήταν να

αφήσει στους Γερμανούς μία κληρο-

νομιά τιμής και θάρρους.

Eάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε

την εκδήλωση, επικοινωνήστε τηλε-

φωνικά με την Μάκα Ντοχνάτζε στο

210-8676390/ κινητό 69-98088220, ή

afreris@wararchivegr.org το αργό-

τερο μέχρι την 20-2-2020 λόγω των

περιορισμένων θέσεων.

Αρχείο Πολέμου: Μηθύμνης 36 Πλα-

τεία Αμερικής

* Ο Σωτήρης Βουρλιώτης είναι απόφοι-

τος του Τμήματος Μηχανολογίας του

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και Διπλωματούχος

Μηχανολόγος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.

(με τρεις υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ.).

Εργάζεται ως μελετητής. Το ενδιαφέ-

ρον του για την ιστορία του Β’ Παγκο-

σμίου Πολέμου ξεκίνησε από νωρίς,

συγκεντρώνοντας πάσης φύσεως

υλικό. Το 2000 εκμεταλλεύτηκε την

ευκαιρία που του δόθηκε να γράψει δη-

μόσια, καθώς του έδινε την δυνατό-

τητα να ασχοληθεί βαθύτερα με εκείνη

την περίοδο της Ιστορίας.

Έχει συγγράψει δύο βιβλία και δεκά-

δες άρθρα με θέματα κυρίως για τον

Β΄ ΠΠ – μάχες, άγνωστες πτυχές, ορ-

γάνωση, τεχνολογία.

“ΛΕΥΚΟ ΡΟΔΟ” - Γερμανοί φοιτητές εναντίον του Χίτλερ
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Εκδήλωση με βασιλόπιτα 

με την “Ευρυάλη Βούλας”

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευ-

ρυάλη Βούλας”, προσκαλεί  στο κόψιμο της πρω-

τοχρονιάτικης βασιλόπιτας, με φαγητό, μουσική,

χορό, που θα γίνει το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου

2020 και ώρα 8 μ.μ. στην ταβέρνα “Βοσκοπούλα”

(Λεωφ. Βάρης 41).
Για προσκλήσεις 6974017018 Δ. Ζησιμόπουλος

Ο Σύλλογος “Νέα Παλλήνη”

κόβει πίτα

Ο Εξωραϊστικός - εκπολιτιστικός σύλλογος “Νέα

Παλλήνη” προσκαλεί στην ετήσια κοπή της βασιλό-

πιτας, που θα γίνει την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου

2020 και ώρα 11:15 στην αίθουσα του Κ.Α.Π.Η. Παλ-

λήνης (Λεωφ. Πουλή, δίπλα στο Μουσικό Σχολείο

Παλλήνης).

Θα δοθεί σε όλους η ευκαιρία να ανταλλάξουν

ευχές και απόψεις για τις δράσεις του Συλλόγου.

Πίτα και Bazaar

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία"  προσκα-

λεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 11:00 -

13:00, στα γραφεία του Μικράς Ασίας 3, Βούλα,

στην κοπή της ετήσιας πίτας και σε Bazaar.

Η Υπατία γιορτάζει 

την Τσικνοπέμπτη!!!

Το ΔΣ του Π.Σ. Υπατία προσκαλεί για να γιορτά-

σουμε μαζί την Τσικνοπέμπτη. Σε ένα καταπληκτικό

χώρο στην ταβέρνα Γιαλός, (Ηλίου 19 και Σελήνης)

στη Βουλιαγμένη, στις 12 το μεσημέρι. Κρατήσεις

θέσεων κα Ιφιγένεια Αμοργιανού 6998958059

Ο Οδυσσέας και η Οδύσσεια με τα
μάτια ενός Κεφαλλονίτη"

Η “Υπατία” προσκαλεί την Τρίτη 18/2/20 στην ομιλία

του επιχειρηματία και ερασιτέχνη ιστοριοδίφη Νίκου

Καμπανού με θέμα "Ο Οδυσσέας και η Οδύσσεια με
τα μάτια ενός Κεφαλλονίτη", που θα γίνει στα γρα-

φεία της βρίσκονται στην οδό Μικράς Ασίας 3 στη

Βούλα.

Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή

Το ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας Υπατία

προσκαλεί την Τρίτη 25/2/20 στις 11.30 στο Μου-

σείο Μοντέρνας Τέχνης Βασίλη και Ελίζας Γουλαν-

δρή στο Παγκράτι. Η ξενάγηση θα γίνει με ξεναγό

του Μουσείου.  Δηλώσεις συμμετοχής Ιφιγένεια

Αμοργιανού 6998958059.

“To Σύνδρομο των
Σεβρών & της Λωζάνης”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφά-

δας, προσκαλεί την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020,

στην εκδήλωση με θέμα: “To Σύνδρομο των Σεβρών

και της Λωζάνης”, με ομιλητή τον Παύλο Αδελίνη,

ιδρυτικό μέλος Αιτωλικής  Πολιτιστικής  Εταιρίας, Πρό-

εδρος Σ.Ε.Π.Α, Αριστίνδην μέλος του Ε.Β.Ε.Π

Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”

Λεωφ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα

Τηλ. 2108941662, 2108940495

Έναρξη 19.30 - Λήξη 21.30
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, & αναψυκτικά.

"Ρεφενίζοντας και 
μη αμαρτάνοντας"..!!

To “MAXΩΜΕ” (Μαρξιστικός Χώρος Μελετών), προ-

σκαλεί την "Τσικνοπέμπτη", στις 20 Φλεβάρη, στις

8.30' μμ, στο κέντρο "Συμπόσιο στο Ψυρρή" (Αγ.Αναρ-

γύρων 4, Πλατ.Ψυρρή) να βρεθούν, να συζητήσουν,

να διασκεδάσουν, μέλη και φίλοι, με όμορφη μουσική,

εκλεκτό φαγητό, κρασί και χορό!!

Μαζί και η λαϊκή κομπανία.. "διαχρονικές νότες"..!!

τιμή Πρόσκλησης 15 €.!  

-Αναστασιάδης Κίμων, 697-2850-543

-Τόλιος Γιάννης             697-3032-642

«Η Διαχρονική Εξέλιξη της
Ελληνικής Γλώσσας»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δευτέρα,  17  Φεβρουαρίου  2020,  ώρα  19.00: 

«Η Διαχρονική Εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας».
Ομιλητής: Χριστόφορος Χαραλαμπάκης,  Ομότιμος  Κα-

θηγητής  Γλωσσολογίας  του  Τμήματος Φιλολογίας του

Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

Δημοτικό Κινηματοθέατρο Γλυφάδας «Μελίνα Μερ-

κούρη» (Ανατολικής Ρωμυλίας 123, Γλυφάδα, τηλέ-

φωνο επικοινωνίας: 2109620117)

«ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ»

Ἡ Διοίκηση τοῦ Κ.Α.Π.ΠΑ, καὶ τὸ Διοικητικὸ Συμβού-

λιο τοῦ Π.Ο.  “Arthina”, σᾶς προσκαλοῦν τὴν Κυριακὴ
16 Φεβρουαρίου 2020  στὶς 7,00 τὸ βράδυ, στὸ Δη-

μοτικό κινηματοθέατρο Μελίνα Μερκούρη, (Γ. Γεννη-

ματᾶ & Ἀν. Ρωμυλίας 123 Γλυφάδα),  στὴν

καλλιτεχνικὴ ἀπόδοση τοῦ ποιήματος του Βιτσέντζου

Κορνάρου «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ»
Μὲ τὴ συμπαράσταση τῆς Ἔνωσης Κρητῶν Γλυφά-

δας

Ἡ ἐκδήλωση τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου

Γλυφάδας.

“ΠΑΡΑΣΙΤΑ”
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου ΑΡΤΕΜΙΣ

παρουσιάζει την ταινία των 4 Όσκαρ ΠΑΡΑΣΙΤΑ, έως

και Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 

Προβολές: 8.15 μ.μ., Διάρκεια: 131 λεπτά

- ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΜΕ 4 ΟΣΚΑΡ - ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙ-

ΝΙΑΣ - ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΧΡΥΣΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ (ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ 2019)

Σκηνοθεσία: Bong Joon Ho

Σενάριο: Bong Joon Ho, Jin Won Han 

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee,

Yeo-jeong Jo
Κάθε νέα ταινία του Μπονγκ Τζουν-Χο είναι από μόνη της ένα γεγο-

νός, αλλά για τα «Παράσιτα», η αναμονή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Έχον-

τας δουλέψει την τελευταία δεκαετία σε διεθνείς παραγωγές

(Snowpiercer και Okja), ο Μπονγκ επέστρεψε στην πατρίδα του για

μια ταινία που είναι επικεντρωμένη στο σκηνικό της, αλλά πιο φιλό-

δοξη στην εκτέλεση της. 

Το σχόλιο που κάνουν τα «Παράσιτα» για τη σύγχρονη κοινωνία είναι

ιδιαίτερα καυστικό. Σε μια εποχή που η οικονομική πόλωση και η ανι-

σότητα δε δείχνουν να υποχωρούν, πολλοί άνθρωποι νοιώθουν όλο

και περισσότερο πιο απελπισμένοι, υπάρχει ο πειρασμός της κατα-

φυγής σε απλές μονοδιάστατες λύσεις. Τα «Παράσιτα» είναι μια ειλι-

κρινής αλληγορία για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σ’ έναν

κόσμο, όπου η συνύπαρξη γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη να επι-

τευχθεί.

Η οικογένεια των Κιμ είναι αγαπημένη, αλλά είναι όλοι τους

άνεργοι και το μέλλον τους διαγράφεται ζοφερό. 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 7 €

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ,

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ , ΑΝΩ ΤΩΝ 65 & ΑΜΕΑ 5 €,

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 € ΤΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο,  Τηλ.: 22990 23924

Συναυλία Χορωδιών
Μουσική συνάντηση χορωδιών οργανώνει ο Δήμος

Σαρωνικού με την Κοινότητα Π. Φώκας, το Σάββατο

15 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δη-

μαρχείου, στα Καλύβια.

Η συναυλία θα ανοίξει με τη χορvδία του ΚΑΠΗ Ανα-

βύσσου για να ακολουθήσουν οι χορωδίες Ν. Πεντέ-

λης, Νίκαιας, Αγ. Ι. Ρέντη και Κοινότητας Π. Φώκαιας.

Τις χορωδίες διευθύνουν οι μαέστροι Μάγδα Αναγνω-

στοπούλου, Γ. Ζιάκας, Τ. Αναγνωστόπουλος και Βαλ.

Ορεσκίν.
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Τα έργα οδοποιίας και ανακατα-

σκευής οδών που υλοποιεί τα τε-

λευταία δυο χρόνια ο Δήμος

Παλλήνης, είναι πολλών πολλών

χιλιομέτρων και υψηλών κονδυ-

λίων. Εξήντα χιλιόμετρα οδικά

έργα, αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ

Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί

από το 2018 έως τώρα, έργα αξίας

περίπου 9.500.000 ευρώ σε συνο-

λικό μήκος περίπου 55 χλμ. και

στις τρεις δημοτικές ενότητες

(Παλλήνη, Γέρακας, Ανθούσα).

Επιπλέον, 22 οδοί συνολικού μή-

κους άνω των 5,5 χλμ. θα ανακα-

τασκευαστούν με το νέο έργο που

ξεκινά ο Δήμος Παλλήνης, αξίας

950.000 ευρώ. Με το έργο θα απο-

κατασταθούν δρόμοι που έχουν

βλάβες από την κατασκευή δι-

κτύου ομβρίων σε διάφορα σημεία

του Γέρακα, δρόμοι στην Κάτω

Μπαλάνα Παλλήνης που δεν εν-

τάχθηκαν στις προηγούμενες με-

λέτες καθώς και εντός σχεδίου

οδοί στην Ανθούσα που δεν έχουν

κατασκευασθεί.   

Ο διαγωνισμός του έργου βρίσκε-

ται στο τελικό στάδιο, έχει ανακη-

ρυχτεί ο προσωρινός μειοδότης

και αναμένεται στις προσεχείς

ημέρες, η τελική ανακήρυξη του

αναδόχου και η υπογραφή της

σύμβασης. Οι εργασίες θα ξεκινή-

σουν αμέσως μετά και την προβλε-

πόμενη ολοκλήρωση της

διαδικασίας ελέγχου της σύμβα-

σης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Παλ-

λήνης θα αποκτήσει το πιο καλο-

συντηρημένο και ασφαλές οδικό

δίκτυο, τόσο εντός σχεδίου αλλά

και εκτός σχεδίου και τα λιγότερα

προβλήματα, πολλά από τα οποία,

οφείλονται, σε έκτακτες καιρικές

συνθήκες και αντιμετωπίζονται σε

συνεργασία με το Εθνικό Μετσό-

βιο Πολυτεχνείο). 

Μειώνεται το ωράριο
στα ΚΕΠ

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Π.Θεοδω-

ρικάκου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως (ΦΕΚ 409 Β/12.2.20) μειώνεται κατά

μισή ώρα στο καθημερινό ωράριο  των Κέντρων

Εξυπηρέτσης Πολιτών (ΚΕΠ).

Συγκεκριμένα η Υπουργική Απόφαση του 2011,

έλεγε: «τα Κέντρα που  λειτουργούν για την εξυπη-

ρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από Δευ-

τέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 8.00 μ.μ.

και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ..

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση γίνεται «...από Δευ-

τέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 7.30 μ.μ.

και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ.

Προς ένα καλοσυντηρημένο οδικό δίκτυο
προχωρεί ο Δήμος Παλλήνης

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Φε-

βρουαρίου στα γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ, συνάντηση με-

ταξύ εκπροσώπων της Εταιρείας και του Δήμου

Σαρωνικού με κύριο θέμα συζήτησης τη διαχείριση του

παραλιακού μετώπου του δήμου. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά της

ΕΤΑΔ ΑΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος Στέφανος Βλα-

στός, η Γενική Διευθύντρια Αξιοποίησης Ακινήτων Αγ-

γέλα Μιχαλοπούλου και ο Νομικός Σύμβουλος Νίκος

Κουντούρης και από τον Δήμο Σαρωνικού ο Δήμαρχος

Πέτρος Φιλίππου, οι Αντιδήμαρχοι Χρήστος Γκίνης,

Γιάννης Κυριακόπουλος και Βαγγέλης Ζεκάκος  και ο

Νομικός Σύμβουλος Σπύρος Χρυσοφώτης.

Πρώτο θέμα στην ατζέντα της συνάντησης ήταν η πα-

ραλία των Αλυκών Αναβύσσου και τα προβλήματα

που έχουν προκύψει λόγω των αυθαιρεσιών από τις

καντίνες που λειτουργούν στην περιοχή. Από την

πλευρά του Δήμου διατυπώθηκε πρόταση συνδιαχεί-

ρισης των παραλιών Αλυκών και Αγίου Νικολάου Ανα-

βύσσου και αναμένεται η θετική ανταπόκριση της

ΕΤΑΔ.

Για το θέμα της παραλίας του Λαγονησίου, συζητήθη-

καν πιθανοί τρόποι απομάκρυνσης της αυθαίρετης

καντίνας από την παραλία Πεύκο και ο Δήμαρχος δή-

λωσε ότι ο δήμος είναι στη διάθεση της ΕΤΑΔ για συ-

νεργασία προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ως εκ τούτου θα ακολουθήσει και νεα συνάντηση

προς οριστική επιβεβαίωση των συμφωνηθέντων. 

“Ανιστόρητη και προσβλητική

η δήλωση του 

τ. υπουργού Π. Κουρουμπλή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος

χαρακτηρίζει απαράδεκτη, ανιστόρητη και προ-

σβλητική τη δήλωση του πρώην υπουργού του

ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτη Κουρουμ-

πλή περί λαθραίας εισόδου στην Ελλάδα, των αει-

μνήστων Ελλήνων και Ορθοδόξων Χριστιανών

προγόνων μας.

Η ΟΠΣΕ δεν μπαίνει καν στη διαδικασία παράθεσης

επιχειρημάτων και ιστορικών στοιχείων για τα θύ-

ματα της Μικρασιατικής καταστροφής και τον τρόπο

που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογο-

νικές τους εστίες από τις αλησμόνητες πατρίδες.

Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ως ελάχιστη ένδειξη

αναγνώρισης του τεράστιου λάθους του για τη…

σύγκριση που επιχείρησε, οφείλει να ζητήσει δημό-

σια συγνώμη από τα εκατομμύρια των απογόνων

προσφύγων στην Ελλάδα.

Το ΔΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗΣ /  ASIA MINOR GREEKS NETWORK

Συνάντηση Φιλίππου - ΕΤΑΔ ΑΕ για τη 

διαχείριση των παραλιών του Δήμου

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιίηθηκε μεταξύ του Δη-

μάρχου Κρωπίας Δημήτρη Κιούση και συνεργατών του και

της Περιφερειακής Συμβούλου Αττικής, Εντεταλμένης Τε-

χνικών Έργων Ευρώπης Κοσμίδη, την Παρασκευή 7 Φε-

βρουαρίου 2020, στο Δημαρχείο Κρωπίας. Σκοπός της

συνάντησης ήταν η συνεργασία των δύο πλευρών για την

υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου.

Η Ευ. Κοσμίδη επεσήμανε την στήριξή της  στο Δήμο Κρω-

πίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής που

εξελίσσονται, να ξεκινήσουν όσα είναι προγραμματισμένα

και να ενταχθούν άλλα, μικρά και μεγάλα, που θα καταστή-

σουν το Δήμο, πραγματικά σύγχρονο, βιώσιμο και ανθρώ-

πινο.

Οι συνεργάτες το δημάρχου, αντιδήμαρχοι, σύμβουλοι και

διοικητικό προσωπικό, που συμμετείχαν στη συνάντηση κα-

τέθεσαν μια σειρά ολοκληρωμένων και ώριμων προτάσεων

δίνοντας μια ολοκληρωμένη άποψη για το σχεδιασμό και

τις ανάγκες της πόλης του Κορωπίου και των οικισμών του

Δήμου.

Συνάντηση εργασίας Δημάρχου Κρωπίας

και εντεταλμένης  περιφερειακής συμβούλου 



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                           15  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Οπως ενημερωθήκαμε από το Σύλλογο Μη-

λαδέζας Βάρης, την Τετάρτη, 5/2/2020,

είχαν συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Τε-

χνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, Νίκο

Βάση, πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου και

κάτοικος Μηλαδέζας,  προκειμένου να ενη-

μερωθούν για τα τρέχοντα ζητήματα της

περιοχής.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία

των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη

Μηλαδέζα. Συγκεκριμένα:

― Η ανάπλαση της πλατείας 25ης Μαρτίου

αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάιο

του 2020.

― Η κατασκευή της οδοποιίας της Αθανα-

σίου Διάκου είναι σε εξέλιξη και αναμένε-

ται η υλοποίηση της δεύτερης

ασφαλτόστρωσης.

― Η μελέτη της οριοθέτησης και διευθέτη-

σης του ρέματος Χερώματος-Μηλαδέζας

αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες.

― Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κα-

τασκευή-διάνοιξη δρόμων της περιοχής

λόγω των υφιστάμενων κατασκευών στα

ρυμοτομούμενα μέρη (όπως δενδροφυτεύ-

σεις, πεζοδρόμια κ.α.), τα οποία δεν έχουν

απομακρυνθεί ακόμα από τους ιδιοκτήτες.

― Ολοκληρώθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη

της περιοχής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τον

ευχαριστεί θερμά για την άμεση ανταπό-

κρισή του στο κάλεσμά τους, και για την

πλήρη ενημέρωση.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θα καθιερώσει συ-
ναντήσεις με τη Δημοτική Αρχή σε τακτά
χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεται
συνεχώς για τα θέματα της περιοχής.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Κωνσταντίνος Κληρονόμος, Πρόεδρος 

Μαρία Καλαμαρίδου, Γεν. Γραμματέας

Ενημέρωση για τα έργα στη Μηλαδέζα
Συνάντηση του Συλλόγου με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο

Μία σειρά Ημερίδων Ενη-

μέρωσης με θέμα τις

πρώτες βοήθειες στην

καθημερινή ζωή, ξεκί-

νησε υπό τον συντονισμό

και την καθοδήγηση του

Αντιπεριφερειάρχη Ανα-

τολικής Αττικής,  Θανάση

Αυγερινού με ευθύνη

διοργάνωσης από την

αρμόδια Διεύθυνση Δη-

μόσιας Υγείας και Κοινω-

νικής Μέριμνας της

Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής και

συνεργασία από τους 13

Δήμους της περιοχής. 

Η εναρκτήρια ημερίδα

πραγματοποιήθηκε στο

Δήμο Σπάτων – Αρτέμι-

δος, στην αίθουσα του

Πολιτιστικού Οργανισμού

«Ο Ξενοφών» με εξαιρε-

τική επιτυχία, προσέ-

λευση πλήθους κόσμου,

ερωτήσεις και ενδιαφέ-

ρον από το ευρύ κοινό,

και έπεται η συνέχεια!

Το θέμα αφορούσε τη

βοήθεια που δίνεται σε

κάθε πρόσωπο που υφί-

σταται μια ξαφνική αρ-

ρώστια ή έναν ξαφνικό

τραυματισμό, με φρον-

τίδα που παρέχεται για

την διατήρηση της ζωής,

την πρόληψη της κατά-

στασης από την επιδεί-

νωση ή και την

ανάρρωση.

