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H Toυρκία κι ο Τραμπ

Tα ΕλληνοΤουρκικά
Το Μεταναστευτικό ως “εργαλείο”
και οι λυκοσυμμαχίες
Στον απόηχο της ημερίδας που παρουσιάσαμε το
περασμένο Σάββατο, για τα ελληνοτουρκικά,
ήρθε η επιβεβαίωση, με την συνάντηση, στην
Ουάσιγκτον, των Προέδρων της υπερδύναμης
(ΗΠΑ) και της περιφερειακής δύναμης – Τουρκίας
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την 13η Νοεμβρίου
τ.έ.
Τέσσερις ώρες και ένα
τέταρτο διήρκησε η συνάντηση του προέδρου
Κώστας Βενετσάνος
των
ΗΠΑ
Ντόναλντ
Τραμπ, με τον Τούρκο
πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, (όταν ο Τραμπ απαξίωσε να δει τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυρ.
Μητσοτάκη, στο περιθώριο της Συνόδου των
Ηνωμένων Εθνών), τον περασμένο Σεπτέμβριο,
«... λόγω περιορισμών στο πρόγραμμα, - που, αν
και είχε προγραμματιστεί – τελικά ακυρώθηκε»1
Η εν λόγω απαξίωση δεν μ’ ευχαρίστησε διόλου,
διότι δεν αφορούσε τον Κυρ. Μητσοτάκη, αλλά
τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δηλαδή τον εκπρόσωπο του ελληνικού λαού.
Δεν μ’ ευχαρίστησε, αλλά με ικανοποίησε η επιβεβαίωση ότι δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδαισθήσεις, πως δήθεν, τις σχέσεις των κρατών τις
διέπουν «αισθήματα φιλίας», συμμαχικής και
εταιρικής υποχρέωσης, ηθικής ή ιστορικού καθήκοντος.
Συνέχεια στη σελ. 2
Δεν υπάρχουν αυτά.

Τιμητική διάκριση

€

“Αγριο” ξύπνημα για 1700 ιδιοκτήτες

To Δημόσιο διεκδικεί
κατοικημένες εκτάσεις
της Σαρωνίδας

Σελίδες 12-13

Πρόεδρος της ΠΕΔΑ
ο Γ. Μαρκόπουλος σελίδα 6

Η ΕΒΔΟΜΗ
απαντά
στην ΡΙΚΙΠ
σελίδα 7

ΚΟΡΩΠΙ
Στα ίδια χαμηλά επίπεδα
τα Δημοτικά Τέλη
σελίδα 7

Eκδήλωση υποστήριξης
της “Γαλιλαίας” από το
Σύλλογο Ηπειρωτών
σελίδα 15

Μαχαραγιάς δίνει το
παλάτι του στο airbnb
σελίδα 10

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

2 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΒΔΟΜΗ

Τα Ελληνο-Τουρκικά
Συνέχεια από τη σελ. 1

Εκείνο που προέχει είναι τα συμφέροντα. Συμφέροντα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, συμφέροντα εμπορικά, συμφέροντα εν γένει, οικονομικά, ενίοτε και
προσωπικά.
Η συνάντηση, η συνουσία αυτή, Τραμπ-Ερντογάν, επιβεβαίωσε την εισήγηση του Δημ. Καζάκη, ο οποίος
στην ημερίδα (3.11.19) επεσήμανε ότι «η αφετηρία
των εντάσεων Ελλάδας – Τουρκίας οφείλεται διαχρονικά στην εμπλοκή των Μεγάλων Δυνάμεων και τα
συμφέροντά τους στην περιοχή, που προωθούν την
Τουρκία ως περιφερειακή Δύναμη και την Ελλάδα
ως δορυφόρο της!».
Η συνουσία αυτή, Τραμπ – Ερντογάν, που έκανε τον
Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώσει «μεγάλος θαυμαστής» του Ερντογάν και τον ευχαρίστησε έξι φορές
για διάφορα, ενώ ανενδοίαστα πούλησε τους Κούρδους και εξέθεσε ακόμη περισσότερο τις ΗΠΑ ως
αναξιόπιστες.
Επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά τον Μακιαβέλλι: «Τα
ξένα όπλα, ή γλιστρούν, ή σε βαραίνουν, ή σε πνίγουν»2. Επιβεβαίωσε το Ναπολέοντα Βοναπάρτη, που
σχολίαζε απερίφραστα: «Οι συμμαχίες δεν έχουν
σχεδόν άλλον στόχο, παρά μόνον την περιφρούρηση
και ενίσχυση του ισχυρού της συμμαχίας»3.
Επιβεβαιώνει ακόμη το ρόλο του ηγέτη – γιατί ο Ερντογάν είναι ηγέτης και ικανός παίκτης, παρ’ όλο που

Διαβάστε ακόμη
Τελειώνει η ομηρία για τις άδειες
Σελ. 6
οδήγησης
Αλλαγές στην απαρτία των Δ.Σ. Σελ. 7

Καραβάτζιο, ο ανένταχτος στη ζωή
Σελ. 8

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Aπό το σκοτάδι γεννιέται φως
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σελ. 9

Η μεταναστευτική απειλή και η εγκληματική διαχείρισή της Ν. Ιγγλέση Σελ. 14

ακροβατεί επικίνδυνα, αλλά γνωρίζει καλά την αξία
της εξαγοράς και το τίμημα των s-400 και των F-35,
όπως και των patriot, αφήνοντας ελπίδα στον Τραμπ,
ότι μπορεί ν’ αγοράσει, «αν η τιμή είναι αυτή που πρέπει να ’ναι». Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα F35; 85 εκατομμύρια δολάρια4 και βάλε. Ένας patriot, 3 εκατομ.
Δολάρια και 4 συστοιχίες S-400, που προμηθεύθηκε
η Τουρκία, 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια!
Επιβεβαίωσε ακόμη ότι το μεταναστευτικό – προσφυγικό δεν είναι η προμετωπίδα του – θέμα ανθρωπισμού
– αλλά εργαλείο της παγκοσμιοποίησης του μεγάλου
κεφαλαίου για τη διάλυση των εθνών, για τη διάσπαση
του ισχυρού συνδετικού κρίκου των λαών, την αλλοίωση
και αποδόμηση των κοινωνικών ιστών. Είναι το AIDS των
εθνών, που πλήττει άμεσα και έμμεσα το «ανοσοποιητικό» τους σύστημα.
Το «εργαλείο» αυτό του μεταναστευτικού το κρατάει
και το χειρίζεται η Τουρκία του Ερντογάν, που «φιλοξενεί» τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες, σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν μουσουλμάνους
«αδελφούς», από το Αφγανιστάν,, το Πακιστάν, τη
Σομαλία, τη Συρία, την Μπουργκίμπα Φάσο, τη Λιβύη
κλπ.
Το «εργαλείο» αυτό αναγνώρισε κι ο Τραμπ, όχι βέβαια ως «εργαλείο», αλλά ως επιβάρυνση της Τουρκίας με 40 δις δολάρια, και επέπληξε εμμέσως την
Ε.Ε. για τη συμπεριφορά της απέναντι στην Τουρκία,
συνιστώντας της «να συνδράμει περισσότερο» την
Τουρκία, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο απόθεμα
χρημάτων, λέμε εμείς, για την αγορά F35 με συμπαραγωγή μάλιστα, όπως και τους S400, ώστε η Τουρκία ν’ αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία και να
τα παράγει και μόνη της.
Εδώ ταιριάζει και πάλι η σύσταση του Μακιαβέλλι:
«Μην κάνεις κανέναν ισχυρό· θα είναι η καταστροφή
σου»5.
Ας προσέχουν λοιπόν και οι Ρώσοι (αυτοί νομίζω ότι
προσέχουν) και οι Αμερικανοί, που μάλλον δεν προσέχουν αρκετά, γιατί δεν τους αφήνει η άμεση επιδίωξή τους, δηλαδή το κέρδος.
Ας προσέχουμε κι εμείς, πολύ περισσότερο!
Ας αντλήσουμε μαθήματα από την εξωτερική πολιτική του Ερντογάν, που ασκεί πολυδιάστατη, μακροπρόθεσμη, καλοσχεδιασμένη και δοκιμασμένη
επιτυχώς, Τουρκική εξωτερική πολιτική.