Το πρόγραμμα εστιάζει

σε καταστάσεις που αντι-

μετωπίζουμε συχνά στην

καθημερινότητά μας που

χρήζουν άμεσης διαχείρι-

σης όπως : τσιμπήματα

από έντομα, αιμορραγία,

ρινορραγία, δάγκωμα

σκυλιού, δυσκολία στην

αναπνοή, έγκαυμα,

πνιγμό από ξένο σώμα,

ηλεκτροπληξία, κατάγ-

ματα, σπασμούς, πνιγμό,

λιποθυμικό επεισόδιο.

Το πρόγραμμα θα επε-

κταθεί και στους άλλους

δήμους 

Περιφερειακή Ενότητα Ανατ Αττικής

Πρώτες βοήθειες

στην καθημερινή ζωή
Παραγραμμένες υποχρεώσεις και απαιτή-

σεις των ΟΤΑ και αντιστοίχως των ιδιω-

τών, διαγράφονται αυτοδίκαια από τους

προϋπολογισμούς τους μετά την παρέ-

λευση πενταετίας, χωρίς προηγουμένως

να έχουν ληφθεί αποφάσεις μέσα από τα

δημοτικά η περιφερειακά συμβούλια.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την εγκύ-

κλιο 7/8783/07.02.2020 επισημαίνει:

«Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται υπο-

χρεώσεις ή απαιτήσεις για τις οποίες

συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις πα-

ραγραφής, αυτές δεν θα πρέπει να συνε-

χίσουν να εγγράφονται στον

προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά θα πρέ-

πει τα αρμόδια όργανα του τελευταίου να

προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες

για τη διαγραφή τους».

Ανάλογη διατύπωση απαντάται και στην

παρ. 7 του αρ. 1 της υπ. αρ. 55907/29.7.19

ΚΥΑ με θέμα “Κατάρτιση και υποβολή

προϋπολογισμού των περιφερειών, οικο-

νομικού έτους 2020”.

Δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος στήριξης του Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελ-

λάδα, η ελληνική κυβέρνηση έχει δε-

σμευτεί να εκκαθαρίσει το υπάρχον

απόθεμα ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

προς τρίτους μέχρι το τέλος του έτους, η

διαγραφή των παραγεγραμμένων υπο-

χρεώσεων είναι επιβεβλημένη...
Ειδικότερα, με την παρ. 1 του αρ. 140 καθο-

ρίζεται ο γενικός χρόνος παραγραφής απαι-

τήσεων κατά του Δημοσίου: “Οποιαδήποτε

απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων

για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.

4174/2013, Α΄ 170), παραγράφεται μετά
την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από
άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται

βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής».

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, πραγμα-

τοποιήθηκε η ετήσια τακτική Σύσκεψη

της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, στο

2ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, το

οποίο και ευχαριστούμε για την φιλοξε-

νία.

Στην Σύσκεψη συμμετείχαν αντιπρόσω-

ποι και μέλη Δ.Σ. από 37 Ενώσεις Γο-

νέων της Αττικής. Ανταλλάχθηκε η πείρα

από τις διεκδικήσεις ανά περιοχή και

αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός

για την συνέχισή τους και τον καλύτερο

συντονισμό των δράσεων τόσο από την

Ομοσπονδία όσο και μεταξύ τους.

Το κύριο θέμα που απασχόλησε την Σύ-

σκεψη ήταν η αναβάθμιση του ρόλου

των Συλλόγων Γονέων με ιδιαίτερη έμ-

φαση στην μαζικότητα και την διεκδί-

κηση σαν απαραίτητα στοιχεία για

την επίλυση των ολοένα και πιο οξυμέ-

νων προβλημάτων της Παιδείας στην

Περιφέρειά μας και την χώρα μας.

Από τις ομιλίες των αντιπροσώπων,

αναδείχθηκε για μία ακόμα φορά η κοι-

νότητα των προβλημάτων που απασχο-

λούν τις Ενώσεις Γονέων της

Περιφέρειας Αττικής, σε τομείς όπως:

Το Κτιριακό, με σχολεία που δεν πλη-

ρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις

ασφάλειας και λειτουργίας, με παντελή

έλλειψη αντισεισμικής θωράκισης και με

την κυβέρνηση έτοιμη να ξεζουμίσει

ακόμα περισσότερο τις τσέπες μας

μέσω των ΣΔΙΤ για νέα σχολεία και νη-

πιαγωγεία. 

Η Ειδική Αγωγή, όπου πολλαπλασιά-

ζονται τα παιδιά με ειδικές ανάγκες,

χωρίς την απαραίτητη παράλληλη στή-

ριξη μέσα στην τάξη.

Οι ελλείψεις σε μόνιμο εκπαιδευτικό

και βοηθητικό προσωπικό.

Η ολοένα και αυξανόμενη απαίτηση των

διευθυντών των σχολείων για οικονο-

μική ενίσχυση από τους Συλλόγους

Γονέων, την ίδια στιγμή που έχουν μει-

ωθεί δραματικά οι επιχορηγήσεις των

σχολικών επιτροπών.

Τα ολοένα και αυξανόμενα έξοδα των

γονιών για φροντιστήρια ακόμα και

από το Δημοτικό.

Για όλα τα παραπάνω, δεσμεύτηκε το

Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να συντονίσει την

δράση των Ενώσεων και  τις καλεί την

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, ώρα

09:00 έξω από το Κτ.Υπ. προκει-

μένου να διεκδικήσουν σχολικά

κτίρια, σύγχρονα και ασφαλή που

να καλύπτουν τις ανάγκες τους.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟ-

ΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οξυμένα τα προβλήματα της

Παιδείας στην Ανατ. Αττική
Διαπίστωση της Ομοσπονδίας Γονέων και

Κηδεμόνων της Περιφέρειας Αττικής

Διαγράφονται από τους ΟΤΑ
απαιτήσεις & υποχρεώσεις

μετά την 5εατία
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«Και είπεν  ο Κύριος προς τον Κάιν:

― Κάιν που είναι ο αδελφός σου; Η φωνή του αίματός του
βοά προς εμέ εκ της γής».

Φαίνεται πως κατά τη  διάρκεια του 4ου αιώνα οι θρησκευ-

τικές διαμάχες είχαν αποβεί ένα κρατικό πρόβλημα που

έθετε σε κίνδυνο ακόμα και την επιβίωση της Ανατολικής

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή αλλιώς και μετέπειτα Βυζαν-

τινής.

Και  όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο Γρηγόριος Νύσ-

σης, οι περί τα θεολογικά  διατριβούντες με τις διαμάχες

τους, τόσο είχαν αφιονίσει το φρόνημα του λαού,  ώστε

όταν ρωτούσε «πόσο σήμερα κάνει το  ψωμί;»,  του απαν-

τούσανε «– Όχι, πες μας εσύ πρώτα,  αν  τελικά ο  Θεός
πατήρ είναι ανώτερος του Υιού και ο Ιησούς με πόσες φύ-
σεις ενεργεί.»

Στους θεολογικούς αυτούς εριστικούς αγώνες σε πρώτο

πλάνο διακρίνομε την ηρωική όσο και τραγική μορφή του

Μάξιμου του γνωστού ως Ομολογητή της Ορθοδοξίας. Ο

Μάξιμος είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη το 580

από γονείς ευπόρους  και είχε αποκτήσει ιδιαίτερη θεολο-

γική μόρφωση. Εργάστηκε αρχικά ως κρατικός υπάλληλος

σε θέση πρώτου τη  τάξη γραμματέα του Ηρακλείου, εγ-

κατέλειψε όμως για να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο επί

δέκα χρόνια, κλεισμένος στη μονή Χρυσουπόλεως, στην

ασιατική ακτή απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Σε

συνέχεια έφυγε και επισκέφτηκε Ασία, Κύπρο, Κρήτη, Αί-

γυπτο και Ρώμη, σαν πλέον θερμός κήρυκας του δόγματος

της  Ορθοδοξίας. 

Αλλά προτού επανέλθομε  στον Μάξιμο θα πρέπει να ανα-

τρέξομε εν συντομία στα κρατούντα τόσο γεωπολιτικά

όσο και θρησκευτικά προβλήματα που έφερναν σε αναστά-

τωση  εκείνη την εποχή,  την Ανατολική Αυτοκρατορία της

Ρώμης.

Οι πολεμικές επιτυχίες  του Ηρακλείου εναντίον των Περ-

σών,  είχαν ενσωματώσει κτητικά στην αυτοκρατορία τις

ανατολικές επαρχίες, Συρία, Παλαιστίνη  αλλά και Αίγυ-

πτο, οι  οποίες ήδη υποταγμένες  στα δόγματα του Μονο-

φυσιτισμού, θρησκευτικά αποτελούσαν το διχαστικό

πρόβλημα  στη συνοχή της αυτοκρατορίας.  

Ως εκ τούτου ο Ηράκλειος έπρεπε να ενεργήσει  διπλω-

ματικά με στόχο την αποκατάσταση και διατήρηση της λαϊ-

κής ενότητας, που εδώ σαν παρονομαστής ο λαός

γραφόταν να γίνεται πιόνι και άθυρμα στην όλη εκκλησια-

στική διένεξη.  

Για την επίτευξη λοιπόν αυτής της ως εκ της ανάγκης εκ-

κλησιαστικής  συνοχής, ο Ηράκλειος φρόντισε και ήρθε σε

συμβιβαστικές διαπραγματεύσεις με τους Μονοφυσίτες

ηγέτες και κατοίκους αυτών των περιοχών  που κατέληξαν

στο να γίνει κοινά αποδεκτό,  ότι ο Ιησούς έχει μεν δυο

φύσεις, αλλά  μία θέληση, που αυτή συνοψιζόταν ενεργει-

ακά σε ένα πρόσωπο. 

Οι πατριάρχες Αντιοχείας και Αλεξανδρείας, ως άνθρωποι

του Ηρακλείου πρόθυμα συμπαρατάχτηκαν. Ο Σωφρόνιος

όμως, όντας  μοναχός των Ιεροσολύμων ευθύς εξ αρχής

διαφώνησε και μάλιστα όταν σε λίγο ανακηρύχτηκε  και

πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα, αντέδρασε με μένος στις θε-

ολογικές παρεμβάσεις του αυτοκράτορα και παραποιήσεις

που επέφερε στο δόγμα της Ορθοδοξίας, έχοντας πάν-

τοτε    υποστηρικτή και συμπαραστάτη του, τον Μάξιμο.

Την περίοδο εκείνη  στη Ρώμη, στο θρόνο, ήταν ο  Πάπας

Ονώριος,  ο οποίος με ευφυΐα διείδε τον γενικότερο κίν-

δυνο που ενέκρυπταν οι θρησκευτικές φιλονικίες, και απο-

φάνθηκε θετικά στην αυτοκρατορική πρόταση της “μιάς

θέλησης” του Ιησού με τις δύο αποδεκτές φύσεις.

Τότε και ο Ηράκλειος προχωρεί και με σύμμαχο τον πα-

τριάρχη της Κωνσταντινούπολης  Σέργιο, συντάσσουν μια

συνοδική απόφαση που τη βαφτίζουν “Έκθεση”, η οποία

αναφέρεται  στην  «αποδοχή των δύο φύσεων και της μιάς
θέλησης στο πρόσωπο του Χριστού».
Πεθαίνει όμως ο Πάπας Ονώριος και ανεβαίνει διάδοχός

στη θέση του ο Μαρτίνος.  Ο Μαρτίνος απορρίπτει τα όσα

στην “Εκθεση” του Ηρακλείου  περιγράφονται και έχουν

ήδη αποφασισθεί. 

Και όταν σε λίγο πεθαίνει και ο Ηράκλειος και στο θρόνο

του καθίζει ο Κώνστας Β΄,  και στην  εκ νέου διαμορφω-

μένη γεωπολιτική εικόνα των ανατολικών επαρχιών, η Πα-

λαιστίνη και η Συρία έχουν  από το 638 περιέλθει στα χέρια

των Αράβων, ενώ σε συνέχεια υποτάχτηκε και η Αίγυπτος,

η αυτοκρατορία  φαίνεται να  έχει εκ νέου  απωλέσει  τον

κυριαρχικό έλεγχο αυτών των περιοχών. 

Ο  αυτοκράτορας  Κώνστας Β΄ μάχεται για να διατηρήσει

την θρησκευτική ειρήνη και ενότητα  του κράτους του,

ενός κράτους που ταλανίζεται σε κρίσιμο βαθμό. Προσπα-

θεί να συμβιβαστεί και να συμμαχήσει με τον καινούριο

Πάπα Μαρτίνο. Έτσι το 648 κυκλοφορεί  Συνοδική από-

φαση που φέρει το όνομα “Τύπος” σύμφωνα με την οποία

«απαγορεύεται με ποινική τιμωρία να μιλά κανείς για “τις
φύσεις  και τη θέληση” του Ιησού και για όποιο σχετικό θε-
ολογικό ζήτημα» μέσα στη δικαιοδοσία γενικά της αυτο-

κρατορίας.

Ο Πάπας όμως ο Μαρτίνος στη Ρώμη, που έχει την δική

του άποψη, δεν συμβιβάζεται, αρνείται και απαντά με δική

του συνοδική απόφαση στην εκκλησία τη  βασιλική του Λα-

τερανού της Ρώμης  με την οποία  καταδικάζει ως  ασεβή

την  “Εκθεση” και φαύλο τον “Τύπο”, αλλά και κηρύσσει

ενόχους  και αιρετικούς όλους εκείνους που αναμίχτηκαν

στην σύνταξη των δύο διαταγμάτων. 

Στη συνοδική σύγκληση και καταδικαστική απόφαση του

Λατερανού, σε επιθετικό ρητορικό λόγο  κατά του Μονο-

θελητισμού πρωτοστάτησε ο Μάξιμος ο οποίος στάθηκε

απτόητος κατά της θρησκευτικής πολιτικής του αυτοκρά-

τορα στην ανατολική Εκκλησία. 

Ο αυτοκράτορας Κώνστας Β΄ μετά όλα αυτά εξοργίζεται

και με διαταγή του ο Έξαρχος της Ραβέννας συλλαμβάνει

τον Πάπα Μαρτίνο, δέσμιο τον οδηγεί στην Κωνσταντινού-

πολη, όπου μετά από αισχρή ανά τους δρόμους  διαπόμ-

πευση, ο Πάπας εισάγεται σε δίκη «με την κατηγορία τού
εχθρού και εγκληματία του κράτους και του ανατροπέα
της εκκλησιαστικής και πολιτειακής ειρήνης».
Η δίκη όταν σήμερα διαβάζεται από τα πρακτικά της που

διασώζονται,  χαρακτηρίζεται ως φονική και πολιτικά

εσκεμμένη. Ο Πάπας Μαρτίνος τελικά φυλακίζεται σε

άθλιο κελί, όπου του στερείται παραδειγματικά και η

τροφή και το νερό.

Μαζί του με την ίδια κατηγορία έχει συρθεί στη δίκη και ο

Μάξιμος.

Ο Μάξιμος κατά τη διεξαγωγή τής δίκης δεν παύει  με θε-

ολογικά επιχειρήματα να  εξαποστέλει μύδρους κατά των

αυτοκρατορικών κατηγόρων του υποστηρίζοντας τις θέ-

σεις του κατά του Μονοθελητισμού και όλων των  δογμα-

τικά  σχετικών με αυτόν.

Στο τέλος  ο Μάξιμος φυλακίζεται για να  βασανιστεί προς

σωφρονισμό και ανάνηψη. Αλλά ο Μάξιμος ανθίσταται και

αρνείται επιμένοντας στα “πιστεύω” του. Εκείνοι, δηλαδή

οι αντιφρονούντες πλην και αυτοί χριστιανοί αλλά βασα-

νιστές, για να τον κάμψουν, τού κόβουν τη γλώσσα και του

ακρωτηριάζουν το δεξί χέρι. Και ακρωτηριασμένο και σε

άθλια σωματική κατάσταση τον εξορίζουν στη Λαζική του

Πόντου, όπου φυλακισμένος στις 13 του Αυγούστου του

έτους 662 πεθαίνει, χωρίς ποτέ να έχει ζητήσει έλεος και

υποκύψει σε μετάνοια. 

Αργότερα  το 680 με  απόφαση της   6ης  Οικουμενικής

Συνόδου που συνήλθε  στην Κωνταντινούπολη από τον αυ-

τοκράτορα Κωνσταντίνο Δ΄ θέλησε να αποκατασταθεί η

ειρήνη στην αυτοκρατορία.  

Σύμφωνα με την Εκτη Σύνοδο  καταδικάστηκε  τότε “ο Μο-

νοθελητισμός”, αναγνωρίστηκε πως ο Ιησούς έχει “οι δύο

φύσεις” και ο Μάξιμος βραβεύτηκε  ως άξιος αγωνιστής

και μαχητής  της Ορθοδοξίας και  με την ανακήρυξή του

σε Άγιο αποκαταστάθηκε  η μνήμη του,  η οποία και γιορ-

τάζεται από την Εκκλησία κάθε χρόνο την 21 Ιανουαρίου. 

Σε συνέχεια ακόμη  όμως ο Πάπας  της Ρώμης δεν υστε-

ρήθηκε, όταν  προσφωνήθηκε και ως «η κεφαλή της πρώ-
της Επισκοπής της Παγκοσμίου Εκκλησίας».
Και όχι μόνο αυτό. Γυρίζοντας τις σελίδες στο βιβλίο του

“Βασίλιεφ” σταματώ σε μια σελίδα, που δεν μπορώ παρά

κατά λέξη να σάς την μεταφέρω, απλά και μόνο για να κα-

ταλάβομε την χρονική ρευστότητα των πραγμάτων και για

να καταλάβομε τι θα πει αξιοπρέπεια, και ποιός  έχει την

όντως υποταγή, ο λαός ή ο αφέντης.

Αντιγράφω λοιπόν  και μαθαίνω ότι «κατά τη διάρκεια της
δευτέρας βασιλείας του Ιουστινιανού Β΄ (705- 711) ο
Πάπας  Κωνσταντίνος, ήλθε ύστερα από πρόσκληση του
αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη. 
Ο Ιουστινιανός Β΄ δέχτηκε τον Πάπα  με μεγάλες τιμές και
όπως αναφέρει ο βιογράφος του Πάπα, ο αυτοκράτορας
του Βυζαντίου  ξεφτιλίστηκε όταν ξαπλώθηκε μπροστά
στον Πάπα  τον Κωνσταντίνο  και του φίλησε το πόδι, κρα-
τώντας στο χέρι του το αυτοκρατορικό  του στέμμα να
σέρνεται μαζί με όλο το κορμί του στο έδαφος» και έτσι

αποκαταστάθηκε με τον ταπεινωτικό αυτό συμβιβασμό

αποκαταστάθηκε πλην προσωρινά “η θρησκευτική ειρήνη”

στην  επικράτεια της Βασιλεύουσας.  

Σε πρωτόλειο γράψιμο, αυτό το κείμενο το είχα διαβάσει

σε συγκέντρωση πνευματική γνωστού λογοτεχνικού κύ-

κλου.  Αλήθεια δεν θυμάμαι αν με χειροκρότησε κανείς.

Εκείνο όμως που ηχεί χωρίς έχει πάψει να αντηχεί ακόμη

στα αυτιά μου ήταν η κραυγή: «και τί μας νοιάζει  αν αυτού
Μάξιμου που λες του κόψανε τη γλώσσα και το χέρι. Εμείς
είμαστε ποιητές και θέμε να ακούμε και να μιλάμε μοναχά
για ήλιο και θάλασσα».  

Στον αέρα λοιπόν, με το άρθρο αυτό, όλη η καυτηρίαση

του ακραίου θρησκευτικού φανατισμού, η συνεχής  προ-

κλητικά  παρέμβαση της πολιτείας στην Εκκλησία, αλλά

και η Εκκλησία που ασύνετα  παραδίνει τα του Θεού στον

Καίσαρα έναντι  κοσμικών προσεγγίσεων και τα τόσα αλλά

που αφήνει εκτός του θεολογικού με ερωτηματικά η ανά-

γνωση του άρθρου.  

Ακόμη και το ηθικό με τραγική κατάληξη ανάστημα του

Μάξιμου στην ιδεολογική του υπεράσπιση, αντιπαρήλθεν

εν παγερά σιωπή. 

Αλλά  δεν είναι ανάγκη να συμβαδίζεις και να αποδέχεσαι

τις διαφορετικές απόψεις και τα “πιστεύω” του άλλου και

να μη θαυμάζεις το σθένος του να μην υποκύψει  με αν-

τάλλαγμα μάλιστα την ίδια του τη ζωή.

Αυτά για σήμερα. Και στο άλλο άρθρο ετοιμαστήτε για τον

Μάξιμο τον Γρεκό.   
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...Χρωστάμε στους Κινέζους 
Τους βγάζω το καπέλο· υποκλίνομαι στην Κίνα και

τους Κινέζους. Κυβέρνηση και πολίτες, με τον τρόπο

που αντιμετωπίζουν την εισβολή του κορονοϊού στη

ζωή τους, αν και είναι ύποπτη η προέλευσή του...

Υπάρχει τάξη, δεν υπάρχει πανικός, υπάρχει σεβα-

σμός απέναντι στις εξαγγελίες, υπακούουν στις υπο-

δείξεις, δεν γκρινιάζουν. Εχτισαν ένα τεράστιο νοσο-

κομείο μέσα σε μία εβδομάδα!

Σε ποια άλλη χώρα θα το βλέπαμε αυτό; Φανταστείτε

αυτή η “πανδημία” να έπεφτε σε μια χώρα με ελλει-

πέστατες υποδομές υγείας, τι θα είχε συμβεί.

Γι’ αυτό “χρωστάμε” στους Κινέζους, που μπορούν να

κρατούν αυτή την κατάσταση σε πολύ καλό επίπεδο.