1. Ως προς το προσφυγικό, εκτός από εκείνα που ήδη
έχουμε καταγράψει – «ο υπαίτιος των πολέμων, των
εμφυλίων και της πείνας υφίσταται τις συνέπειες,
αναλογικά», απαιτούμε αναθεώρηση των διεθνών κανόνων και συμβάσεων προς την ανωτέρω λογική και
δίκαιη επιταγή.
Ζητούμε από την Ε.Ε., οι παράνομοι μετανάστες και
πρόσφυγες να καταγράφονται και να ταυτοποιούνται
στη χώρα πρώτης εισόδου και στην περίπτωσή μας,
την Τουρκία, προκειμένου να λαμβάνει και την απαιτούμενη οικονομική ενίσχυση για το σκοπό αυτό, και
ακολούθως να προωθούνται άμεσα στη χώρα που επιθυμούν, σε σχέση με την υπευθυνότητά της και τις
δυνατότητές της· οικονομικές και δημογραφικές.
2. Ως προς τις συμμαχίες και τις οικονομικές συνεργασίες: οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα είναι αμφοτεροβαρή επί της ουσίας. Σε καμμιά δε περίπτωση,
δεν μπορεί να είναι δεσμευτικά της εθνικής κυριαρχίας. Εχει δίκιο ο Ερντογάν που πήρε τους S400 από
τη Ρωσία, παρά τη θέληση του ΝΑΤΟ (δηλαδή των
ΗΠΑ).
Δεν μπορεί να δεσμεύεται η Ελλάς να συναλλαγεί με
οποιαδήποτε χώρα υπαγορεύουν τα συμφέροντά της,
επειδή ΝΑΤΟ και ΗΠΑ, για τα δικά τους συμφέροντα
ή επιδιώξεις, αποφάσισαν να της επιβάλλουν εμπάργκο.
Επιπλέον ΔΕΝ είναι νοητό να λέει το ΝΑΤΟ ότι δεν
μπορεί να παρέμβει αποτρεπτικά στις επιθετικές
ενέργειες και προκλήσεις ενός μέλους της συμμαχίας κατά άλλου. Αυτό πρωτίστως αποτελεί πλήγμα
κατά της συμμαχίας. Αυτό είναι το νομικό έρεισμα
κύριε Γενς Στόλτενμπεργκ και όφειλες να το γνωρίζεις, ως Γεν. Γραμματέας της συμμαχίας!
Κι αλήθεια, ποι;oν έχει εχθρό το ΝΑΤΟ, για να δούμε
αν είναι και δικός μας εχθρός, γιατί εγώ έναν εχθρό
βλέπω εδώ και πολλές δεκαετίες· τη «φίλη» και «σύμμαχο» Τουρκία!

Η συνεχιζόμενη και αυξανόμενη εισροή παράνομων μεταναστών, εκτός των άλλων άμεσων προβλημάτων (οικονομικών, εγκληματικότητας, παραβατικότητας,
ακραίων αντιδράσεων κ.λπ.) αλλοιώνει την ταυτότητα
του έθνους και τον πολιτισμικό μας χαρακτήρα, ενώ δημιουργεί φυλετικές και θρησκευτικές, κατά βάση ισλα-

Η δε Ευρωπαϊκή Ενωση δεν μπορεί να μιλάει για
«αξίες» και να δέχεται κράτος - μέλος της – η Κύπρος
– να τελεί υπό κατοχή από κράτος σύμμαχό της στο
ΝΑΤΟ, την Τουρκία και να συζητά μαζί του την κυρίαρχη είσοδό της στην Ε.Ε.
Και ημείς... άδομεν!

Τα φιλοσοφικά “κινήματα” στην ΑρΣελ. 17
χαία Ελλάδα Παν. Μουντανέας

O Δήμοw Μαρκοπούλου συνεδριάζει

Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ

με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ι. Δόγκα

Σελ. 17

την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, ώρα 7μ.μ.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/ προσεχή θέματα.

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
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μικές μειονότητες, οι οποίες ασφαλώς θα χρησιμοποιηθούν παντοιοτρόπως, κυρίως από την Τουρκία, εν
καιρώ ως αποσταθεροποιητικός και καθοριστικός παράγοντας απορρύθμισης, διαστρέβλωσης και ανατροπής
των όποιων επιλογών μας.