Επιταξη κτιρίων & ανοιχτών
χώρων για μετανάστες

Τελικά, το μεγάλο, τo τεράστιο, πρόβλημα που έχει

προκύψει στο χώρα μας με την είσοδο, ανεξέλεγκτα,

προσφύγων και μεταναστών, δεν μπορεί να το διαχει-

ριστεί καμμία κυβέρνηση.

Παλλινωδίες, ανοιχτά κέντρα, κλειστά κέντρα, προ-

ώθηση στην ενδοχώρα και η κατάσταση στα νησιά γί-

νεται όλο και πιο τραγική. Σήμερα οι κάτοικοι των

νησιών μας, του βόρειου Αιγαίου, είναι “όμηροι” των

μεταναστών και προσφύγων, αν λάβει κανείς υπόψιν

του ότι οι κάτοικοι πλέον είναι μειοψηφία. Η συμφό-

ρηση προκαλεί έκρηξη. Δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν

κτήματα, δεν έχουν καλλιέργειες, δεν έχουν στάνες

με ζώα, αφού σε όλα τα παραπάνω γίνεται “πλιάτσικο”

από τους μετανάστες, που κι αυτοί θέλουν να φάνε

και να ζεσταθούν... 

Τώρα ήρθε και η επίταξη!

Τι μέλει γενέσθαι είναι άγνωστο και τρομακτικό συγ-

χρόνως... 

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ένας μεγάλος ήρωας του αθάνατου ελληνισμού υπήρξε

ο Τελαμώνας (=Τελαμών), γιος του βασιλιά της Αίγινας

του Ακταίου, αλλά διώχθηκε από το πατρώο νησί του

μαζί με τον αδελφό του Πηλέα, γιατί ασκούμενος στη δι-

σκοβολία, σκότωσε κατά λάθος τον μικρότερο αδελφό

του τον Φώκο και ο μεν Πηλέας κατέφυγε στην Θεσσα-

λία, ο δε Τελαμώνας στη μικρή νήσο που βρίσκεται κοντά

στην Αττική και μέχρι σήμερα φέρει το αρχέγονο όνομά

της και λέγεται Σαλαμίνα και της έμελλε να παίξει ση-

μαντικό και ένδοξο ρόλο στην ιστορία των Ελλήνων!

Το όνομά της μάλλον προέρχεται από την ρίζα «σαλ»,

που σημαίνει αλάτι και κατ’ επέκταση αλμυρό νερό και

από την λέξι «αμίς», που σημαίνει «η ευρισκόμενη στο

μέσον», άρα Σαλαμίς σημαίνει αυτή που βρίσκεται στη

μέση του αλμυρού νερού, του θαλασσινού!! 

Ο Τελαμώνας όταν χήρεψε από την γυναίκα του την

Γλαύκη, που ήταν κόρη του βασιλιά της Σαλαμίνας Κυ-

χρέα, νυμφεύτηκε την Περίβοια και απέκτησε μαζί της

δύο γιους, τον Αίαντα και τον Τράμβηλο και μετά τον θά-

νατο τού Κυχρέα ανέλαβε την βασιλεία του νησιού!!

Ο Τελαμώνας έλαβε μέρος στην Αργοναυτική εκστρα-

τεία και βοήθησε τον Ηρακλή σε πολλές εκστρατείες,

όπως  εναντίον των Αμαζόνων, των Μερόπων στη Κω,

του Αλκυονέως στην Κόρινθο, αλλά και  εναντίον του

«Λαομέδοντα». Ο Λαομέδοντας ήταν γιος του Ίλου, του

ιδρυτή της πόλης «Ίλιον» (που απήχε 22 χλμ. από την

Τροία ) και είχε πατέρα τον Τρώα, τον ιδρυτή της Τροίας,

ο οποίος ήταν γιος του Εριχθόνιου και εγγονός του αρ-

καδικής καταγωγής Δάρδανου!!

Την αδελφή του Δάρδανου την  Αρμονία νυμφεύθηκε ο Κάδ-

μος, ιδρυτής της Θήβας και αδελφός της Ευρώπης της μη-

τέρας του Μίνωα. Η κόρη τους, Σεμέλη, έμεινε έγκυος από

τον Δία, αλλά τον ξαφνικό της θάνατο,  το ζωντανό έμβρυο

το έραψε  ο Δίας στο μηρό του, από όπου και γεννήθηκε ο

γιος του θεού, που τον έλεγαν  Θείο Βρέφος,  μεγάλο ποι-

μένα,  Λυτρωτή, το Α και το Ω. Αυτός ο γιος του Δία ήταν ο

γνωστός Διόνυσος, θεωρήθηκε το κρασί ότι ήταν αίμα του

και το χρησιμοποιούσαν σε πολλές ιεροτελεστίες. Ο Διόνυ-

σος μαζί με τον Ηρακλή εκπολίτισαν πολλούς λαούς, όπως

τους Ινδούς κ.α.!! 

Ο Λαομέδοντας είχε πολλά παιδιά, μεταξύ δε αυτών και

τον Τιθωνό, έναν από τους συζύγους της αδελφής του

Ήλιου της Ηούς, που ο μύθος τον συνδέει με τον τζίτζικα

και  τον Ποδάρκη, ο οποίος είχε πιαστεί αιχμάλωτος πολέ-

μου στην εκστρατεία του Ηρακλή, κατά την οποία είχε κυ-

ριεύσει την Τροία πριν τον Τρωικό πόλεμο, γιατί οργίστηκε

με την ανάρμοστη συμπεριφορά του Λαομέδοντα τον οποίο

και σκότωσε,  δίνοντας την βασιλεία στον Ποδάρκη!!

Σύμφωνα με τους νόμους της εποχής, όταν κάποιος

έδινε «λύτρα», μπορούσε να αγοράσει όποιον αιχμάλωτο

ήθελε και να τον ελευθερώσει. Έτσι η αδελφή του Πο-

δάρκη, Ησιόνη,  την οποία είχε λάβει ο Τελαμώνας σαν

αριστείο από τον Ηρακλή για την βοήθεια που του πρό-

σφερε, έδωσε τον χρυσό κεφαλόδεσμό της σαν λύτρα

και ελευθέρωσε τον αδελφό της και από τότε μετονομά-

στηκε σε Πρίαμο, που σημαίνει αγορασμένος και έγινε

βασιλιάς της πλούσιας Τροίας!! 

Ο Αίαντας, γιος του Τελαμώνα, διαδέχτηκε τον πατέρα

του και εκτός από βασιλιάς της Σαλαμίνας είχε μια πο-

λύπλευρη και ένδοξη δραστηριότητα, καθόσον έλαβε

μέρος στον Τρωικό πόλεμο με 12 πλοία και είχε την αρ-

χηγία τού στόλου μαζί με τον Αχιλλέα και τον Φοίνικα!!

Στην Ιλιάδα παρουσιάζεται ως ο δεύτερος μεγάλος και

χαρισματικός άνδρας, μετά τον Μέγιστο Αχιλλέα, και

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην συμφιλίωση του Αχιλλέα με

τον εγωιστή Αγαμέμνονα!!

Στη Σαλαμίνα γίνονταν μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις

προς τιμήν της λαμπρής του προσωπικότητας και του πο-

λύπτυχου έργου του!!

Ο Αίαντας είχε και έναν ετεροθαλή αδελφό τον Τεύκρο,

τον οποίο είχε αποκτήσει ο πατέρας του με την Ησιόνη

που ποτέ δεν την νυμφεύθηκε και γι’ αυτό το λόγο ο Τεύ-

κρος αναφερόταν σαν «νόθος»!!

Μετά τον Τρωικό πόλεμο, ο Τελαμώνας γύρισε στην Σα-

λαμίνα, αλλά δεν δέχτηκε τον γιο του Τεύκρο, γιατί δεν

εκδικήθηκε εκείνους που ήταν αίτιοι για την αυτοκτονία

του αδελφού του Αίαντα, οπότε ο Τεύκρος πήγε στην

νήσο Κύπρο και ίδρυσε μια πόλη, όπου και έγινε ο βασι-

λιάς της και  προς ανάμνηση της πατρίδας του της Σαλα-

μίνας της έδωσε το ίδιο όνομα. Την έκτισε  δε 6 χλμ.

βόρεια της σημερινής Αμμοχώστου, στις εκβολές του πο-

ταμού Πεδαίου, όπου σήμερα βρίσκονται τα ερείπιά της!!

Ο Τεύκρος ήταν ο καλύτερος τοξότης των Αχαιών και

στον Τρωικό πόλεμο πληγώθηκε από τον Έκτορα, το γιο

του βασιλιά Πρίαμου και πρωτοπαλίκαρο των Τρώων και

σώθηκε από τον αδελφό του Αίαντα!!

Ο Τεύκρος είχε λάβει μέρος στους ταφικούς αγώνες

προς τιμήν του Πατρόκλου, όπου νίκησε στην τοξοβολία,

ενώ ήταν ένας από αυτούς που μπήκαν μέσα στον Δού-

ρειο Ίππο!! 

Στη Σαλαμίνα της Κύπρου, ο Τεύκρος είχε πάρει μαζί

του και το γιο του Αίαντα, τον Ευρυσάκη και είχε αναλά-

βει όλη την φροντίδα του, ενώ νυμφεύθηκε την Έννη

που ήταν κόρη του Κύπρου και  απέκτησαν μια κόρη την

Αστερία. Οι απόγονοί τους κυβέρνησαν για πολλά χρόνια

και χάνονται μέσα στη μακραίωνη ιστορία της ελληνικής

Κύπρου, ενώ ανάμεσά τους εντοπίζονται ο Ευέλθωνας,

ο Ονήσιλος, ο Γόργος και πολλοί άλλοι Κύπριοι, που απο-

τελούν την αδιάψευστη απόδειξη της πανάρχαιας ελλη-

νικότητας της Κύπρου!!!

Η Σαλαμίνα υπήρξε πρωτεύουσα της Κύπρου περισσό-

τερα από 1000 χρόνια και ανέδειξε λαμπρό πολιτισμό και

στο δεύτερο ελληνικό αποικισμό διετέλεσε σαν διαμετα-

κομιστικός τόπος!!

Στη Σαλαμίνα υπάρχουν τα ερείπια της νεκρόπολή της

και οι κτιστοί βασιλικοί τάφοι!!

Ο μέγιστος Σοφοκλής συγκινήθηκε από την ζωή του

Τεύκρου, όπως και ο Πακούβιος και έγραψαν την ομώ-

νυμη τραγωδία!!

Η πόλη αναφέρεται σε ασσυριακές επιγραφές σαν ένα

από τα ελληνικά βασίλεια της Κύπρου!!

Οι Ασσύριοι είχαν απαιτήσει, για 15 χρόνια, την είσπραξη

φόρων από τους Έλληνες της Κύπρου για να μην τους

κυριεύσουν και γύρω στον 6ο αιώνα είχαν κοπεί χρήματα

σε μορφή κερμάτων με βάσει τα Περσικά πρότυπα!!

Το 450 π.Χ. η Σαλαμίνα της Κύπρου είχε γίνει πεδίο χερ-

σαίων και θαλασσίων μαχών μεταξύ των Αθηναίων και

των Περσών, και επειδή ήταν πρωτεύουσα της Κύπρου

είχε οδηγήσει όλες τις άλλες πόλεις της Κύπρου να

απαλλαγούν από την περσική κυριαρχία, γιατί λόγω της

σπουδαίας γεωπολιτικής θέσης της,  προκαλούσε το εν-

διαφέρον όλων των αρπακτικών λαών, που ζουν και επι-

βιώνουν από τις λεηλασίες και τις κλοπές και αυτό

δυστυχώς δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα Η ελληνική Κύ-

προς συνεχίζει να βασανίζεται ποικιλοτρόπως από τους

καταπιεστές και εκμεταλλευτές των λαών!!!

Η λάμψη της Σαλαμίνας σκοτείνιασε κατά την Ρω-

μαϊκή κατοχή και ολόκληρη η Κύπρος προσαρτήθηκε

στην ελληνική επαρχία της Κιλικίας!!

Κατά την κατοχή της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρα-

τορίας η πόλη καταστράφηκε από σεισμό και ο αυτοκρά-

τορας Κωνστάνιος Β’ (337-361μ.Χ.), που ήταν δεύτερος

γιος του Κων|νου και της Φαύστας, αφού την επι-

σκεύασε, της άλλαξε το όνομά της σε «Κωσταντία» και

με την επικράτηση της καινούργιας θρησκείας ήρθε και

η πλήρης παρακμή της ένδοξης πόλης, της ιδρυθείσας

από τον Τεύκρο που είχε νυμφευτεί την βασιλοπούλα

Έννη!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Τεύκρος και Έννη!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

2 εκατομμύρια ευρώ

μία φιάλη ουίσκι!
Τα πάθη των ανθρώπων είναι ανεχνίαστα και για κά-

ποιους προσοδοφόρα. Μια είδηση που ξεσηκώνει το

μυαλό των παθιασμένων συλλεκτών ουίσκι, είναι πως

η μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή, την οποία είχε δημι-

ουργήσει και εμπλούτιζε μέχρι και τον θάνατό του

ένας Αμερικανός λάτρης του, διατίθεται προς πώληση

από ιστότοπο δημοπρασιών. Η τιμή ορισμένων φιαλών,

σου παίρνει το μυαλό. Μπορεί να φθάσει το 1 εκατ.

στερλίνες. Και βγαίνουν σε δύο φάσεις.

Στην πρώτη πώληση προτείνονται 1.949 φιάλες, με-

ταξύ των οποίων μια πολύ σπάνια Macallan Valerio

Adami απόσταξης του 1926, το οποίο έχει μείνει 60

χρόνια στο βαρέλι.

Πέρυσι μια φιάλη ουίσκι του ίδιου σκωτσέζικου απο-

στακτηρίου, απόσταξης επίσης του 1926 και εμφια-

λωμένο το 1986, πωλήθηκε για 1,45 εκατομμύριο

στερλίνες, δηλαδή σχεδόν 1,7 εκατομμύριο ευρώ.

(μία μόνο φιάλη!!) και για μια στιγμή!

Σ.Σ. Άραγε αξίζει μια στιγμή, για 1,5 εκατομμύρια €;;

πηγή: https://thessbomb.blogspot.com

Η ανάγκη περισσότερης επίβλεψης των διαδικτυακών συνη-

θειών των παιδιών από τους γονείς  και η καλλιέργεια μια

σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ γονιών και παιδιών  αναδει-

κνύεται μέσα από τη νέα έρευνα του Ελληνικού κέντρου

Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, που πραγματοποιήθηκε υπό

την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας το Νοέμβριο-Δεκέμ-

βριο του 2019 σε δείγμα 13.000 μαθητών ηλικίας από 10-18

ετών σε περίπου 500 σχολεία των νομών Αττικής, Θεσσαλο-

νίκης, Έβρου, Ιωαννίνων, Ηρακλείου και Δωδεκανήσου.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματο-

ποιήθηκε για την ημέρα ασφαλούς

διαδικτύου που έχει καθιερωθεί

κάθε χρόνο στις 6 Φεβρουαρίου και

θα πρέπει να προβληματίσουν γο-

νείς, εκπαιδευτικούς και πολιτεία.

― 2 στα 10 παιδιά δημοτικού και 4

στα 10 παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου

δε συζητούν  με τους γονείς τους

θέματα που άπτονται της ασφα-

λούς χρήσης του διαδικτύου, ενώ

ένα μεγάλο ποσοστό γονιών συνε-

χίζει να μη θέτει όρια ούτε στο

χρόνο που δαπανούν τα παιδιά στο διαδίκτυο ούτε στο πε-

ριεχόμενο που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση. Πολλοί γο-

νείς δε γνωρίζουν καν τι κάνει το παιδί τους όταν

βρίσκεται στο διαδίκτυο.

― Το 30% των παιδιών δημοτικού και το 60% των παιδιών

Γυμνασίου-Λυκείου  θα διστάσει ή δε θα  πει στους γονείς

του αν κάτι του συμβεί και το αναστατώσει κατά τη διάρ-

κεια ενός διαδικτυακού παιχνιδιού κυρίως επειδή θεωρούν

ότι οι γονείς  δεν ασχολούνται, είτε επειδή φοβάται ότι θα

του απαγορεύσουν να παίζει  είτε επειδή θεωρεί ότι οι γο-

νείς δε ξέρουν πώς να το βοηθήσουν.

― Δύο στα δέκα παιδιά  ηλικίας από 13-18 ετών, ανησυχεί

για τον αριθμό των Like που θα λάβει στο περιεχόμενο που

ανεβάζει σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο.

― Το 59% των παιδιών δημοτικού και το 94% των παιδιών

Γυμνασίου/Λυκείου  έχει προφίλ σε κάποιο κοινωνικό δί-

κτυο ενώ η ενασχόληση με το YouTube είναι καθολική

(95,5% στο δημοτικό - 97% στο Γυμνάσιο/Λύκειο).

― 12% των παιδιών Δημοτικού και 24% των με-

γαλύτερων παιδιών  απο-

δέχεται αιτήματα φιλίας

από αγνώστους, ενώ ένα στα

δέκα παιδιά Δημοτικού και περί-

που ένα στα τρία παιδιά Γυμνα-

σίου/Λυκείου δηλώνει ότι έχει

συναντηθεί με κάποιον που γνώ-

ρισε στο διαδίκτυο.

― Διαδικτυακή παρενόχληση

μέσω κοινωνικών δικτύων έχει δε-

χτεί το 18% των παιδιών δημοτι-

κού και το 33% των παιδιών

Γυμνασίου/Λυκείου. Το 3% των

παιδιών δημοτικού και το 5% των μεγαλύτερων παιδιών δη-

λώνει ότι  έχει εκφοβιστεί ότι θα δημοσιοποιηθούν πολύ

προσωπικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο, ενώ το 13%

των παιδιών Γυμνασίου/Λυκείου δηλώνει ότι

έχει μοιραστεί πολύ προσωπικές φωτογρα-

φίες.
Με διαδικτυακά παιχνίδια ασχολείται το 67% των παιδιών

δημοτικού και το 61% των παιδιών Γυμνασίου/Λυκείου. Το

42% των παιδιών στο Δημοτικό και το 31% των μεγαλύτε-

ρων παιδιών δε γνωρίζει πώς να προστατεύει τις συσκευές

του από ιούς ή κακόβουλο λογισμικό.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, είναι επίσημος

εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανι-

σμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή

στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο. 

Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς

να ενημερωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό με την

ασφαλή χρήση του Ίντερνετ και τη χρήση των κοινωνικών

δικτύων.

Συμβουλευτική γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (στο 210-

6007686. Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών για παράνομο πε-

ριεχόμενο διαδικτύου SafeLine (http://www.safeline.gr).

Έλλειψη γνώσης κινδύνου ανέδειξε

έρευνα για ασφαλές διαδίκτυο
Ενα στα τρία παιδιά Γυμνασίου/Λυκείου δηλώνει ότι έχει

συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο!

― Μπράβο παππού, είσαι 70 χρόνια παντρε-
μένος και ακόμα τη φωνάζεις ἁγάπη μου”!

― Έχει 15 χρόνια που δεν θυμάμαι το όνομά
της και φοβάμαι να τη ρωτήσω...

Αποστάγματα σοφίας...

“Ένα μεγάλο αληθινό χαμόγελο”
μια στάση, μια χειρονομία, ένα χαμόγελο

Φεβρουάριος 2020, απόγευμα στην παραλιακή λεω-

φόρο της Γλυφάδας, ένας άστεγος  τρώει μέσα από

τα σκουπίδια, ενος υπόλειμα φαστ φουντ.

Ήμουν στο αυτοκίνητο, σε αργή κίνηση και όταν το

αντίκρισα, χωρίς δεύτερη σκέψη σταμάτησα και κα-

τέβηκα να δω πώς θα μπορούσα να τον βοηθήσω.

Όταν τον πλησίασα, ντράπηκε τοσο πολυ, ώστε δεν

μπορούσε να με κοιτάξει στα μάτια. Τον παρακάλεσα

να μου πει τί θα μπορούσα να κάνω γι’ αυτόν.

Μου απαντούσε σκυμένος: “Τίποτα, σας ευχαριστώ
πολύ, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε".
Μετά από την επιμονή μου, δέχθηκε να μπούμε στο

κατάστημα fast food και τον ρώτασα τι θα ήθελα να

φάει. Η απάντησή του ήταν "Όλα μου αρέσουν".

Εγω τον ξαναρωτώ: "Τί προτιμάς;" και μου απαντάει

“ό,τι θέλετε εσείς κύριε”.
Αγόρασα διαφορά προϊόντα. Όταν του έδωσα τις

τσάντες με τα πράγματα, μου χάρισε ένα μεγάλο,

αληθινό χαμόγελο.  

Το περιστατικό αυτό με έκανε να καταλάβω, άλλη

μια φορά, ότι καθενας απο εμάς μπορεί να προσφέ-

ρει έστω και κάτι λίγο στο συνάνθρωπό του.

Θεόδωρος Σαλιαρέλλης
Instagram @theodoros_salliarelis. 
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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 . . .
“Δεν στέλνουν γράμματα

στους ουρανούς”

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ,

με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα τη βιογραφική εξι-

στόρηση του φίλου μου Ηλία Αλβανίδη.

Με γλαφυρό, αλλά ιδιαίτερα ευαίσθητο, τρόπο μάς

μεταφέρει την πραγματική εικόνα μιας περιόδου που

στιγμάτισε την Ελλάδα και παίρνει υπόσταση μέσα

από τις προσωπικές ιστορίες του αγαητού Ηλία Αλ-

βανίδη. 

Αφηγήματα που δίνει σαφείς

πληροφορίες για τα όσα βίωσαν

οι βόρειες περιοχές της χώρας.

Μέσα από τις κακουχίες, κατά-

φερε ως άλλος μολυβένιος

στρατιώτης, μέσα από τις περι-

πέτειες της ζώης, να βγει νικη-

τής γνωρίζοντας την άσχημη

πλευρά της ζωής, αλλά και τον

έρωτα, τη δημιουργία και την ευ-

τυχία που χαρίζει μία καλή σύν-

τροφος και μία όμορφη οικογένεια.

Εύχομαι το βιβλίο του Ηλία Αλβανίδη με τίτλο: «Δεν
στέλνουν γράμματα στους ουρανούς” να είναι καλο-

τάξιδο.

Μιχάλης Φρακτόπουλος

――――
Το βιβλίο είναι των εκδόσεων “Σκαραβαίος”. 

Σχήμα 17Χ24, σελίδες 256, τιμή 10 ευρώ.

Πωλείται στα βιβλιοπωλεία.

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Στρ. Παπά-

γου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004, press@ebdomi.com.

“Ποτάμι Κόρμπι”

Κυρία Διευθύντρια, τα Σάββατα 1η και 8/2/20, γρά-

ψατε για την καθυστέρηση που παρατητείται στην

εξέλιξη των εργασιών στο παραπάνω έργο (ρέμα

Κόρμπι) και πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι,

Δευτέρα πρωί - πρωί στις 10/2/20 τα συνεργεία ξα-

νάπιασαν δουλειά.

Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Συνεχίστε να

παρακολουθείτε τα τεκταινόμενα στο Δήμο μας.

Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι η εφημερίδα σας γίνε-

ται ανάρπαστη μόλις κυκλοφορήσει.

Να δοθεί ένα τέλος στα ΒΒΒΒ

Υ.Γ. Σας παρακαλώ να επανέλθετε στο θέμα της

ονομασίας του Δήμου. Βλέπω τώρα προστέθηκε και

άλλο (Β), αυτό της Βάρκιζας. Τόσο ωραία ονόματα

υπάρχουν, ας γίνει επιτέλους ένα γκάλοπ στο διαδί-

κτυο ή ένας διαγωνισμός με προτάσεις. Να δοθεί ένα

τέλος σε αυτά τα ατελείωτα ΒΒΒΒ.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ

Προς την Εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ»

Βούλα, 11 Φεβρουαρίου 2020

Αξιότιμη κυρία Βενετσάνου,

Με χαρά διάβασα στα τελευταία τεύχη σας ότι

σημαντικοί διανοούμενοι της πόλης μας, όπως

ο καθηγητής κ. Θ. Γεωργίου και ο συγγραφέας

κ. Δ. Ράπτης,  συμφωνούν στο όνομα «Δήμος

Απόλλωνος» για την οριστική ονομασία της, με

θεσμοθετημένες κοινότητες τις Βούλα, Βάρη,

Βουλιαγμένη και Βάρκιζα (4Β, κατά τάξη μεγέ-

θους).

Είμαι παλαίμαχος οπερατέρ της Ε.Ρ.Τ., δίδυμο

τον περισσότερο χρόνο με τον γνωστό ρεπόρ-

τερ Πάνο Σόμπολο, και θυμάμαι με συγκίνηση

την υπερηφάνεια που είχαμε νιώσει όλοι το

1969 την ημέρα της προσελήνωσης του ανθρώ-

που στο Φεγγάρι. Ανάμεσα στα χιλιάδες διά-

σημα ονόματα θεών, ηρώων κλπ. που υπάρχουν

στον Κόσμο, οι Αμερικανοί επιστήμονες της

NASA διάλεξαν το όνομα «Απόλλων» για να

προσδώσουν μεγαλοπρέπεια στο φιλόδοξο

πρόγραμμα κατάκτησης του Διαστήματος και,

ύστερα από 10 διαστημόπλοια που πέταξαν με

αυτό το όνομα, το «Απόλλων-11» ήταν το ιστο-

ρικό σκάφος που πάτησε τη Σελήνη! Θα μπορού-

σαν να βάλουν έναν δικό τους ήρωα ή ιστορικό

συμβάν, αλλά προφανώς έκριναν ότι κανένα δεν

παραβάλλεται παγκοσμίως σε αίγλη με αυτό του

Έλληνα Θεού Απόλλωνα! 

Αυτό δείχνει την τεράστια αίγλη που έχει το όνομα

αυτό σε όλο τον Κόσμο και πόσο τιμητικό θα είναι

για την πόλη μας να έχει την ιδιοκτησία αυτού του

ονόματος, μια που το δικαιούται και ως γενέτειρα

του. 

Έζησα όλη μου τη ζωή μέσα στο χώρο της επι-

κοινωνίας και νομίζω ότι η γνώμη μου έχει κά-

ποια βαρύνουσα σημασία. 

Είμαι στη διάθεσή σας, όπως και στη διάθεση

του κ. Δημάρχου και των άλλων παραγόντων

του Δήμου, που τυχόν θα θελήσουν τη βοήθειά

μου για την κατοχύρωση αυτής της μοναδικής

ονομασίας που αξίζει στην πόλη μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,       

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Βούλα

«Δήμος Απόλλωνος» και όχι ΒΒΒ

Αγαπητέ κύριε Βενετσάνο, 

γράφω σε σας γιατί μπορείτε να

δημοσιεύσετε ή να σχολιάσετε το

γράμμα μου, για το επίδομα τέ-

κνων που ψήφισαν. 

Θα έπρεπε να είναι μόνο για Ελλη-

νες, γιατί οι Έλληνες δεν κάνουν

παιδιά λόγω του οικονομικού. Οι

αλλοδαποί λόγω κουλτούρας ή

θρησκεύματος δεν προσέχουν και

κάνουν συνέχεια παιδιά και οι αλ-

λοδαποί εκ Βαλκανίων ή εξ Ανατο-

λών σε δέκα χρόνια θα είναι

τριπλάσιοι από του Έλληνες και

σε 15-20 χρόνια θα έχουμε ξένους

κυβερνήτες. 

Θα σας πω για να καταλάβετε πως

μας βλέπουν κάποιοι αλλοδαποί.

Την 28 Οκτωβρίου, κάτι είπαμε με

μια γυναίκα σε ένα Σούπερ Μαρ-

κετ, και ο αλλοδαπός υπάλληλος,

μου λέει: αυτά μην τα λέτε. 

Και μια φίλη που είχε αλλοδαπή

βοηθό, καθόταν στην πολυθρόνα

και έβριζε την κυρία, ότι είμαστε

βυζαντινοί, δεν μας χωνεύουν και

σε μια κρίση με Τουρκία θα μας

«φάνε» εκ των έσω.

Επίσης είδα σε προηγούμενο τεύ-

χος σας για το κατάπτυστο νομο-

θέτημα όταν κάποιος πάθει

εγκεφαλικό και μείνει ανάπηρος

δεν μπορεί να πάρει επίδημα ανα-

πηρίας αν δεν έχει σύνταξη. Είναι

δυνατόν; Ποιος άσχημος νους το

έφτιαξε; Οπως επίσης και το διά-

ταγμα που λέει ότι τα χρέη του

πατέρα πάνε στα παιδιά (το ψή-

φισε ο ΣΥΡΙΖΑ). Τι φταίει το παιδί

ή ο άνθρωπος για τις πράξεις του

κι ας είναι πατέρας του. Ελπίζω οι

βουλευτές μας να δουν και να

πράξουν κι η βουλευτής μας Γε-

ωργία Μαρτίνου να φέρει τα θέ-

ματα αυτά στη Βουλή.

Ευχαριστώ

Καίτη Ξένου

Eπειδή η αναγνώστρια απευθύν-

θηκε ονομαστικά σε μένα, μου

επιβάλλεται να απαντήσω:

l Συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά

το επίδομα για την αντιμετώπιση

του δημογραφικού προβλήματος

της Ελλάδας. Έπρεπε να το παίρ-

νουν μόνο Έλληνες, διότι σκοπός

του επιδόματος είναι η αντιμετώ-

πιση της υπογεννητικότητας των

Ελλήνων.

l Οσον αφορά τη συμπεριφορά ορι-

σμένων μεταναστών, το γνωρίζω,

αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει

αυτοί οι άνθρωποι να συμπαρασύ-

ρουν κι εμάς στο χαμηλό κοινωνικό

επίεδο της μισαλλοδοξίας.

Για το επίδομα της αναπηρίας, βε-

βαίως έχετε δίκηο. Δεν έχω όμως

το χρόνο να το διερευνήσω.

Για τη μετακύληση των χρεών από

τον πατέρα στο παιδί, προφανώς

η νομοθεσία αναφέρεται στην

κληρονομία. Αν κληρονομείς από

τον πατπέρα σου ένα σπίτι π.χ.,

λογικό είναι να κληρονομείς και τα

χρέη του. Αλλιώτικα αποποιείσαι

και την κληρονομιά.

Κ. Β.

Θέματα που ταλανίζουν τους Ελληνες
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Διπλωματικές αντιπροσωπείες από 14 χώρες τίμησαν τη

μνήμη των 4.100 θυμάτων του ναυαγίου του νορβηγικού

πλοίου ORIA, 76 χρόνια μετά τη μεγάλη ναυτική τραγωδία.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Σαρωνικού σε συνερ-

γασία με τον Δήμο Λαυρεωτικής και τον Σύνδεσμο Πνευμα-

τικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας Κερατέας «Χρυσή

Τομή», με την πολύτιμη αρωγή της Πρεσβείας της Ιταλίας

και υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας

κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.

Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος

Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών της Αθήνας π. Σεβαστιανός

Ροσσολάτος,  ενώ αναγνώσθηκαν οι μαρτυρίες του διασω-

θέντα του ναυαγίου Giuseppe Guarisco από μαθητές της

Ιταλικής Σχολής Αθηνών και ενός ντόπιου ψαρά  (όπως

αυτή διασώθηκε από τις μνήμες του γιου του Γιάννη) από

μέλη του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σαρωνικού.

Στεφάνια κατέθεσαν οι Δήμαρχοι Σαρωνικού Πέτρος Φιλίπ-

που, Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, ο Υποναύαρχος Δη-

μήτριος Σούφρας (Ενόπλες Δυνάμεις), ο Πρέσβης της

Ιταλίας Efisio Luigi Marras, εκπρόσωποι των Πρεσβειών Ελ-

βετίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Κύπρου, Αλβανίας, Αυ-

στρίας, Βουλγαρίας, Γερμανίας, Πολωνίας, Ρωσίας, ΗΠΑ,

Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Σλοβακίας και Σερβίας, ο

Σύνδεσμος «Χρυσή Τομή» Κερατέας και η Ιταλική Σχολή

Αθηνών. 

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο της Κοινότητας

Παλαιάς Φώκαιας Μανώλη Τσαλικίδη,  τον Δήμαρχο Λαυ-

ρεωτικής, τον Ιταλό Πρέσβη Efisio Luigi Marras, τον Πρό-

εδρο της «Χρυσής Τομής» και εκπρόσωπος της «ΑΡΙΣΤΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΜΚΕ».

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου ανέφερε μεταξύ

άλλων: ''η σημερινή ημέρα είναι μέρα συλλογικής μνήμης
και διατυπώνει με σαφήνεια μηνύματα ειρήνης και φιλίας
των λαών, επαναδιατυπώνει το διαρκές αίτημα για συνύ-
παρξη και συνεργασία με τους λαούς της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου και μάλιστα σε μια περίοδο έντασης και συγ-

κρούσεων". 
Στη συνέχεια προχώρησαν στη φύτευση εκατοντάδων κυ-

παρισσιών στον χώρο γύρω από το μνημείο, μετά από πρω-

τοβουλία της ΜΚΟ, «ΑΡΙΣΤΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΜΚΕ», από

ομάδες εθελοντών. Η όλη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο

των εθελοντικών δράσεων για τον άνθρωπο και το περιβάλ-

λον «Όλοι μαζί μπορούμε!». 

Στόχος είναι να φυτευθούν σταδιακά 4.100 ορθόκλαδα κυ-

παρίσσια, όσες οι και οι ψυχές που χάθηκαν στο ναυάγιο. 

Ο δήμαρχος Σαρωνικού τόνισε ότι για  τα δέντρα αυτά προ-

βλέπεται επταετής συνεχής και συστηματική φροντίδα πε-

ριποίησης, ποτισμάτων, προστασίας, συντήρησης ή τυχόν

αντικατάστασης προκειμένου να έχουμε ένα αποτέλεσμα

που διαχρονικά θα κοσμεί και θα τιμά τον τόπο, θα αναβαθ-

μίζει περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή.

Στην εκδήλωση μνήμης παραβρέθηκαν ο βουλευτής Περι-

φέρειας Αττικής Πάνος Σκουρολιάκος, τo ζεύγος Αθανάσιος

και  Μαρίνα Μαρτίνου με την ευγενική χορηγία των οποίων

έγινε το μνημείο του ORIA,  Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Το-

πικοί Σύμβουλοι του Δήμου Σαρωνικού, εκπρόσωποι φο-

ρέων και συλλόγων καθώς και εθελοντικές ομάδες που

δραστηριοποιούνται στην περιοχή και οι οποίες συμμετεί-

χαν ενεργά στη δενδροφύτευση. 

Η ιστορία του ORIA

Το Όρια (SS Oria) ήταν νορβηγικό ατμόπλοιο το οποίο

βυθίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1944, προκαλώντας τον

θάνατο περίπου 4.100 Ιταλών αιχμαλώτων πολέμου. Η

βύθισή του αποτέλεσε την 4η μεγαλύτερη ναυτική τρα-

γωδία στην ιστορία του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και

την χειρότερη απώλεια ζωών από βύθιση ενός μόνο

πλοίου στη Μεσόγειο. 

Το φθινόπωρο του 1943, μετά την παράδοση των ιταλι-

κών στρατευμάτων στην Ελλάδα στους Γερμανούς, οι

Γερμανοί έπρεπε να μεταφέρουν δεκάδες χιλιάδες Ιτα-

λούς αιχμαλώτους πολέμου δια θαλάσσης. Αυτές οι με-

ταφορές συχνά γίνονταν με ακατάλληλα σκάφη,

στοιβάζοντας αιχμαλώτους στα αμπάρια των πλοίων

και χωρίς την τήρηση κανόνων ασφαλείας. 

Το Oria ήταν ένα από τα σκάφη που επιλέχθηκαν για τη

μεταφορά Ιταλών αιχμαλώτων. Στις 11 Φεβρουαρίου

1944 απέπλευσε από τη Ρόδο με προορισμό τον Πειραιά,

μεταφέροντας 4.046 Ιταλούς αιχμαλώτους (43 αξιωμα-

τικούς, 118 υπαξιωματικούς και 3.885 στρατιώτες), 90

Γερμανούς σε υπηρεσία και το πλήρωμά του. Την επό-

μενη ημέρα το πλοίο έπεσε σε καταιγίδα, εξετράπη της

πορείας και προσέκρουσε στα βράχια της νησίδας Πά-

τροκλος, ανοικτά του ακρωτηρίου Σούνιο, άνοιξε αμέ-

σως ρήγμα και βυθίστηκε. Κάποια πλοία, φτάνοντας

λόγω κακοκαιρίας 3 ημέρες μετά στο ναυάγιο, διέσωσαν

6 Ιταλούς, 21 Γερμανούς, τον Νορβηγό καπετάνιο και

τον Έλληνα μηχανικό.  Όλοι οι υπόλοιποι έχασαν τη ζωή

τους συμπεριλαμβανομένων και 21 Ελλήνων του πληρώ-

ματος. 

Από την αρχή και για πολλά χρόνια, το ναυάγιο του Όρια

περιβλήθηκε από ένα πέπλο σιωπής. Οι γερμανικές

αρχές κατοχής απέκρυψαν το γεγονός. Στο μέγεθος της

τραγωδίας είχαν αποφασιστική συμβολή οι συνθήκες

στοίβαξης και εγκλεισμού των, έτσι κι αλλιώς υπεράριθ-

μων, Ιταλών στα αμπάρια του σκάφους. 

Η υπόθεση του ναυαγίου του Όρια ήλθε στην επιφάνεια

το 2006, έπειτα από σχετικές έρευνες του δύτη Αριστο-

τέλη Ζερβούδη, που ανακάλυψε το ναυάγιο το 1999. Η

ταυτοποίηση του ναυαγίου από τον Αρ. Ζερβούδη έγινε

το 2001, μετά από έρευνα στα αρχεία της Γερμανικής

Ναυτικής Διοίκησης. Το 2002 ο Αριστοτέλης Ζερβούδης,

μετά από τις έρευνες που είχε κάνει στο βυθό με τους

δύτες Αντώνη Γκάφα και Δημήτρη Καρτέρη, δημοσιοποί-

ησε την πρώτη έγκυρη αναφορά για την κατάσταση του

ναυαγισμένου Oria. 

Για τίς υπηρεσίες του και την συνεισφορά του στίς κα-

ταδυτικές αποστολές, απονεμήθηκε στον Αριστοτέλη

Ζερβούδη ο τίτλος του Ιππότη και το μετάλιο του Τάγ-

ματος του Αστέρα της Ιταλίας (Cavaliere dell' Ordine della

Stella d' Italia) απο τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρα-

τίας Sergio Mattarella. 

Εκδήλωση μνήμης του  ORIA με τη συμμετοχή 14 χωρών!
4.100 θύματα στο ναυάγιο!



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                       15  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, βοη-

θώντας 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 περι-

βάλλον 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

 

 

Ευχαριστούμε όλους, όσους παρευρεθήκατε  στην εκδή-
λωση της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου
μας «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ». Η παρουσία σας δείχνει
την αγάπη σας για τα παιδιά του Ιδρύματος και την εμπι-
στοσύνη σας στο Σύλλογο μας. Με την πολύτιμη συμπαρά-
στασή σας καταφέρνουμε να κρατάμε τον Σύλλογο
ζωντανό, να προσφέρουμε στα παιδιά του Ιδρύματος και να
βελτιώνουμε την καθημερινότητα τους. 
Καλή και ευλογημένη  χρονιά σε όλους!!

ΦΙΛΟΙ του ΠΙΚΠΑ

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση

στα Σπάτα και στο Λαύριο του θε-

ατρικού δρώμενου «Βίωμα Καλο-

σύνης», για στήριξη της

«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ». 

Ο θεατρικός μονόλογος βασίζεται

στο ομώνυμο βιβλίο, στο οποίο η

συγγραφέας Λυντί Ντατάς περι-

γράφει την προσωπικής της εμπει-

ρία αναδεικνύοντας τις αξίες της

αγάπης και της ανιδιοτελούς προ-

σφοράς. 

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της

βραδιάς έχει η Όλια Λαζαρίδου και

ερμηνεύει η ηθοποιός Χριστίνα Τα-

σκασαπίδου.  Οι δύο πρώτες παρα-

στάσεις - Σπάτα και Λαύριο -

παρακολούθησαν εκατοντάδες θε-

ατές και έλαβαν μέρος στην ενδια-

φέρουσα συζήτηση που

ακολούθησε.

Η επόμενη εκδήλωση θα πραγμα-

τοποιηθεί, υπό την αιγίδα του

Δήμου Παλλήνης τη Δευτέρα 16

Μαρτίου & ώρα 19.30.

«Βίωμα Καλοσύνης» για στήριξη της “Γαλιλαίας”
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Του Βενιαμίν Καρακωστάνογλου*

Την ώρα που η Τουρκική προκλητικότητα

έχει φτάσει στο Ζενίθ,  αποτελώντας μία

άμεση και μη αποκρυπτόμενη εχθρική και

επεκτατική απειλή κατά της Ελλάδος, με την

ανοχή του ΝΑΤΟ ή ημίμετρα της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης και ανώδυνες δηλώσεις από

πλευράς ΗΠΑ, είναι απαραίτητο να δώσουμε

μερικές σύντομες και σαφείς απαντήσεις

στους ανυπόστατους και νόμω αβάσιμους

τουρκικούς ισχυρισμούς.

Το πράττω με την ιδιότητα ενός από τους

ελάχιστους Έλληνες επιστήμονες νομικούς

διεθνολόγους με ειδίκευση στο Διεθνές Δί-

καιο της Θάλασσας και ως συγγραφέας του

πρώτου και μοναδικού, μέχρι σήμερα, στην

Ελλάδα και στα ελληνικά, επιστημονικού

συγγράμματος 600 σελίδων (μονογραφίας)

για το νομικό καθεστώς της Αποκλειστικής

Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), που αποτέλεσε

την διδακτορική διατριβή μου το 1998, η

οποία εγκρίθηκε ομόφωνα με άριστα στη

Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα από το Δεκέμβριο 1986 είχα επα-

νειλημμένα υποστηρίξει σε πληθώρα πανελ-

ληνίων επιστημονικών συνεδρίων την

ανάγκη άμεσης ανακήρυξης και θέσπισης

της ΑΟΖ από την Ελλάδα, αλλά και την δρα-

στική αναβάθμιση της θαλάσσιας δικαιοδο-

σίας της Ελλάδας, η οποία παραμένει η

τελευταία παγκοσμίως παράκτια χώρα

(149η) ως προς τα δικαιώματά της στις πα-

ρακείμενες θάλασσες.

Θυμίζω τις κρίσιμες κινήσεις της Τουρκίας:

α) 1973, μονομερείς και παράνομες έρευνες

στην ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο.

β) 1976-78, άρνηση της δικαστικής επίλυ-

σης της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο

Δικαιοσύνης (Χάγη).

γ) 1987 απαγόρευση διεξαγωγής υποθα-

λάσσιων ερευνών για πετρέλαιο στα ανατο-

λικά της Θάσου και σε ολόκληρο το Αιγαίο

πέραν των 6 ναυτικών μιλίων της ελληνικής

αιγιαλίτιδας ζώνης

δ) 1994, απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας

(casus belli), για την ενδεχόμενη επέκταση

της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης πέραν των

6 ναυτικών μιλίων.