Τι κάνουμε, λοιπόν

――――――――――――
1. Ανακοίνωση εκπροσώπου αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.
2. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο Ηγεμόνας» με σχόλια του Μ. Ναπολέοντα,
εκδ. Σκαραβαίος, κεφ. 13.
3. Αυτόθι ως άνω: κεφ. 7, σχολ. 4, σελ. 136
4. Περιοδ. Militaire magazine
5. Μακιαβέλλι: Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ, ως ανωτέρω, κεφ.
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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.

ΕΒΔΟΜΗ
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Μελέτη και διαγωνισμός φοιτητών για τις
πυρκαγιές με χρήσιμα συμπεράσματα
Ενδιαφέροντα και χρήσιμα αποτελέσματα για τις
πυρκαγιές στην Ελλάδα από τις εργασίες των φοιτητών μέσω των Advanced Analytics
Μπορούν να φανούν χρήσιμες για την αντιμετώπιση
των πυρκαγιών στη χώρα μας, μελετώντας τα ιστορικά δεδομένα και άρα να βοηθήσουν για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019 – Η φοιτητική ομάδα Visualizers
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κέρδισε το
πρώτο βραβείο στον εκπαιδευτικό διαγωνισμό SAS
Hackathon 2019 που σχετίζεται με την επεξεργασία, οπτικοποίηση και ανάλυση ανοικτών δεδομένων μέσω του λογισμικού SAS Vιya (Data Preparation, Visual Analytics, Visual
Statistics) για εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το σημαντικό ζήτημα των πυρκαγιών, το οποίο αποτελεί επίκαιρο
θέμα στη χώρα μας όλο τον χρόνο. Ο φοιτητικός διαγωνισμός SAS Hackathon 2019 συνδιοργανώθηκε με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Πατρών και την εταιρεία λογισμικού για αξιοποίηση δεδομένων SAS, και πραγματοποιήθηκε από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τη συμμετοχή 14 ομάδων από διάφορα Πανεπιστήμια της χώρας.
Η νικήτρια ομάδα Visualizers αποτελείται από τους φοιτητές, Χρήστο Ξυδιά, Χαρίλαο Μπάρκη και Μάριο Παπαπέτρο
Ποριώτη, φοιτητές του ΟΠΑ.
Το δεύτερο βραβείο πήρε η ομάδα με το όνομα BioSAStisticians και αποτελείτε από τους φοιτητές του ΕΚΠΑ Αλέξανδρο-Γεώργιο Ασημακόπουλο, Ευαγγελία Αθανασιάδου
και Ολυμπία Δημοπούλου.
Το τρίτο βραβείο κατάκτησε η ομάδα The Outliers με τους
Άννα Τσαχουρίδη, Λαμπρινή Λαγοπάτη, Βασιλία Μιτσικουρίδου και Γιώργο Κωστόπουλο, φοιτητές του ΟΠΑ.
Το τέταρτο βραβείο κατάκτησε η ομάδα Χακαθονοδρόμοι
με τους Κωνσταντίνο Βιδάκη, Σταύρο Κατσέα, Ιωάννη Περαντωνάκη και Γιώργο Μάτσηρα, φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Η συμμετοχή στο Hackathon δεν προαπαιτούσε γνώση του
λογισμικού της SAS. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας παρείχαν
στους συμμετέχοντες την απαιτούμενη γνώση και εκπαίδευση, βασισμένη σε τεχνολογίες αιχμής, και πιο συγκεκριμένα στο SAS Viya. To SAS Viya ένα ενιαίο, cloud ready
περιβάλλον, το οποίο εξυπηρετεί όλους σε έναν οργανισμό
- από τους data scientists έως τους επιχειρηματικούς ανα-

Νικητές: Χρήστος Ξυδιάς, Μπάρκης Χαρίλαος, Παπαπέτρος Ποριώτης Μάριος. Όνομα ομάδας: Visualizers
λυτές, τους υπεύθυνους ανάπτυξης εφαρμογών έως τα
στελέχη, με αξιόπιστη, κλιμακούμενη και ασφαλή διαχείριση αναλύσεων και διακυβέρνηση, απαραίτητη για την
“agile” πληροφορική. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες, καθεμιά από τις
οποίες είχε πρόσβαση στο λογισμικό SAS Viya, για την
εξοικείωσή τους με τις σχετικές τεχνολογίες και τον καλύτερο χειρισμό τους. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 51 άτομα
που ήταν χωρισμένα σε 14 ομάδες με 3-4 μέλη η καθεμία
από τις οποίες οι 8 ομάδες κατάφεραν να αποδώσουν αποτελέσματα.