ε) 1996, διεκδίκηση των Ιμίων και δεκάδων

ή και εκατοντάδων άλλων βραχονησίδων

του Αιγαίου!

στ) Η κλιμακούμενη αμφισβήτηση των θα-

λάσσιων οριοθετήσεων ΑΟΖ της Κυπριακής

Δημοκρατίας (2003, 2007, 2010).

ζ) 2009, υποκίνηση της προσπάθειας ακύρω-

σης της ελληνοαλβανικής συμφωνίας οριο-

θέτησης θαλασσίων ζωνών στο βόρειο Ιόνιο.

η) 2011 και μετά, σαφής διεκδίκηση με χάρ-

τες, έρευνες και γεωτρήσεις, σε τμήματα

της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρά-

νομη και καταχρηστική οριοθέτηση υφαλο-

κρηπίδας Τουρκίας κατεχομένων Βορείου

Κύπρου.

θ) Πλήρης άρνηση του δικαιώματος των νη-

σιών κατά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας

για ισότιμες θαλάσσιες ζώνες με τα ηπειρώτικα

εδάφη και παράνομη διεκδίκηση τεράστιων πε-

ριοχών της κυπριακής και ελληνικής Υφαλο-

κρηπίδας/ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο.

ι) 2019, υπογραφή της εξωφρενικής και πλή-

ρως παράνομης «συμφωνίας» οριοθέτησης

θαλάσσιας ζώνης ΑΟΖ/ Υφαλοκρηπίδας

Τουρκίας- Λιβύης, με προσπάθεια κατάργη-

σης των νόμιμων θαλάσσιων δικαιωμάτων

και ζωνών της Ελλάδας από τη Ρόδο και το

Καστελόριζο μέχρι τα ανατολικά και νότια

της Κρήτης.

Οι προσπάθειες εξεύρεσης κοινού εδάφους

μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων, διε-

θνών οργανισμών, διπλωματικής ή δικαστι-

κής επίλυσης που έγιναν το 1975, 1976-78

το 1976-81 1987-88, 1997, 1999 και 2000

2019 δεν απέφεραν κανένα ορατό και χει-

ροπιαστό αποτέλεσμα, παρά μόνο αποθρά-

συναν τον τουρκικό θαλάσσιο και εναέριο

επεκτατισμό κατά της Ελλάδας με τελευ-

ταία προπαγανδιστική του έκφραση τη θεω-

ρία περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

Και τώρα μερικές απαντήσεις σύμφωνα με

το Διεθνές Δίκαιο Θάλασσας.

1.- Το δικαίωμα των νησιών να έχουν τις

ισότιμες ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας,

(αιγιαλίτιδα, συνορεύουσα, υφαλοκρηπίδα

και ΑΟΖ) είναι απόλυτα κατοχυρωμένο στη

Διεθνή Σύμβαση του 1982 για το νέο Δίκαιο

της Θάλασσας (άρθρο 121.2)  αλλά και στο

εθιμικό διεθνές δίκιο που δεσμεύει απόλυτα

και τα ελάχιστα κράτη που δεν υπέγραψαν

ή επικύρωσαν τη σύμβαση αυτή, που αποτε-

λεί το ισχύον διεθνές δίκαιο με καθολική

αποδοχή (πάνω από 160 κρατών). Μόνο βρά-

χοι που δεν μπορούν να συντηρήσουν αν-

θρώπινη διαβίωση ή δική τους οικονομική

ζωή δεν θα έχουν ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα. Δη-

λαδή, θα έχουν πλήρη αιγιαλίτιδα και συνο-

ρεύουσα ζώνη (ώς 24 ν.μ.)  Στους βράχους

αυτούς δεν ανήκει το σύμπλεγμα του Κα-

στελλόριζου ούτε τα γνωστά κατοικημένα

νησιά και νησίδες του Αιγαίου.

2.- Υπό τις συνθήκες του Αιγαιακού Αρχιπε-

λάγους το διεθνές δίκαιο επιβάλλει διασφά-

λιση της συνοχής του νησιωτικού

συμπλέγματος με την υπόλοιπη ηπειρωτική

χώρα, ακόμη και για μικτές αρχιπελαγικές

χώρες όπως η Ελλάδα (με νομολογιακό προ-

ηγούμενο).

3.- Υπάρχουν π.χ. γαλλικά νησιά που δι-

καιώθηκαν δικαιωμάτων ΑΟΖ, 200 ναυτικών

μιλίων, ενώ βρίσκονται 2200 ν.μ. μακριά από

τη Γαλλία και εναγκαλίζονται από έναν κα-

ναδικό κόλπο. Το Καστελόριζο βρίσκεται 62

ναυτικά μίλια από τη Ρόδο.

4.- Η εδαφική μάζα ενός κράτους δεν λαμβά-

νεται διόλου υπόψη για την κατανομή θαλάσ-

σιων δικαιωμάτων. Το ίδιο ισχύει και για την

οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους που δεν

λαμβάνεται υπόψη για τον καθαρισμό των θα-

λάσσιων ζωνών. Δηλαδή, ένα φτωχό κράτος

δεν θα πάρει μεγαλύτερη θαλάσσια ζώνη,

ΑΟΖ ή άλλη, από ένα πλούσιο κράτος και αν-

τίστροφα. Η Ελλάδα έχει συνολικά 16.000 χι-

λιόμετρα ακτών (ηπειρωτικών και

νησιωτικών). Η Τουρκία όπως είπε ο κ Τσα-

βούσογλου, έχει 1900 χιλιόμετρα, μόνο,

ακτογραμμής! Στο Αιγαίο η αναλογία αυτή

είναι συντριπτική υπέρ της Ελλάδας αλλά

και στα ΝΑ, από τη Ρόδο, την Κάρπαθο, την

Κάσο και την Ανατολική Κρήτη μέχρι το Κα-

στελόριζο η Ελλάδα έχει ικανό μήκος ακτών.

5.- Η Τουρκία, όπως όλα τα παράκτια κράτη,

δεν έχει δικαίωμα να εμποδίζει την τοποθέ-

τηση ή συντήρηση υποβρυχίων καλωδίων και

αγωγών στην υφαλοκρηπίδα της ή ΑΟΖ της.

Συνεπώς, ακόμη και στις παράνομα διεκδι-

κούμενες περιοχές ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδα από

την Τουρκία (ακόμη και αν συνέβαινε να τις

κερδίσει από μία διεθνή δικαστική απόφαση)

η Τουρκία δεν δικαιούται να εμποδίσει π.χ.

τον EastMed να διέλθει (άρθρο 79.2 της Σύμ-

βασης).  Μπορεί, μόνο, αφού το αιτιολογήσει,

βέβαια, να ζητήσει να ερωτηθεί για τη χάραξη

της πορείας ενός αγωγού όχι, όμως ενός κα-

λωδίου. Προφανώς θα πρόκειται για μικρές

μόνο μετατοπίσεις της πορείας ενός  αγω-

γού, ώστε να μη συμπίπτει ή εμπλέκεται με

υπάρχοντες άλλους αγωγούς, τεχνητά νησιά

ή εγκαταστάσεις στην υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ.

Και βεβαίως, η όποια κακόβουλη και καταχρη-

στική τέτοια απαίτηση θα μπορεί να ελεγχθεί

με προσφυγή του θιγομένου κράτους (π.χ.

Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ) στα διεθνή δικα-

στήρια. Άρα δεν είναι απαραίτητο να υπάρ-

χουν κοινά θαλάσσια σύνορα της κυπριακής

με την ελληνική υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, για να

μπορεί να περάσουν υποθαλάσσιοι αγωγοί ή

καλώδια από την Κύπρο- Ισραήλ- Αίγυπτο

κ.λπ προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ.

Συνέχεια στη σελ.16

Αυτόν τον καιρό τίθεται προκλητικά σε αμφισβήτηση,

εκ μέρους της Τουρκίας, η Ελληνική κυριαρχία στο Αι-

γαίο και υπάρχει μεγάλη ανησυχία στον Ελληνικό λαό

για τον τρόπο χειρισμού του θέματος εκ μέρους των

κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών, καθώς και

για την στάση των ΗΠΑ και της ΕΕ. Οι τελευταίες μά-

λιστα κυβερνήσεις έχουν αναθέσει στο ΕΛΙΑΜΕΠ τον

ρόλο επηρεασμού της Ελληνικής κοινής γνώμης, κρα-

τώντας μία στάση κατευνασμού και ηττοπάθειας

έναντι του αντιπάλου, την οποία ανέπτυξε ο πρό-

εδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ Λουκάς Τσούκαλης με το άρθρο

του  στην “Καθημερινή”, 26.1.2020 με τίτλο: “Εμείς,
η Τουρκία και οι Συμπληγάδες“.
Εκτός αυτού το ΕΛΙΑΜΕΠ* έχει προγραμματίσει για

τις 18/2/2020 «Δημόσια

Συζήτηση» την οποίαν

μπορούν να παρακολου-

θήσουν ως ακροατές

μόνο άνθρωποι της δικής

τους εμπιστοσύνης με

θέμα το, εάν μας συμφέ-

ρει να καταφύγουμε στο

Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ομιλητές θα είναι οι:

Γεώργιος Παπανδρέου, πρώην υπ. εξωτερικών και

πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ντόρα Μπακογιάννη,

πρώην υπ. εξωτερικών της ΝΔ,  Γιώργος Κατρούγκα-

λος, πρώην υπ. εξωτερικών  του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος

Ροζάκης, έμπιστος του Κώστα Σημίτη και με συντο-

νιστή τον Λουκά Τσούκαλη, (ομοίως με τον τελευ-

ταίο).

Κατά την γνώμη πολλών οι ανωτέρω ομιλητές, αντί

να τους ανατεθεί ο προβληματισμός για τα εθνικά θέ-

ματα, θα έπρεπε να ευρίσκονται ήδη στα πιο βαθιά

κελιά των φυλακών, ως υπεύθυνοι όχι μόνο για την

στάση τους στα θέματα αυτά, αλλά και για την οικο-

νομική διαχείριση της χώρας που της έχει στερήσει

την δυνατότητα επαρκούς προετοιμασίας για την αν-

τιμετώπιση των εθνικών κινδύνων.

Η Διεθνής Ελληνική Ένωση “International Hellenic As-

sociation” (ΙΗΑ), θεωρώντας ότι ο ελληνικός λαός πρέ-

πει να λάβει μία αντικειμενική και αξιόπιστη

πληροφόρηση για τα εθνικά θέματα, που αφορούν το

δίκαιο της θάλασσας, αντιπαραθέτει εν συντομία κα-

τωτέρω την άποψη του καθηγητή κ. Βενιαμίν Καρα-

κωστάνογλου επί των θεμάτων αυτών, όπως

προκύπτουν από την διδακτορική του διατριβή.

Χάριν της αντιπαράθεσης με την θέση του ΕΛΙΑΜΕΠ

όπως την εξέφρασε ο Λουκάς Τσούκαλης (Καθημε-

ρινή) παραπέμπουμε τον αναγνώστη στον ακόλουθο

σύνδεσμο :https://slpress.gr/ethnika/stis-sympligades-

kateynasmoy-kai-ittopatheias-apantisi-ston-l-tsoykali/

όπου θα βρει την απάντηση του ίδιου του κυρίου Βε-

νιαμίν Καρακωστάνογλου στα λεγόμενα και τις προ-

τάσεις του κυρίου Τσούκαλη.

――――――

* O Hλίας Σταμπολιάδης είναι καθηγητής και μέλος του ΙΗΑ.

* Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑ-

ΜΕΠ) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός.

Το Δίκαιο 

της Θάλασσας
του Ηλία Σταμπολιάδη*

Οι αθέατες όψεις της Χάγης και

του Δικαίου της Θάλασσας
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Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής

Γ. Πατούλης αμέσως μετά την ολοκλήρωση

της συνεδρίασης της ολομέλειας της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής Περιφερειών (EτΠ) τό-

νισε μεταξύ άλλων:

«...Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο και

φίλο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

και Πρόεδρο της ΕΝΠΕ Απόστολο Τζιτζικώ-

στα για την ιστορική εκλογή του στη θέση

του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

των Περιφερειών καθώς είναι ο πρώτος Έλ-

ληνας που καταλαμβάνει μια τέτοια θέση

στα 26 χρόνια από την ίδρυση της Επιτρο-

πής.  

... Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που δια-

νύουμε επιβάλλεται η συστράτευση των το-

πικών κοινωνιών όλης της Ευρώπης προκει-

μένου να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο

θέσεων και μια ενιαία στρατηγική για τη δι-

εύρυνση των αναπτυξιακών προοπτικών

των ευρωπαϊκών πόλεων. 

Είμαι βαθιά πεπεισμένος πως μόνο όλοι μαζί

μπορούμε. Ενωμένοι και με διάθεση συνερ-

γασίας μέσω του πολύ σημαντικού αυτού

θεσμικού οργάνου θα εργαστούμε προκει-

μένου οι πολίτες όλης της Ευρώπης να

έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και ισότιμες δυνα-

τότητες βελτίωσης της ποιότητας της ζωής

τους.  

Συνάντηση του Προέδρου της ΕΝΑ Νεκτάριου Καλαν-
τζή με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου

Με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δη-
μήτρη Παπαστεργίου συναντή-
θηκε (10 Φεβρουαρίου 2020)
στα κεντρικά γραφεία της
ΚΕΔΕ στην Αθήνα, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικη-
τικών Ελλάδος (ΕΝΑ) Νεκτά-
ριος Καλαντζής. 
Η ατζέντα της συνάντησης είχε
αρκετή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η
φιλία των δύο κρατάει χρόνια,
μιας και ο Νεκτάριος Καλαν-
τζής συμμετείχε ως ο νεότερος
υποψήφιος για το ΔΣ της ΚΕΔΕ
στις πρόσφατες εκλογές (μόλις
για λίγες ψήφους έχασε την
εκλογή του) και ο Δημήτρης
Παπαστεργίου διαθέτει ισχυρά

ερείσματα στους νέους αυτοδιοικητικούς, με τις πρωτοβουλίες του σχετικά με τις έξυ-
πνες πόλεις στην πόλη των Τρικάλων, κάτι που τον βοήθησε και στην εκλογή του στην
προεδρία της ΚΕΔΕ.

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Περιφερειών 

O Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

Δύο σημαντικές θέσεις στην Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών

(ΕτΠ) για την περίοδο 2020 -2025

καταλαμβάνει ο Περιφερειάρχης

Αττικής και Αντιπρόεδρος της

ΕΝΠΕ, Γ. Πατούλης. Πρόκειται

για τις θέσεις του Αντιπροέδρου

της Επιτροπής και του Επικεφα-

λής της Ελληνικής Αντιπροσω-

πείας στην Επιτροπή. 

Να σημειωθεί ότι στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή Περιφερειών (ΕτΠ) Πρό-

εδρος εξελέγη δια βοής ο Περιφε-

ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Απόστο-

λος Τζιτζικώστας. 

«Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης»

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Επ.) παρουσίασε τις ιδέες της για την προετοιμασία της

Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την “Ημέρα

της Ευρώπης”, 9 Μαΐου 2020, και να διαρκέσει δύο χρόνια. 

Η ανακοίνωση της E.Eπ. αποτελεί τη συμβολή της στην έντονη συζήτηση γύρω από

τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης — ένα εγχείρημα που εξαγγέλθηκε από την

Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθύνσεις της, με σκοπό να

παρασχεθούν στους Ευρωπαίους πολίτες περισσότερες δυνατότητες να επηρεάζουν

τη δράση της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γι’ αυτούς.

Η διάσκεψη θα δώσει τη δυνατότητα να διεξαχθεί μια ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς, δια-

φανής και δομημένη συζήτηση με πολίτες από διαφορετικά περιβάλλοντα και από όλα τα

κοινωνικά στρώματα. Η Επιτροπή δεσμεύεται να δώσει συνέχεια στο αποτέλεσμα.

«Οι χώρες μας γίνονται  λιγότερο ευρωπαϊκές»

Ο Γ. Πατούλης υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί μία νέα πνοή και ώθηση  στην ίδια την
Ευρωπαϊκή Ιδέα και στις αξίες που αυτή πρεσβεύει, μέσα από δράσεις «που πρέπει να ανα-
λάβουμε όλοι στις χώρες και τις κοινωνίες μας», επισημαίνοντας ότι σήμερα ζούμε μία
εποχή της λιγότερης Ευρώπης.
Εξειδικεύοντας την εκτίμηση του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το κέντρο των κρίσιμων απο-
φάσεων για του λαούς μετατοπίζεται μακριά από την ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά και ότι ισχυ-
ροποιούνται πολιτικές ηγεσίες που αμφισβητούν ευθέως το παραδοσιακό ευρωπαϊκό
μοντέλο διακυβέρνησης και τις αξίες που αυτό υπηρετεί. «Οι χώρες μας γίνονται λιγότερο
ευρωπαϊκές» ανέφερε. 
«Η λογική των κλειστών συνόρων δεν είναι ευρωπαϊκή λογική»
Ως ενδεικτικό της αλλαγής που συντελείται ανέφερε τον τρόπο διαχείρισης του προσφυ-

γικού ζητήματος, υπογραμμίζοντας πως «η λογική των κλειστών συνόρων δεν είναι ευρω-
παϊκή λογική», ενώ εστίασε στην έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών

σε μια σειρά από περιπτώσεις γεγονός που, όπως ανέφερε, «αμφισβητεί ευθέως τον κορμό
της ευρωπαϊκής ιδέας».
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«Εθνικοί Κανόνες Εμπλοκής

(ΕΚΕ) και “Σχέδιο Ε»

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και κάτω από ψυ-

χροπολεμικές συνθήκες, διαπιστώθηκε σε Νατοϊκό

πλαίσιο, η ανάγκη ύπαρξης «συγκεκριμένων Οδη-

γιών» προς Διοικητές και Κυβερνήτες πλοίων, για αν-

τιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων και με βάση την

Τακτική Εικόνα. Μέχρι τότε η αντίδραση των δυνά-

μεων της Συμμαχίας, στα διάφορα γεγονότα ήταν συ-

νάρτηση της ισχύος πυρός και του όγκου της

Μονάδας.

Σε εθνικό πλαίσιο, από το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) και

την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), μετά σύμφωνη γνώμη

του ΓΕΕΘΑ, ξεκίνησαν δοκιμαστικοί Εθνικοί Κανόνες

Εμπλοκής (Ε.Κ.Ε.), στο τέλος της δεκαετίας του ’60.

Το 1982 εκδόθηκαν, δοκιμαστικά, από ΓΕΕΘΑ Ε.Κ.Ε.

και για τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων

(ΕΔ). Την τελική μορφή την πήραν το 1984, με την εκ-

πόνηση του τελικού Σχεδίου Ε.Κ.Ε. και μετά έγκριση

Κ.Υ.Σ.Ε.Α (31/0184) είναι σε ισχύ.

Σκοπός των ΕΚΕ, είναι η θέσπιση συγκεκριμένων

οδηγιών, που καθορίζουν τον βαθμό και τον ορθό

τρόπο αντίδρασης των Ε.Δ., σε εχθρικές προθέσεις ή

ενέργειες προκειμένου να τηρηθεί η κρίση στο επιθυ-

μητό επίπεδο.

Σε περίπτωση των επεισοδίων μείζονος Εθνικής ση-

μασίας, οι ΕΚ, αναφέρουν και αναλύουν τα επεισόδια,

καθορίζουν με λεπτομέρεια τα προβλεπόμενα μέτρα

αντίδρασης.

Οι οδηγίες που παρέχονται από τους ΕΚΕ είναι μέσα

στα πλαίσια των γενικών πολιτικών κατευθύνσεων και

αφορούν στον τρόπο ενέργειας των προαναφερομέ-

νων σε ειρηνική περίοδο, όπως και σε περίοδο τετα-

μένων σχέσεων, μέχρι την έναρξη των

εχθροπραξιών. Εφόσον όμως αρχίσουν οι εχθροπρα-

ξίες παύουν να ισχύουν.

Οι γενικές αρχές, των ΕΚΕ με βάση τη Στρατιωτική

Στρατηγική είναι οι ακόλουθες: 

― Ελληνική Μονάδα ερχόμενη συμπτωματικά σε

επαφή με αντίστοιχη εχθρική Μονάδα ή δύναμη, θα

αποφύγει κάθε ενέργεια που μπορεί να ερμηνευτεί

ως προκλητική πλην της περιπτώσεως να υπάρχουν

άλλες διαταγές, με βάση τους ΕΚΕ που ισχύουν.

― Ελληνική Μονάδα εφόσον παρενοχληθεί από Εχ-

θρική Δύναμη, θα πρέπει εκτός αν άλλως διαταχθεί,

να συνεχίσει τις δραστηριότητές της, με αυξημένο

βαθμό ετοιμότητας προς επίτευξη του τεθέντος Αντι-

κειμενικού Σκοπού (ΑΝΣΚ).

― Ελληνική Μονάδα, δεν υποχωρεί προ οιασδήποτε

ενέργεια η οποία αποβλέπει στην παρεμπόδιση των

κινήσεών της, αποφεύγοντας όμως παράλληλα και

κάθε ενέργεια, που μπορεί να ερμηνευτεί ως προκλη-

τική ή επιθετική. (Σ.Σ. Ασαφές πεδίο)!

― Ανεξάρτητα με τους ΕΚΕ που ισχύουν, και σε κά-

ποιο συγκεκριμένο χρόνο, ο διοικητής Μονάδας ή

Υποομάδας έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που δεχ-

θεί επίθεση, να χρησιμοποιεί τα όπλα του, με μονα-

δικό σκοπό να προστατεύει τις Μονάδες ή

Υπομονάδες του. Τούτο ονομάζεται «αρχή αυτοπρο-

στασίας».

ΟΙ Ε.Κ.Ε. διακρίνονται σε δύο κατηγορίες 

3 Σ’ αυτούς που δεν δημιουργούν κλιμάκωση μιας

κρίσης γιατί είναι περιοριστικοί από τη φύση τους και

εφαρμόζονται με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων

(ΓΕ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟ-

ΤΗΣΗ. Οι Ε.Κ.Ε. αυτοί, αναγράφονται στο Παράρτημα

«Α» του εγχειριδίου των ΕΚΕ.

3 Σ’ αυτούς που προκαλούν κλιμάκωση μιας κρίσης

και η εφαρμογή τους απαιτεί ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟ-

ΤΗΣΗ ΚΥΣΕΑ. Αυτοί αναγράφονται στο Παράρτημα

«Β» του εγχειριδίου

Με δεδομένη πλέον την τάση της Τουρκίας για δημι-

ουργία «ψεύτικης κρίσης» τον πρώτο λόγο θα έχουν

τα Επιτελεία, με μια σειρά από σχεδιασμούς, που βρί-

σκονται ήδη ενεργοί στο τραπέζι και θα εξελιχθούν

ανάλογα με το είδος της προσβολής. 

Τα κυριότερα σενάρια τουρκικής κλιμάκωσης για τα

οποία ετοιμάστηκε η Ελλάδα είναι:

1ον Προσβολή των Κυριαρχικών Δικαιωμάτων από

Ερευνητικό σκάφος, είτε με εμπλοκή τουρκικών φρε-

γατών

2ον (πυρα) στρατιωτική χρήση του μεταναστευτικού

από την Τουρκία

3ον Αυτόματη ενεργοποίηση ΕΚΕ η οποία έχει πάρει

ήδη έγκριση από την πολιτική ηγεσία και είναι ενεργή.

4ον Αν απαιτηθεί, μετάβαση από το επίπεδο των ΕΚΕ

σε εκείνο της ενεργοποίησης «Σχεδίου Ε», ενός σχε-

δίου καθολικής σύγκρουσης για την Άμυνα της

χώρας.

Το Σχέδιο Ε, αποτελεί το πιο ακραίο σενάριο για την

Άμυνα της χώρας. Όταν αποσταλεί σήμα «Εφαρμό-
σατε Σχέδιο Ε», βρισκόμαστε πλέον σε εντελώς νέα

κατάσταση. Αν τα πράγματα φτάσουν εκεί, θα εμπλα-

κεί «άνευ ετέρας» το σύνολο των Συντελεστών

Ισχύος της Ελλάδας, στρατιωτικής ή μη.

Τότε «νικητής» σε μια τέτοια εξέλιξη, θα είναι εκείνος

που θα έχει βρεθεί σε πλεονεκτική θέση, όταν έπειτα

από λίγες ώρες «ο χρόνος θα παγώσει», σε διεθνές

πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο προκειμένου να αρ-

χίσει ο συμβιβασμός του «ηττημένου».

Και στην εποχή που «διάγουμε», με τα συνήθη ψέμ-

ματα του Ερντογάν και τις απειλές του Ακάρ, «νικη-

τής» θα είναι η Ελλάδα .

Παναγιώτης Μουντανέας  

Αντιναύαρχος ε.α.

Εν όπλοις...

Βεβαίως και θα είναι προτιμότερο και επωφελές. Αλλά και

αν δεν επιτευχθεί δεν θα επιφέρει ανήκεστο βλάβη στα ελ-

ληνικά συμφέροντα. Απλώς θα δώσει στην Τουρκία προσω-

ρινή δυνατότητα κωλυσιεργίας.

6.- Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε κάτι σημαν-

τικό: Η ΑΟΖ δεν εξισώνεται με την αιγιαλίτιδα ζώνη από

άποψη εξουσιών και νομικού χαρακτήρα. Για το θέμα αυτό

έχει χυθεί πολύ μελάνι και δόθηκαν πολλές διπλωματικές

μάχες στην 3η Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ (1973-1982) για το

(Νέο) Δίκαιο της Θάλασσας. Η ΑΟΖ, ταυτόχρονα, είναι μία

ζώνη που δεν ανήκει ούτε στα διεθνή ύδατα (ανοιχτή θά-

λασσα). Έχει δικό της ιδιότυπο, ενδιάμεσο καθεστώς (sui-

generis- υβριδικό), που είναι διακριτό τόσο από την

αιγιαλίτιδα ζώνη (ζώνη πλήρους κυριαρχίας με εξαίρεση

μόνο το δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης) όσο και από την

ανοιχτή θάλασσα που είναι κοινόχρηστη περιοχή, ισότιμη

για όλα τα κράτη. Στην ΑΟΖ ωστόσο, κυρίαρχα είναι τα οι-

κονομικά δικαιώματα (οικονομική κυριαρχία) του κράτος και

γι’ αυτό οι ελευθερίες της ανοικτής θάλασσας δεν πρέπει

να συγκρούονται ή να εμποδίζουν κάποιο από αυτά και έτσι

η ΑΟΖ ανήκει στις ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας. Πάντως,

συνυπάρχουν οι ελευθερίες όλων των κρατών για ναυσι-

πλοΐα, υπέρπτηση και τοποθέτηση αγωγών και καλωδίων.

7.- Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, (δηλαδή βράχοι

απροσδιόριστης κυριαρχίας), πολύ περισσότερο νησίδες κα-

τοικημένες που δήθεν δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Τόσο η

Συνθήκη της Λωζάννης όσο και η Συνθήκη των Παρισίων

του 1947 ορίζουν σαφέστατα ότι μαζί με τα μεγάλα κατοι-

κημένα και κατονομαζόμενα νησιά παραχωρούνται στην

Ελλάδα και όλες οι γειτονεύουσες ή παρακείμενες νησίδες

και βράχοι.

Άλλωστε και όσοι βράχοι δεν θεωρούνται γειτονεύοντες εν-

τάσσονται στο άρθρο 16 της Συνθήκης της Λωζάννης που

προβλέπει ότι η Τουρκία αποποιείται κάθε εδαφικού δικαιώ-

ματος πέραν των τριών ναυτικών μιλίων από τις ακτές της.

Η Ελλάδα με διάφορους τρόπους ασκεί «διακατοχικές πρά-

ξεις» επί των περισσοτέρων βραχονησίδων- νησίδων που

είτε κατοικημένες (από Έλληνες) είτε ακατοίκητες, δεν αμ-

φισβητήθηκαν ποτέ μέχρι το 1996 (Ίμια), από την περίοδο

απελευθέρωσης του συνόλου του νησιωτικού συμπλέγμα-

τος του Αιγαίου από τον ελληνικό στόλο το 1912 και μετά

και ως το 1947. Έτσι κατοχυρώθηκε η μακρά άσκηση κυριαρ-

χίας στο Αρχιπέλαγος υπέρ της Ελλάδος. Άλλωστε η λογική

της Συνθήκης της Λωζάννης ήταν προφανής: Η Τουρκία κρα-

τάει τη Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη και η Ελλάδα τα νησιά

του Αιγαίου με εξαίρεση Ίμβρο, Τένεδο, Λαγούσες, για την

προστασία των Δαρδανελίων.

8.- Πλην της υπαρκτής διαφοράς οριοθέτησης υφαλοκρηπί-

δας/ΑΟΖ ( από τότε που θα θεσπιστεί) μεταξύ Ελλάδας-

Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όλες οι

άλλες διεκδικήσεις και αιτιάσεις της Τουρκίας είναι αβάσι-

μες και δεν επιδέχονται υποβολή σε Διεθνές Δικαστήριο και

μάλιστα υπό μορφή συμφωνίας- πακέτου, όπως επιδιώκει η

Τουρκία. Επέκταση αιγιαλίτιδας ζώνης, αποστρατιωτικοποί-

ηση των νησιών Ανατολικού Αιγαίου, περιοχή FIR, 10 ναυ-

τικά μίλια εναέριου χώρου (που πρέπει να ταυτιστούν με 10

ή 12 ναυτικά μίλια αιγιαλίτιδας ζώνης), περιοχή έρευνας και

διάσωσης (SAR),  οι λεγόμενες «γκρίζες ζώνες», αποτελούν

φαντασιώσεις της Τουρκίας.

――――――

* Ο Βενιαμίν Καρακωστάνογλου είναι Λέκτορας της Νομι-

κής Σχολής του ΑΠΘ και Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβου-

λίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Πηγή: International Hellenic Association

https://professors-phds.com/2020/02/12/20795/

Οι αθέατες όψεις της Χάγης και 

του Δικαίου της Θάλασσας
Συνέχεια από τη σελ. 16
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Στα δύσβατα 
μονοπάτια 
του Δήμου ΒΒΒ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η κοπή της

πίτας της παράταξης μας και πιστώνε-

ται στον αρχηγό μας, Δημήτρη Δαβάκη,

αφού η αθρόα προσέλευση των φίλων,

δεν οφείλετο σε υπακοή εντολής, αλλά

σε αυθόρμητη και έμπρακτη υποστή-

ριξη εκ μέρους σας. 

Σας ευχαριστούμε!

Στην επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το

πρώτο θέμα αφορούσε τις περιπατητι-

κές διαδρομές στον Υμηττό. Υπήρξε

μια τροποποίηση (δεν αναφέρομαι

στον τίτλο) "βγήκε" ένα μέρος της δια-

δρομής που εκτεινόταν στον δήμο Γλυ-

φάδας και "μπήκε" ένα άλλο, από

Φασκομηλιά έως Καβούρι. Επανήλθα

στο ζήτημα και ζητούμενο της πρόλη-

ψης ατυχημάτων και της ασφάλειας

των διαδρομών, με απαιτούμενο, κατά

την γνώμη μου, ΚΙΤ πρώτων βοηθειών

ανά διαστήματα των μονοπατιών. Προς

μεγάλη μου έκπληξη ο δήμαρχος απο-

δέχτηκε την παρατήρησή μου και υπο-

σχέθηκε ότι θα την μεταφέρει στους

μελετητές.

Τα άλλα δύο θέματα της επιτροπής

αυτής ήρθαν με ομόφωνη απόφαση του

τοπικού συμβουλίου Βάρης και αυτό το

επισημαίνω γιατί ελλείψη των τεχνικών

μελετών, με απόφαση δηλαδή πλει-

οψηφίας, θα υπήρχε πρόβλημα. Το ένα

ήταν παραχώρηση θέσης για ΑΜΕΑ και

το άλλο η γεωμετρική διαμόρφωση

τμήματος (κόμβου) στη Βάρη, Β.Κων-

ταντίνου, Λεύκης & Αρτέμιδος.

Εσπασα το κεφάλι μου να καταλάβω τί

ήθελε να πει με αυτόν τον όρο (ελ-

λείψη μελέτης πάντα). Τελικά ήταν μία

διαμόρφωση τριγώνου, γεωμετρική,

προς αποφυγή ατυχημάτων. Υπάρχει

βέβαια ένα θέμα με το περίπτερο που

βρίσκεται στο σημείο. Θα μετακινηθεί

και πού θα πάει;

Από το επόμενο "ΕΤΑΠ" που ήταν η οι-

κονομική επιτροπή στέκομαι στο θέμα,

άσκηση ή μη ένδικου μέσου εκ μέρους

του δήμου κατά απόφασης του ΣΥ-

ΠΟΘΑ, (Συμβούλιο, Πολεοδομικών Θε-

μάτων & Αμφισβητήσεων) υπό την

σκέπη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Εδώ συνέβησαν διάφορα: κατ' εντολή

του αρχηγού μου, όπως και το ανέ-

φερα, ψήφισα λευκό και πρόσθεσα ότι

σε άλλη περίπτωση θα καταψήφιζα, και

αυτό αποτελεί πολιτικό statement και

εξηγούμαι. Η υπόθεση αφορά την μι-

σθωμένη καντίνα σε χώρο που ανήκει

στην Εκκλησία της Ελλάδος, ο μισθω-

τής προσέφυγε στο ΣΥΠΟΘΑ, δικαιώ-

θηκε και ο δήμος θέλει να συνεχίσει

την ένδικη διαδικασία κατά του μι-

σθωτή. Κατά την γνώμη μου πάντα, η

Εκκλησία, ως ιδιοκτήτης οφείλει να

πάρει θέση. Επίσης ο δήμος δεν μπορεί

να κρίνει με δύο μέτρα κ δύο σταθμά.

Ποιός επιτρέπεται να κάνει χρήση πα-

ράκτιου χώρου; Και αν εξυπηρετείται ο

δήμος είναι αποδεκτό, ενώ σε άλλη

περίπτωση όχι; Αυτά και αυτά προσπά-

θησα μάταια να εξηγήσω σε μέλος της

επιτροπής που με παρατήρησε και στον

αναπληρωτή προεδρεύοντα, αλλά στά-

θηκε αδύνατο! Εξάλλου ανέφερα ότι

αν εκρίνετο το αποτέλεσμα της ψηφο-

φορίας από την δική μου ψήφο, θα είχα

άλλη τοποθέτηση, όχι επειδή θα άλ-

λαζα γνώμη για το νόμιμο ή το παρά-

νομο του πράγματος, αλλά, όταν

υποκριτικά κρίνουμε κάτι ως λάθος, αν-

τιθέτως όμως κλείνουμε ερμητικά τα

μάτια σε άλλα και άλλα αυτό με ξε-

περνά! Όπως προείπα, είναι πολιτική

τοποθέτηση. Ή θα εφαρμόζουμε το

σωστό και το νόμιμο ή αλλιώς ενδυό-

μαστε τον μανδύα του νομοταγούς και

από κάτω κρύβουμε κουνέλια ως ταχυ-

δακτυλουργοί...

Το επόμενο,της αποδοχής δωρεάς για

έπαθλα καταψηφίστηκε από εμένα,

διότι είχα πράξει το ίδιο για το πρό-

γραμμα επιχειρηματικότητας μιας και

κοστίζει πολύ, χωρίς ουσιαστική προ-

σφορά στους δημότες.

Τα υπόλοιπα ήταν διαδικαστικά άνευ

ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για εσάς και

έτσι κλείνοντας επαναλαμβάνω την

θέση μας υπέρ του νόμιμου και του

ορθού σε πλήρες εύρος και εν τω

βάθει, απλώς ενίοτε χρειάζεται μία δια-

μαρτυρική ψήφος καθώς, όπως όλοι

γνωρίζετε, το αποτέλεσμα, τόσο στις

επιτροπές και τα τοπικά συμβούλια,

όσο και  στο ΔΣ είναι απολύτως προ-

καθορισμένο. Και εις άλλα με υγεία...

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν,

Ι.Δόγκα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ, ΣΦΗΤΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ για το έτος 2020

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Με το Ν. 4663/20 (ΦΕΚ 30Α/12-2-20), του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

που ψηφίστηκε μόλις προχθές, καθορίζονται οι διατάξεις δημιουργίας υδατοδρομίω

και η λειτουργίας τους.

Με βάση τις διατάξεις, άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου δίνεται μόνο σε δημόσιο φορέα

ή σε ΟΤΑ ή στα νομικά τους πρόσωπα σύμφωνα με τα άρθρα 5 (§1) και 1 §7, ενώ

άδεια λειτουργίας και εκμετάλλευσης μπορούν να πάρουν και ιδιωτικοί φορείς ή φυ-

σικά πρόσωπα αρκεί να έχουν έδρα στην Ε.Ε.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των υδατοδρομίων περιλαμβάνουν τους χώρους από

τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά, όπως είναι οι χώροι αναμονής πριν

από τον έλεγχο εισιτηρίων, παράδοσης και παραλαβής αποσκευών, οι χώροι ελέγχου

διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, οι χώροι ελέγχου ασφαλείας επιβατών

και αποσκευών, καθώς και οι χώροι αναμονής για επιβίβαση και οι χώροι υγιεινής. 

Ως κτιριακές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία υδατοδρομίων νοούνται και οι προκα-

τασκευασμένοι σταθεροί, μετακινούμενοι ή φορητοί οικίσκοι.

Οπως σημειώνεται στο αρθ. 3 §2: Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόν-

τος,  καθώς και τυχόν περιορισμών και προϋποθέσεων που προκύπτουν από ειδικό-

τερες διατάξεις, υδατοδρόμια δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν, πέραν των

λιμένων και λιμνών της χώρας, σε Π.Ο.Τ.Α., σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα και

σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια).

Σ.Σ. Ο νόμος για τα Υδατοδρόμια από τους Δήμους, ανοίγει μία μεγάλη πόρτα, που

θα ωφελήσει ή θα βλάψει το περιβάλλον, ανάλογα με το πώς θα το διαχειριστούν οι

εκάστοτε δήμαρχοι, για τους οποίους δεν έχουμε - εν πολλοίς - θετικές πιστοποι-

ήσεις για τον τρόπο διαχείρισης των αρμοδιοτήτων τους.

Yδατοδρόμια από Δήμους και Ιδιώτες
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση 

αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, 

από Δήμους και ιδιώτες
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Ανάκληση βιολογικών 

νιφάδων σόγιας

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης

Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές

(RASFF), σχετικά με τη διακίνηση προϊόντος και συγκε-

κριμένα βιολογικών νιφάδων σόγιας, στο οποίο ανιχνεύ-

τηκε άθροισμα αλκαλοειδών τροπανίου (ατροπίνη,

σκοπολαμίνη) σε ποσότητα που αποτελεί υπέρβαση του

τοξικολογικού δείκτη

οξείας τοξικότητας για

παιδιά ARfD, κατά

209%.

Το προϊόν διατίθεται σε

συσκευασίες α) των 250

γραμμαρίων, με αριθ-

μούς παρτίδας

1 7 0 8 3 0 0 6 2 0 ,

2 4 7 6 3 0 1 0 2 0 ,

04112476301020 και

ημερομηνίες ανάλωσης

κατά προτίμηση πριν από 06 / 2020, 10 / 2020 και 10 / 2020

αντιστοίχως και β) των 25 κιλών με αριθμούς παρτίδας

1708300620, 2476301020 και ημερομηνίες ανάλωσης

κατά προτίμηση πριν από 06 / 2020 και 10 / 2020 αντιστοί-

χως.

Το εν λόγω προϊόν εισήχθη από τη Γερμανία και διατέθηκε

από την εταιρεία ΒΙΟΑΓΡΟΣ Α.Ε., Βασ. Παύλου 2, Κρύα

Βρύση Πέλλας.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε από την εν λόγω εταιρεία την άμεση

ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης

παρτίδας από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι

σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί

το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Ακυρώνεται η υπ' αρ. 2177/2020
προγενέστερη προκήρυξη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Δημοπράτησης Έργων και
Υπηρεσιών
Kορωπί : 11-02-2020 
Αρ. Πρωτ. : 2455
Βασ. Κων/νου 47 : 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκη 
Τηλέφωνο : +30 2132000710 
FAX : 210 6624963 
e-mail : tykoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, Διακηρύττει
ότι προτίθεται να προβεί στη διενέρ-
γεια ανοικτού ANΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημό-
σιου διαγωνισμού με βάση την οδηγία
2014/24/ΕΕ και τα ακόλουθα στοιχεία:
Tμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή
Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:
Όπως αναφέρεται στην προμετω-
πίδα του εγγράφου.
Ι.3) Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για απεριόριστη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη δι-
εύθυνση:  www.promitheus.gov.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι δια-
θέσιμες από τη διεύθυνση στην προ-
μετωπίδα του εγγράφου.
Ι.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
Ι.5) Κύρια δραστηριότητα: Συλλογή-
μεταφορά απορριμμάτων, ύδρευση-
αποχέτευση, κοινωνικές υπηρεσίες,
ηλεκτροφωτισμός Οδών και πλα-
τειών - κοινοχρήστων χώρων.
Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης
ΙΙ.1.1) Τίτλος: Απομάκρυνση και

απόρριψη ογκωδών αντικειμένων
και αδρανών φερτών υλικών 
Αριθμός αναφοράς: ΤΥ/67/2019
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV: 90513000
ΙΙ.1.3) Είδος Σύμβασης: Υπηρεσίες
ΙΙ.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συλ-
λογή - μεταφορά - διαλογή μη επικίνδυ-
νων αποβλήτων, ογκωδών αντικειμένων
και αδρανών φερτών υλικών, που έχουν
απορριφθεί από μόνιμους ή μη κατοί-
κους, ΑΛΛΑ μερικές φορές και από
τρίτα πρόσωπα (όχι δημότες ή κατοί-
κους του Δήμου) καθώς και η μεταφορά
ε ίδια μέσα του αναδόχου (οχήματα και

προσωπικό) των ογκωδών απορριμμά-
των στον ΧΥΤΑ Φυλής.
ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ: 600 000.00 EUR (€)
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδι-
αιρείται σε τμήματα: όχι
ΙΙ.2) Περιγραφή
ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός
NUTS: EL305 Τοποθεσία εκτέλεσης:
ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Συλ-
λογή - μεταφορά - διαλογή - διαχείριση
ογκωδών αντικειμένων και αδρανών
φερτών υλικών, σε οποιαδήποτε από-
σταση και από οποιοδήποτε σημείο
εντός του Δ. Κρωπίας.  60.000 m3
ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης Η τιμή δεν
είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και
όλα τα κριτήρια ορίζονται   μόνο στα
έγγραφα της σύμβασης
ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία Αξία χωρίς
ΦΠΑ: 600 000.00 EUR (€)
ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφω-
νίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήμα-
τος αγορών 
Διάρκεια σε μήνες: 36 
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε πα-
ράταση: ναι 

Περιγραφή παρατάσεων: Ο συμβατι-
κός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να
τροποποιείται σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που πε-
ριγράφονται στους Αναλυτικούς
Όρους της Διακήρυξης 
ΙΙ.2.10) Πληροφορίες σχετικά με
εναλλακτικές προσφορές Θα γί-
νουν δεκτές εναλλακτικές προσφο-
ρές: όχι
ΙΙ.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δι-
καιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι Όπως
περιγράφεται στους Αναλυτικούς
Όρους της Διακήρυξης
ΙΙ.2.12) Πληροφορίες σχετικά με τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
Tμήμα ΙΙΙ: Νομικές, οικονομικές,
χρηματοοικονομικές και τεχνικές
πληροφορίες.
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματι-
κής δραστηριότητας, συμπεριλαμ-
βανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπο-
ρικό μητρώο: 
Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2.2.
Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια
Ποιοτικής Επιλογής των αναλυτικών
όρων της Διακήρυξης.
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικο-
νομική επάρκεια: 
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται
στα έγγραφα της σύμβασης.
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα: Κριτήρια επιλογής όπως
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 
ΙΙΙ.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβα-
σης: Όπως αναφέρεται στους ανα-
λυτικούς όρους της Διακήρυξης στα
άρθρα 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΙΙΙ.2.2) Πληροφορίες σχετικά με το
προσωπικό που αναλαμβάνει την
εκτέλεση της σύμβασης: 
Υποχρέωση αναφοράς των ονομα-
τεπωνύμων και των επαγγελματι-
κών προσόντων του προσωπικού
στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση
της σύμβασης.
Τμήμα ΙV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας Ανοικτή
διαδικασία
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφω-
νία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι 
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμε-
τοχής Ημερομηνία: 06/03/2020 Το-
πική ώρα: 23:00 
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν
να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αι-
τήσεις συμμετοχής: Ελληνικά IV.
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρο-
νική διάρκεια ισχύος της προσφο-
ράς Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την
αναφερόμενη ημερομηνία παραλα-
βής των προσφορών)
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση
των προσφορών 
Ημερομηνία: 12/03/2020 Τοπική
ώρα: 12:00 
Τόπος: Μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτη-
μένα άτομα και τη διαδικασία απο-
σφράγισης προσφορών: 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσι-
μες ημέρες μετά την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
από την αρμόδια Επιτροπή στη Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Tμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VΙ.1) Πληροφορίες σχετικά με επανα-
λαμβανόμενες συμβάσεις: Πρόκειται
για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμ-
βαση: όχι.
VΙ.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινί-
σεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αρ-
γότερο έξι (6) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών δηλ. την 1η Μαρτίου 2020 και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο μέχρι την
3η Μαρτίου 2020. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευ-
κρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμ-
μένους στο σύστημα οικονομικούς
φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέ-
τουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κω-
δικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλε-
κτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμ-
μένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συ-
νοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμ-
μένο, δεν εξετάζονται.
VΙ.4) Διαδικασίες προσφυγής
VΙ.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις δια-
δικασίες προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών 
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 
Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216 Φαξ:

+30 2132141229 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: 
http://www.aepp-procurement.gr/ 
VΙ.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις δια-
δικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών 
Ταχ. δι/νση: Λεωφ. Θηβών 196-198 
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 
Ταχ. κωδικός: 18233 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216 Φαξ:
+30 2132141229 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://www.aepp-procurement.gr/
VΙ.4.3) Υποβολή προσφυγών Ακρι-
βείς πληροφορίες σχετικά με την
(τις) προθεσμία(-ες) για την υπο-
βολή προσφυγών: Όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο άρθρο 3.4 των ανα-
λυτικών όρων της Διακήρυξης.
VΙ.4.4) Υπηρεσία από την οποία πα-
ρέχονται πληροφορίες για την υπο-
βολή προσφυγών 
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Ταχ. δι/νση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 
Πόλη: ΚΟΡΩΠΙ 
Ταχ. κωδικός: 19441 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
tykoropi@gmail.com
Τηλέφωνο: +30 2132000710 Φαξ:
+30 2106624963 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: 
www.koropi.gr
Ημερομηνία αποστολής στην Υπη-
ρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στο Συμπλήρωμα
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Tenders Elec-
tronic Daily - TED): 6/02/2020.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Ο Υπουργό Εσωτερικών 

ζητάει τις διατάξεις που 

φορείς προσλαμβάνουν και 

διορίζουν εκτός ΑΣΕΠ!

Επείγουσα Εγκύκλιο σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση

απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Π.Θεοδωρικάκος

(11 Φεβρουαρίου 2020), στους φορείς του δημοσίου,

που έχουν θεσπίσει “ειδικές διατάξεις” όσον αφορά

τις προσλήψεις και δεν γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Ζητάει,

με εγκύκλιο, ο Υπουργός να γνωστοποιήσουν άμεσα

στο Υπουργείο Εσωτερικών το νομικό πλαίσιο που

διέπει διορισμούς και προσλήψεις: «Ενόψει του εκσυγ-

χρονισμού και αναμόρφωσης των διατάξεων του

ν.2190/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρακα-

λούνται οι φορείς που ενώ, κατ’ αρχήν υπήγοντο στο σύ-

στημα προσλήψεων του ν.2190/94 και στη συνέχεια

έχουν θεσπίσει ειδικές διατάξεις διορισμού/πρόσληψης

του πάσης φύσεως προσωπικού (τακτικού, ορισμένου

χρόνου, συμβάσεις μίσθωσης έργου) πέραν των εξαιρέ-

σεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 14 του

ν.2190/94, όπως γνωστοποιήσουν άμεσα στην υπηρεσία

το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, που τις διέπει.

Έθεσε δε χρόνο μέχρι χθες Παρασκευή Φεβρουαρίου!

Δηλαδή μέσα σε 3 ημέρες!

Σ.Σ. Πολύ φοβούμαι ότι δεν θα γίνουμε ποτέ οργανω-

μένο κράτος. Όταν το αρμόδιο Υπουργείο, με τα πολλά

ονόματα που έχει αλλάξει, δεν γνωρίζει τις διατάξεις

που ψηφίζει η Βουλή, δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξη.

Και φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολλές, γι’ αυτό γί-

νονται πάρα πολλές προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ.  

Μόνο στην Ελλάδα 

ο κατώτατος μισθός είναι

χαμηλότερος από το 2010!

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ στην οποία ο κατώτα-

τος μισθός τον Ιανουάριο του 2020 είναι μειωμένος σε

σχέση με τον Ιανουάριο του 2010 και μάλιστα κατά 12%,

ενώ έχει δοθεί αύξηση των ελάχιστων μισθών σε όλες τις

άλλες χώρες ακόμη και στην Πορτογαλία που επίσης

εφάρμοσε μνημόνιο. 

Η πρόσφατη έρευνα της Eurostat συγκρίνει τις σημερινές

αποδοχές με τον κατώτατο μισθό των 739,56 ευρώ, που

ίσχυε από 1/5/2009 έως 1/7/2011, πριν δηλαδή την αύξηση

που δόθηκε τον Ιούλιο του 2011 κατά 1,6% στη βάση της

τελευταίας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργα-

σίας (ΕΓΣΣΕ) με μισθολογικούς όρους.

17.318 θέσεις εργασίας 

χάθηκαν τον Ιανουάριο

του 2020

Αρνητικό ήταν το ισοζύγιο προσλήψεων- αποχωρήσεων

τον Ιανουάριο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του συ-

στήματος Εργάνη. Οι συνολικές αναγγελίες πρόσληψης

ανήλθαν σε 177.632 με τις συνολικές αποχωρήσεις σε

194.950. Χάθηκαν δηλαδή 17.318 θέσεις εργασίας. Το

υπουργείο Εργασίας σχολιάζει ότι ο Ιανουάριος παρουσιά-

ζει σταθερά αρνητικό ισοζύγιο από το 2001 έως και σή-

μερα, με μόνη εξαίρεση το 2014.
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στα πεταχτά

«100 Χρόνια Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών»

Αργυρό Συλλεκτικό Νόμισμα  

Το αργυρό συλλεκτικό νόμισμα με θέμα «100 Χρόνια

από την Ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-

νών», το οποίο αποτελεί προϊόν του Νομισματικού

Προγράμματος 2020, παρουσιάσθηκε την Τρίτη 11 Φε-

βρουαρίου 2020 σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε

στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το αργυρό συλλεκτικό νόμισμα, κοπής 2020, είναι το

πρώτο νόμισμα ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύμα-

τος, αλλά και το πρώτο νόμισμα προς διάθεση, το

οποίο έχει τρεις όψεις, μια νέα τεχνική του Ιδρύματος

Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) της

Τράπεζας της Ελλάδος. H μία όψη του νομίσματος

είναι τυπωμένη με την τεχνική της λανθάνουσας ει-

κόνας (latent image). Πρόκειται για μία πρωτοποριακή

μέθοδο τύπωσης, που επιτρέπει, υπό διαφορετική

γωνία θέασης, να εμφανίζεται και άλλη μία εικόνα.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρόκειται να

προμηθευτεί 3.000 νομίσματα, τα οποία θα διατεθούν

σε ειδική επετειακή συσκευασία.

To “Eλληνικό” σε αναμονή

Εξέταση προσφυγής κατατέθηκε κατά της ομόφωνης

απόφασης της Επιτροπής Παιγνίων να αποκλείσει τη

Hard Rock International από τη συνέχεια του διεθνούς

πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση

άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευ-

ρέος φάσματος δραστηριοτήτων στο Ελληνικό.

Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, η Επιτροπή

Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχώρησε στην κατάθεση υπομνή-

ματος στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-

γών (ΑΕΠΠ) που θα συνεδριάσει στις 26 Φεβρουαρίου

για να εκδικάσει τη προσφυγή.

Ως τότε αναμονή.

Οποιος υποδεικνύει κληρονομιά

του δημοσίου, που δεν τη γνωρίζει,

θα λαμβάνει το 10% της περιουσίας

Ιδιώτης που θα υποδείξει στη Διεύθυνση Κοινωφελών

Περιουσιών, περιουσιακό στοιχείο που δεν εμφανίζει

κληρονόμο και δικαιωματικά ανήκει στο Δημόσιο, θα

έχει αμοιβή η οποία θα αντιστοιχεί ακόμη και στο 10%

της αξίας της περιουσίας που καταδεικνύει. Αυτό ανα-

κοινώθηκε με απόφαση του υφ. Οικονομικών Α. Βε-

συρόπουλου. Πρόκειται κυρίως για κινητά ή ακίνητα

περιουσιακά στοιχεία άγνωστων κληρονόμων, των

οποίων οι ιδιοκτήτες αποβιώνουν χωρίς να έχουν ορί-

σει κληρονόμο ή περιπτώσεις όπου μία διαθήκη όριζε

ως κληρονόμο το Δημόσιο ή ένα κοινωφελές ίδρυμα,

αλλά κάπου στην πορεία «χάθηκε» και μένει στα αζή-

τητα ή την εκμεταλλεύονται επιτήδειοι.

Επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις

τροφίμων από τον ΕΦΕΤ   

Την επιβολή προστίμων σε 28 επιχειρήσεις τροφίμων,

συνολικού ύψους 386.117,50 ευρώ επικύρωσε ο

ΕΦΕΤ στην 3η συνεδρίαση του ΔΣ, της 5ης Φεβρουα-

ρίου 2020. Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν επι-

χειρήσεις μαζικής εστίασης και λιανικού εμπορίου, σε

εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων:

κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος και πουλερικών,

γάλακτος, αλιευμάτων, επεξεργασίας φρούτων, αρτο-

ποιίας, ζαχαροπλαστικής για :

 Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών

τροφίμων.

 Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP.

 Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις

υγιεινής.

 Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και δια-

φήμιση τροφίμων.

 Μη συμμόρφωση με τα μέτρα της δέσμευσης ή κα-

τάσχεσης τροφίμων από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδεί-

ξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαι-

τήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της

υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για

την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το κατα-

ναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς

ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστα-

τεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

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

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα χωρίς οικογενειακές υπο-

χρεώσεις αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας,

όχι κατάκοιτης ως εσωτερική. 

Πληροφορίες 6987156655, 690710207875467825.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία που γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά, ρουμα-

νικά και ισπανικά, ζητάει απασχόληση για να κρατά

βράδυ μικρό παιδί στα Νότια Προάστια, κατά προτίμηση

Γλυφάδα. Κυρία Βιολέτα, Τηλέφωνο: 6939833172

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Μηλαδέζα

Βάρης, 261 μέτρα εντός σχεδίου.

Πληροφορίες 6946019849.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ, του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, το γένος ΔΡΟΣΟΥ, που γεννήθηκε

στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Κορωπί και η

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ, του ΠΛΑΤΩΝΑ και της

ΒΑΡΒΑΡΑΣ το γένος ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗ, που γεννή-

θηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στη Βάρκιζα

Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη Βάρ-

κιζα Αττικής.

ΓΑΜΟΙ
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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

Με πρωτοβουλία του Κωνσταντάρα Κωνσταντί-

νου, Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του

Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ) και δημοτικού συμβούλου,

διοργανώνεται Εθελοντική Αιμοδοσία την Κυριακή

23 Φεβρουαρίου 2020, ώρες 10

έως 2 το μεσημέρι στο Κέντρο

Υγείας Κορωπίου. Το αίμα θα στα-

λεί στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο

«Άγιος Σάββας». 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚ Κ. Κων-

σταντάρας δήλωσε: «Η αιμοδοσία
είναι μια ύψιστη κοινωνική δράση
βοήθειας και προσφοράς στον συ-
νάνθρωπο. Ανακοινώνω λοιπόν,
πως από φέτος και κάθε χρόνο θα
διοργανώνουμε δράσεις εθελον-
τικής αιμοδοσίας ως Κοινωφελή
Επιχείρηση του Δήμου ώστε να
ενισχύσουμε όσο μπορούμε κι
εμείς από την πλευρά μας τους
συνανθρώπους μας που έχουν
ανάγκη. Η δράση με τίτλο "Προσφορά Ζωής και

Ελπίδας στον συνάνθρωπο" είναι μια μόνο από το
σύνολο δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα που πρό-
κειται να ξεδιπλωθούν τους επόμενους μήνες από
την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου και έχουν

ως στόχο την ενίσχυση της κοινω-
νικής συνοχής, της αλληλεγγύης
και της έμπρακτης βοήθειας προς
τους πιο αδύναμους. 
Όλοι μαζί να στηρίξουμε αυτή την
καινούργια πρωτοβουλία στις 23
Φεβρουαρίου 2020. 
Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Κρω-
πίας Δημήτρη Κιούση που στηρίζει
εμπράκτως το εγχείρημα αυτό και
το μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΚ Αγγε-
λική Μαρκαντώνη που ανέλαβε και
έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυ-
χία όλο το τεχνικό κομμάτι της υλο-
ποίησης της συγκεκριμένης
δράσης. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Εθνικό

Κέντρο Αιμοδοσίας για την συνεργασία μας».

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

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κορωπί
"Προσφορά Ζωής και Ελπίδας στον συνάνθρωπο"
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. . . γ ια την υγειά μας

Το Υπουργείο Υγείας, απέστειλε εγκύκλιο στις Σχο-

λικές Μονάδες και λοιπούς φορείς που προσφέρουν

εκπαιδευτικές υπηρεσίες, με οδηγίες που πρέπει να

εφαρμοστούν για προληπτικούς λόγους κατά του ιού

της γρίπης (Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4133).

Οπως σημειώνεται μεταξύ άλλων: 

Με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της

εποχικής γρίπης, έχει ξεκινήσει η περίοδος αυξημέ-

νης δραστηριότητας της γρίπης στην Ελλάδα. Τονίζε-

ται εκ νέου η σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού

ως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη.

Κατά την τρέχουσα περίοδο η δραστηριότητα της γρί-

πης κυμαίνεται στα αναμενόμενα για την εποχή επί-

πεδα.

Α. Κλινική συμπτωματολογία της γρίπης

Η κλινική συμπτωματολογία της γρίπης περιλαμβάνει:

― Πυρετό (μεγαλύτερο ή ίσο με 38ο C) και ένα από

τα παρακάτω συμπτώματα:

― Βήχα, Πονόλαιμο, Μυαλγίες, Συνάχι, Πονοκέφαλο,

Ρίγος, Αίσθημα κόπωσης, Διάρροια και εμέτους

Τονίζεται ότι τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι εργα-

ζόμενοι των σχολείων που παρουσιάζουν γριπώδη

συνδρομή, όπως περιγράφεται παραπάνω, πρέπει να

παραμένουν στο σπίτι για όσες μέρες διαρκεί ο πυρε-

τός και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο μετά την υποχώ-

ρησή του, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών.

B. Περιγραφή προληπτικών δράσεων

1. Έλεγχος του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευ-

σης, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα τυχόν βλάβες.

2. Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες και στο

προαύλιο να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι

και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει

να απορρίπτονται σε κάδους που θα είναι δίπλα στους

νιπτήρες.

3. Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να δια-

θέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν πλαστική

σακούλα μιας χρήσης.

4. Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων

κοινής χρήσης (πχ. μπάλες, σκυτάλες, πληκτρολόγιο

και ποντίκι των ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.).

5. Ειδικά για τις εκπαιδευτικές μονάδες που χρησιμο-

ποιούν λεωφορεία μεταφοράς, πρέπει να υπάρχει μέ-

ριμνα τόσο για τον επαρκή αερισμό όσο και για την

καθαριότητα των οχημάτων πριν και μετά την επιβί-

βαση των παιδιών.

Γ. Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης

συμπτωμάτων γρίπης από παιδί ή εργαζόμενο στην

εκπαιδευτική μονάδα:

Παιδιά που εμφανίζουν τα προαναφερόμενα συμπτώ-

ματα γρίπης αναμένουν σε χώρο όπου δε θα έρχονται

σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι

γονείς τους. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των ασθενών

παιδιών θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως, με

σκοπό την απομάκρυνση αυτών από το σχολείο. Ο

χώρος όπου παρέμεινε το παιδί πρέπει να καθαρίζε-

ται, μετά την αποχώρησή του, από το προσωπικό κα-

θαριότητας που θα χρησιμοποιεί γάντια και στολή

εργασίας. Κοινά καθαριστικά, δηλ. υγρό σαπούνι και

νερό αρκούν για τον καθαρισμό, ενώ εάν υπάρξουν

εμέσματα, ούρα ή άλλες εκκρίσεις θα πρέπει τον κα-

θαρισμό να ακολουθήσει απολύμανση για την οποία

θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διάλυμα χλωρίνης 10%

(1 μέρος χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερού) ή

αλκοολούχο αντισηπτικό.

Προσοχή, ποτέ δεν αναμειγνύονται δύο διαφορετικά

απολυμαντικά ή καθαριστικά.

Δ. Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της γρίπης

στις Εκπαιδευτικές Μονάδες

Τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της γρίπης

περιλαμβάνουν αφενός οδηγίες ατομικής υγιεινής και

αφετέρου οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης

χώρων, επιφανειών και αντικειμένων. Οι εκπαιδευτικοί

οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες ατομικής υγιει-

νής και ταυτόχρονα να φροντίζουν ώστε οι οδηγίες

αυτές να τηρούνται και από τα παιδιά. Οι οδηγίες κα-

θαρισμού και απολύμανσης απευθύνονται σε όλο το

προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο βοηθητικό προσωπικό

(π.χ. καθαρίστριες). Το προσωπικό καθαριότητας θα

πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγι-

εινής που προβλέπονται στην παρούσα εγκύκλιο.

1. Οδηγίες ατομικής υγιεινής:

― Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και

το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από

τον ιό.

― Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό,

των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμέ-

νων.

― Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του

στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρ-

τομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει

να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση τόσο από τα

παιδιά όσο και από το προσωπικό μέσα στους κάδους

απορριμμάτων.

― Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας

από τη βρύση με το στόμα.

 Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των

εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό. Ακολουθεί

προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειρο-

πετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται

στους κάδους απορριμμάτων.  

Τα παιδιά και οι εργαζόμενοι στην εκπαιδευτική μο-

νάδα μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιούν αντιση-

πτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με

αλκοόλη. Συνιστάται καλό τρίψιμο των χεριών μέχρι

το αντισηπτικό να στεγνώσει. Το μπουκάλι με το αλ-

κοολούχο διάλυμα (με αντλία έγχυσης και βάση) πρέ-

πει να βρίσκεται σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, κοντά

στην έξοδο και να χρησιμοποιείται υπό την εποπτεία

του εκπαιδευτικού της τάξης.

Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά οπωσδήποτε πριν

τη λήψη τροφής.

Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά

και από το προσωπικό των κυλικείων.

2. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης:

 Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των

χώρων κυρίως στα διαλείμματα.

 Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρει-

άζεται συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που

χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κου-

παστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με

κοινά καθαριστικά.

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρι-

σμό των αντικειμένων και των επιφανειών με τις

οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώ-

ματα γρίπης.

 Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν,

πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται

αμέσως. Τονίζεται ότι, το προσωπικό όταν καθαρίζει

θα πρέπει να φοράει γάντια και στολή εργασίας. Τα

γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται

αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορ-

ριμμάτων και να μη γίνονται προσπάθειες καθαρισμού

τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και επα-

ναχρησιμοποίησή τους.

 Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών μια χρήσης δεν

αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χε-

ριών.

Ηδη πολλές σχολικές μονάδες έχουν αρχίσει και

εφαρμόζουν τα μέτρα.

«Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς γρίπης στις 

Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες»
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Η Κορακάκη πρώτη γυναίκα στην

ιστορία ως λαμπαδηδρόμος

Η Άννα Κορακάκη θα είναι η αθλήτρια που θα πάρει τη

Φλόγα από την Πρωθιέρεια στην φετινή Τελετή Αφής

στην Αρχαία Ολυμπία καθώς για πρώτη φορά στην ιστο-

ρία μία γυναίκα αποφασίστηκε να γίνει η πρώτη λαμπα-

δηδρόμος. 

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι

η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής, Άννα Κορακάκη, θα

είναι η πρώτη Λαμπαδηδρόμος στην Τελετή Αφής της

Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

«Τόκιο 2020», στις 12.3.2020 στην Αρχαία Ολυμπία.

Η Ολομέλεια της ΕΟΕ έκανε δεκτή την εισήγηση της Επι-

τροπής Λαμπαδηδρομίας και έτσι για πρώτη φορά στην

ιστορία, μία γυναίκα θα μεταφέρει πρώτη το Ολυμπιακό

Φως, αμέσως μετά τη γέννησή του στα χέρια της Πρω-

θιέρειας Ξανθής Γεωργίου.

Τελευταία λαμπαδηδρόμος η Κατερίνα Στεφανίδη

Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε ότι την Ολυμπιακή

Φλόγα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, 19 Μαρτίου, θα μεταφέ-

ρει η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο, Κατερίνα Στεφανίδη,

ως τελευταία Λαμπαδηδρόμος επί ελληνικού εδάφους. Η

Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο

άλμα επί κοντώ και από τότε ανεβαίνει συνεχώς στο

βάθρο σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις του στίβου, σε

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. «Είναι μία ιστορική
στιγμή καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία μία αθλήτρια
θα είναι πρώτη Λαμπαδηδρόμος. Πιστεύω ότι αυτή την
τιμή τη δικαιούται η Αννα Κορακάκη καθώς έχει τιμήσει
την ελληνική σημαία και έχει δοξάσει τη χώρα μας, όχι
μόνο με τα δύο μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Ρίο, αλλά και με τις επιτυχίες της και μετά το 2016», ανέ-

φερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπια-

κής ΕπιτροπήςΣπύρος Καπράλος. 
Νίκος Γεωργόπουλος

Με τον αέρα του μοναδικού OffRoad
τριάθλου στην Ελλάδα και των πολλών
καινοτομιών και εκπλήξεων, πραγματο
ποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα στο
Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγ
μένης η παρουσίαση τύπου του 8ου στη
σειρά και 5ου στη Βουλιαγμένης, XTERRA

Greece Championship 2020. Το ραντε
βού έχει ήδη δοθεί για τις 2426 Απρι
λίου και ήδη οι εγγραφές των αθλητών
δημιουργούν ενθουσιασμό και αγωνι
στικό κλίμα.
Όπως τονίστηκε στην παρουσίαση, η
Βουλιαγμένη αποτελεί τον ιδανικό στίβο
για την παγκοσμίου βεληνεκούς διοργά
νωση, ξεχωριστό σταθμό στο Euro
pean&World TOUR και οι διαδρομές της
αποτελούν ξεχωριστή πρόκληση για
κάθε τριαθλητή. Ένα γρήγορο, συναρπα
στικό και με απίστευτη θέα τερέν, προ
σφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία σε όσους
επιλέξουν να το ζήσουν.
Το XTERRA Greece Championship, συν
διοργανώνεται από την XTERRA Greece
και τον Δήμο ΒBB (Ο.Α.Π.Π.Α.) σε πρό
τυπη συνεργασία ιδιωτικού και Δημό
σιου φορέα, στην κατεύθυνση
ανάπτυξης του θεματικού  αθλητικού
Τουρισμού της περιοχής. 
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ
νης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε

ότι το: «Το XTERRA Greece Champi
onship διοργανώνεται για 5η συνεχό
μενη χρονιά στο Δήμο μας, δίνοντας την
ευκαιρία στους αθλητές που συμμετέ
χουν απ’ όλο τον κόσμο να ζήσουν για
λίγες μέρες τη μοναδική ομορφιά αλλά
και τις υψηλού επιπέδου τουριστικές

υποδομές που διαθέτει η πόλη μας. Σας
περιμένουμε όλους σε μία γιορτή αθλη
τισμού παγκόσμιου επιπέδου».
Ο στόχος της διοργάνωσης για το 2020
είναι διπλός, όπως εκφράστηκε από τους
διοργανωτές του στην συνέντευξη
Τύπου: να προσφέρει μια αθλητική και
ψυχαγωγική εμπειρία σε κορυφαίους
επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές
απ’ όλο τον κόσμο και να μυήσει ακόμη
περισσοτέρους πρωτάρηδες που θα ζή
σουν την XTERRA εμπειρία μόνοι τους ή
σε ομάδες.
Φέτος, το 2020, θα πραγματοποιηθούν
14 διοργανώσεις XTERRA στην Ευρώπη
και 32 σε όλο τον κόσμο και ο νικητής θα
αγωνιστεί στον τελικό του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος XTERRA στο MAUI της
Χαβάης στα τέλη Οκτωβρίου.  
Το XTERRA Greece Championship προσφέ
ρει ένα διήμερο με αθλητικές και ψυχαγω
γικές εκδηλώσεις για το παιδί, την
οικογένεια, την παρέα, στη Βουλιαγμένη.
Φέτος, η XTERRA Greece μεταφέρει το

OffRoad Triathlon το Σάββατο 25 Απρι
λίου και προσθέτει σε παράλληλη διεξα
γωγή το Cross Aquathlon δύο
αποστάσεων φιλοδοξώντας να πολλα
πλασιάσει τους συμμετέχοντες. 
Οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να αγω
νιστούν σε 2 διαφορετικές αποστάσεις.

Στρατηγικός συνεργάτης ο
GERMANOS!

Την Κυριακή 26 Απριλίου 2020, επανέρ
χεται στην Βουλιαγμένη από την XTERRA
και με την υποστήριξη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ η
Κολύμβηση Ανοικτής Θαλάσσης
(O.W.S.powered by GERMANOS) και με
μια πρόκληση πέραν των ορίων.

Και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δοκι
μάσουν τις δυνάμεις στο Cross
Aquathlon, καθώς και στα: Lazer Run και
Running Relays. Επίσης το σκάκι, yoga,
ποδηλατική βραδυπορεία και άλλες εκ
πλήξεις, θα κάνουν το διήμερο μια γιορτή
για μικρούς και μεγάλους.
Σε όλους τους συμμετέχοντες πρόκειται
να μοιραστούν βιβλία του εκδοτικού
οίκου “Ψυχογιός”.
Στρατηγικός Συνεργάτης της διοργάνω
σης είναι η εταιρεία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», της
οποίας το λογότυπο πλασαρίστηκε στα
έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου,
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της
εκδήλωσης.

Σ.Σ. Τελικά, και αυτός ο τύπος αθλητι
σμού πέρασε στην επιχειρηματική επέν
δυση και ξεφεύγει από αυτό που θα
έπρεπε να είναι ο αθλητισμός. Εμένα
πάντως με ξένισε το λογότυπο του “Γερ
μανός” μέσα στην αίθουσα συνεδριά
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου, πάνω
στο προεδρείο!  Το φαντάζεστε πάνω
στην έδρα του προέδρου της Βουλής;
Τελικά και τα ΒΒΒ “θέλουν το ...Γερμανό
τους”!

Αννα Μπουζιάνη

8th XTERRA Greece Championship 2020 
Τριαθλητικός τουριστικός αθλητισμός

Την πρόκριση στην προημιτελική φάση

του Κυπέλλου Ελλάδος κατέκτησε η

ομάδα Γυναικών του συλλόγου ΑΣΠΕ

“Θέτις” Βούλας, καθώς επικράτησε με 3-

0 σετ εκτός έδρας της ΜΕΝΤ.

Διαιτητές: Μπουκουβάλα, Μαλακίδης.

Τα σετ: 0-3 (16-25, 17-25, 20-25)
Μ.Ε.Ν.Τ. (Φλώρος): Νικολαΐδου, Μπαλλο-

γιάννη, Καψαχείλη, Παπαστεφάνου, Σωτη-

ρίου, Κυριακίδου / Αβραμίδου (λ), Μούμολη,

Βέντζιου, Νικούλη, Γκάλιου.

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Νικολάκης): Ριντ, Γεωργιά-

δου, Βλαχάκη, Κωνσταντίνου, Γκουντι-

μένκο, Δρακουλίδου / Ξηντάρα (λ), Ζούρου,

Αποστολάκη, Λάβδα, Σιρίνινα, Καράμπαλη

(λ), Απλαδά.

Στη φάσης των "8" του Κυπέλλου Ελλά-

δος η “Θέτις” θα αντιμετωπίσει εκτός

έδρας τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη 26/2.

H “Θέτις”, προσκαλεί στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, την
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.15 στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του 1ου Γυμνασίου και Λυκείου Βούλας (Λυκούργου
& Ξενοφώντος).

Κύπελλο Ελλάδος (Φάση "16"): ΜΕΝΤ - Θέτις Βούλας 0-3 
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE 1

Κλείδωσε τριάδα η ΑΕΚ, 

αγχώθηκε ο Ολυμπιακός

Η νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι του

ΟΑΚΑ, το δύσκολο πέρασμα του Ολυμπιακού από το Περι-

στέρι και πολλές ισοπαλίες ήταν αυτά που σκιαγράφησαν

το προφίλ της 23ης αγωνιστικής στη Super League 1.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο η ΑΕΚ στην κόντρα για την τρίτη

θέση επικράτησε με 1-0 του Παναθηναϊκού κάνοντας σπου-

δαίο βήμα για την παρουσία της στην τριάδα στη λήξη της

κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος. Ενα τέρμα του

Αραούχο στο 8' ήταν αυτό που έκρινε τον αγώνα, με τους

«κιτρινόμαυρους» να ελέγχουν στη συνέχεια το ρυθμό και

τους «πράσινους» να προσπαθούν να απαντήσουν.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ ανεβάζοντας ρυθμούς και απόδοση

στο β' μέρος νίκησε τον ΟΦΗ με 4-0 παραμένοντας στο κυ-

νήγι των πρωτοπόρων «ερυθρόλευκων». Τα γκολ των νικη-

τών πέτυχαν οι Ακμπομ (50', 60' πέν.), Λάμπρου (66') και

Αουγκούστο (83') ενώ οι γηπεδούχοι έχασαν και πέναλτι με

τον Μπίσεσβαρ (48').

Στο Αγρίνιο Παναιτωλικός και Βόλος μοιράστηκαν βαθμούς

και γκολ μένοντας στο 1-1 στην κόντρα της ουράς. Το ίδιο

ισχύει και για τον αγώνα της Τρίπολης μεταξύ Αστέρα και

Αρη, με τους «κιτρινόμαυρους» πάντως να συνεχίζουν να

διατηρούν την απόσταση ασφαλείας από την 5η θέση. Ευ-

καιρία να κάνει σημαντικό βήμα για την πρώτη εξάδα έχασε

η Ξάνθη μένοντας στο 0-0 με τον Πανιώνιο εκτός έδρας,

ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση στη Λαμία μεταξύ

της τοπικής ομάδας και της Λάρισας.

Πολύτιμες νίκες για Ιωνικό 

και Ολυμπιακό Βόλου

Στη 2η θέση της Football League εδραιώθηκε για τα καλά ο

Ιωνικός, μετά την πολύτιμη νίκη του επί της Νίκης Βόλου

με 2-0 για τη 19η αγωνιστική. Σ’ αυτό συντέλεσε και η ήττα

της Βέροιας (1-0 από το Αιγάλεω), που έχασε έδαφος στη

μάχη με την ομάδα της Νίκαιας για τη 2η θέση. Στα αξιοση-

μείωτα και η επικράτηση του Ολυμπιακού Βόλου επί της Κα-

λαμάτας με 2-1, που ενόψει της τελικής ευθείας του

πρωταθλήματος βάζει τους «ερυθρόλευκους» στη μάχη της

πρώτης τριάδας της βαθμολογίας.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

«Καθάρισε» νωρίς ο ΠΑΟΚ
Στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό

και σε συνδυασμό με το υπέρ του 2-0 από τον πρώτο

αγώνα, στην Τούμπα, παρέμεινε σε πορεία υπεράσπισης

του τροπαίου, ενώ πήρε και άτυπη ρεβάνς για την πρό-

σφατη ήττα του από τον Παναθηναϊκό στο ίδιο γήπεδο για

το πρωτάθλημα.

Αγχώθηκε και «ξύπνησε» ο Ολυμπιακός

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός νίκησε 3-2 τη

Λαμία, στη ρεβάνς του 0-0 στη Φθιώτιδα, και προκρίθηκε

στους «4». Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εξαρχής την υπεροχή,

είδαν όμως τη Λαμία να ανοίγει το σκορ στις καθυστερήσεις

του ημιχρόνου με τον Αντέτζο, κάτι που σήμαινε ότι ο Ολυμ-

πιακός χρειαζόταν τουλάχιστον δύο γκολ. Τα κατάφερε

στην επανάληψη κυρίως χάρη στην είσοδο των Βαλμπουενά

και Ελ Αραμπί στον αγώνα, οι οποίοι άλλαξαν την εικόνα

των γηπεδούχων και τους οδήγησαν σε ανατροπή του σκορ

σε 3-1, με τα γκολ των Χασά (60') και Σισέ (72', 76'), ενώ κα-

θοριστικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι στο 61' η Λαμία

έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρόμανιτς με δεύ-

τερη κίτρινη κάρτα. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 3-2 στις

καθυστερήσεις με πέναλτι του Βιγιαλάμπα, δεν είχαν όμως

χρόνο για κάτι περισσότερο.

VOLLEYLEAGUE

Διατήρησε την απόσταση ο Ολυμπιακός

Με «μαέστρο» τον Φινλανδό πασαδόρο Εμι Τερβαπόρτι, ο

Ολυμπιακός νίκησε με 3-0 σετ (25-21, 25-12, 25-12) τον Φοί-

νικα Σύρου στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Vol-

leyleague ανδρών. Ετσι οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στην

κορυφή, διατηρώντας διαφορά ασφαλείας από τον 2ο Πα-

ναθηναϊκό. Από την πλευρά τους οι «πράσινοι» δεν συνάν-

τησαν ιδιαίτερη αντίσταση στην Αλεξανδρούπολη με

αντίπαλο τον Εθνικό, τον οποίο νίκησαν επίσης με 3-0 σετ

(25-14, 25-18, 25-19). 

Για τη μάχη της παραμονής ο Παμβοχαϊκός πήρε πολύτιμη

νίκη με ανατροπή επί του ΟΦΗ, με 3-2 σετ (19-25, 25-23,

18-25, 27-25, 15-8). Με καλή εμφάνιση και υπεροχή στην

επίθεση με τους Βαν ντε Ντρις και Αμπράο, ο ΠΑΟΚ νίκησε

την Ελπίδα Αμπελοκήπων με 3-0 σετ (21-25 20-25 11-25)

και ανέβηκε στην 3η θέση. Η Κηφισιά επικράτησε του Ηρα-

κλή με 3-1 σετ (19-25, 25-22, 25-20, 25-22).

ΜΠΑΣΚΕΤ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Στον τελικό ΑΕΚ και Προμηθέας

Η ΑΕΚ και ο Προμηθέας Πάτρας είναι οι δύο ομάδες που θα

διεκδικήσουν το τρόπαιο του Κυπέλλου την Κυριακή στο

Ηράκλειο (κλειστό γήπεδο «Δύο Αοράκια»), καθώς στους

χτεσινούς ημιτελικούς της διοργάνωσης πήραν την πρό-

κριση σε βάρος του Διαγόρα Δρυοπιδέων και του Περιστε-

ρίου αντίστοιχα. Είναι η δωδέκατη παρουσία της «Ενωσης»

σε τελικό Κυπέλλου, δεύτερη τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ

για τον Προμηθέα είναι ο πρώτος τελικός στην ιστορία του.

ΣΤΙΒΟΣ

Σπουδαία επιτυχία από την 

Α. Ντρισμπιώτη

Μια σπουδαία επίδοση πέτυχε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στα

3.000 μέτρα βάδην κλειστού στίβου.

Η αθλήτρια από την Καρδίτσα, παρά τα προβλήματα τραυ-

ματισμού που αντιμετώπιζε και ζητήματα με την προετοιμα-

σία της, κατάφερε να συντρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ στα

3.000 μέτρα στον αγώνα που έγινε στο Στάδιο Ειρήνης και

Φιλίας σε 12.27.18! Επίδοση που αυτήν τη στιγμή αποτελεί

την καλύτερη όλου του κόσμου.

Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη φορά που αθλήτρια αγωνί-

στηκε στο συγκεκριμένο αγώνισμα σε κλειστό στίβο.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ κατείχε η Δέσποινα Ζα-

πουνίδου, από το 2014. Η Αντιγόνη γίνεται μάλιστα η πρώτη

αθλήτρια που μείωσε το χρόνο 12.30 στα 3.000 μέτρα ξε-

περνώντας την Τουρκάλα Μεριέμ Μπεκμέζ που έχει

12.31.08!

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Στο Τόκιο ο Εγγλεζάκης, «τορπίλη» ο Χρήστου

Η σημαντική επιτυχία του Κωνσταντίνου Εγγλεζάκη, που εξα-

σφάλισε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο,

και τα τρία χρυσά μετάλλια του Απόστολου Χρήστου ξεχώρι-

σαν από ελληνικής πλευράς στο διεθνές μίτινγκ κολύμβησης

Golden Cup Camille Muffat στη Νίκαια της Γαλλίας.

Στον τελικό των 800 μ. ελεύθερο ο Κωνσταντίνος Εγγλεζά-

κης πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα και πήρε το αση-

μένιο μετάλλιο, με επίδοση 7.51.27, χρόνος που αποτελεί

πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών καταρρίπτοντας το προηγού-

μενο του Σπύρου Γιαννιώτη (7.55.67) που κρατούσε από το

2008. Η επίδοση έδωσε στον Ελληνα κολυμβητή το εισιτή-

ριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, καθώς και για

το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών στη Βουδαπέστη.

Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια σε

ισάριθμα αγωνίσματα αφού πρώτευσε στα 50 μ. ύπτιο, στα

100 μ. ύπτιο και στα 200 μ. ύπτιο.

Από την πλευρά του, ο 19χρονος Σάββας Θώμογλου πήρε

τη δεύτερη θέση στα 200 μ. πρόσθιο με 2.12.57, αγγίζοντας

το ατομικό ρεκόρ (2.12.51) που έχει από το περσινό Παγ-

κόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων.

Νίκη με ανατροπή για τον 

Παναθηναϊκό στου Ρέντη

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-0 σετ στο κλειστό του

Ρέντη, αλλά οι Πράσινοι γύρισαν τούμπα το ματς και έκαναν

το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Λιγκ Καπ.

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που διήρκησε τρεις

ώρες και κρίθηκε στο τάι μπρέικ, ο Παναθηναϊκός επικρά-

τησε με 3-2 σετ του Ολυμπιακού στο κλειστό του Ρέντη

«Μελίνα Μερκούρη».

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Και όμως: O ΠΑΟΚ το πήρε 

απόφαση για την πολυιδιοκτησία!
Η νέα «αλλαγή» στην νομική στρατηγική του Δικεφάλου

δεν κάνει τίποτε λιγότερο από το να επιβεβαιώσει όσα

ξέρει όλη η Ελλάδα. Ποιος είναι ο στόχος του πηγαίνον-

τας σήμερα κιόλας στην πόρτα του Διοικητικού Εφετείου.

Μπόλικη υπομονή. Όπως προβλεπόταν εξ αρχής. Και κυ-

ρίως: Μπόλικη κατανόηση καθώς αυτό που συμβαίνει στο

ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει προηγούμενο. Η επιβεβαι-

ωμένη σχέση πολυιδιοκτησίας για τον ΠΑΟΚ και την

Ξάνθη και οι ποινές που προβλέπονται, απειλώντας να αλ-

λάξουν τον… χάρτη του football στη χώρα μας.

Ναι, δεν υπάρχει λόγος ούτε για «κορώνες», ούτε για υπερ-

βολές. Είναι μια πραγματικότητα που απαιτεί μια έντιμη δια-

χείριση από όλους. Και πρωτίστως από τον Δικέφαλο του

Βορρά που οι αποφάσεις του οδηγούν την υπόθεση (εκπρο-

σωπώντας σταθερά και την διοίκηση της Ξάνθης).

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που φώναζε εδώ και 15 ημέρες για το

«σκεπτικό» της απόφασης που δεν έχει στα χέρια του; Ο

ΠΑΟΚ που περίμενε το «κατασκευασμένο» έγγραφο της

ΕΕΑ για να στείλει το θέμα στα ποδοσφαιρικά όργανα και

τέλος πάντων να βρει το δίκιο του (εκείνο που υποστηρίζει

πως έχει δίχως ως τώρα να έχει κάνει το παραμικρό για

να το αποδείξει). Ο ΠΑΟΚ που… έσκιζε τα ρούχα του και

απειλούσε με «εθνικό διχασμό» για την… στημένη ιστορία

με τις «πλάτες» της Κυβέρνησης;

Ο ίδιος ΠΑΟΚ πρωί - πρωί πηγαίνει στο Διοικητικό Εφετείο

την υπόθεση έχοντας μόλις έναν στόχο. Να κερδίσει όσο

περισσότερο χρόνο μπορεί. Να «μπλοκάρει» την υπόθεση

στα συρτάρια, και όχι να την οδηγήσει στην αλήθεια.