Στο διαγωνισμό οι ομάδες των φοιτητών κλήθηκαν να επεξεργαστούν, να οπτικοποιήσουν και να αναλύσουν ανοιχτά
δεδομένα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος. Οι μαθητές έλαβαν δεδομένα γεωγραφικά και μετεωρολογικά, σχετικά με τις πυρκαγιές της περιόδου 2012-2016, και παρείχαν
πληροφορίες όπως:
l Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη χρονική διάρκεια μιας
πυρκαγιάς;
l Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν και σχετίζονται με το μέγεθος της περιοχής που τελικά καίγεται;
l Ποιο το μέγεθος της έκτασης που καίγεται ανά γεωγραφική περιοχή και χρονική περίοδος;
l Ποιες περίοδοι κατά τη διάρκεια του έτους εμφανίστηκαν οι περισσότερες πυρκαγιές και κάτω από ποιες μετεωρολογικές συνθήκες;
Οι φοιτητικές ομάδες παρουσίασαν τα αποτελέσματα των
εργασιών τους στην επιτροπή ειδικών, στην οποία συμμετείχαν οι: Δημήτρης Καρλής, Καθηγητής ΟΠΑ, Δαμιανός
Χατζηαντωνίου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ, Γιώργος
Παυλίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Ανδρέας
Ζάρας, Data Scientist SAS, Ελπίδα Καλία, Διευθυντήρια
Μάρκετινγκ και Ακαδημαϊκού Προγράμματος SAS, Ξενοφών Λιπάκης, Πρόεδρος του Hellenic CIO Forum, Μύρων
Φλουρής, εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, και
η Δέσποινα Κολιάρμου – εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.
Βασικό κριτήριο της επιτροπής στην αξιολόγηση των εργασιών
αποτέλεσε κατά πόσο τα αποτελέσματά τους μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου των πυρκαγιών στη χώρα μας,
για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος καθώς
και η πρωτοτυπία, πληρότητα και ορθότητα της εργασίας των
συμμετεχόντων.

Εικόνες που ντροπιάζουν...
Μια εικόνα που δεν τιμά το Δήμο Λαυρεωτικής, έκανε το
γύρο του διαδικτύου, με σκυλιά να κακοποιούνται βάναυσα, προσπαθώντας να τα βγάλουν από το κυνοκομείο
Λαυρίου, που λειτουργεί παράνομα, και να τα αφήσουν
στους δρόμους!!!
Για το θέμα ασχολήθηκε ιδιαίτερα ο Γιώργος Δρίτσας, ο
οποίος μας έκανε και την πρώτη ενημέρωση.
Παράλληλα η Πανελλαδική Φιλοζωική - Περιβαλλοντική
Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), καταγγέλει κακοποίηση των ζώων,
γράφοντας ανάμεσα σε άλλα στην ιστοσελίδα της:
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Τεράστιες οι ευθύνες του Δήμου όλα αυτά τα χρόνια, που
με την ανοχή του και την βόλεψή του λειτουργούσε παράνομο κυνοκομειο, όπου σκύλοι κλεισμένοι σε κλουβιά συμβίωναν με ποντικούς, μέσα σε κόπρανα, αστείρωτα,
ατσιπάριστα σε συνθήκες απίστευτης κακοποίησής τους.

Και ξαφνικά, άγνωστο σε μας γιατί, ο Δήμος αποφάσισε
να επιβάλει την τάξη και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν
παντού είδαμε σκηνές πρωτοφανούς βίας κατά των ζώων.
Ζητάμε από την κα Εισαγγελέα Προστασίας των Ζώων να
επιληφθεί του θέματος ποινικά με στοιχεία από το διαδίκτυο, που βρίθει δημοσιευμάτων και βίντεο για το όλο
θέμα.
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«Μήδεια»
του Μποστ
Το θησείον, ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ παρουσιάζει την ανατρεπτική σατιρική κωμωδία του Μποστ «Μήδεια».
Tον κεντρικό ρόλο της παιδοκτόνου μάνας δεν ενσαρκώνει
γυναίκα, αλλά ο εξαίρετος Μάκης Παπαδημητρίου!
Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο βραβευμένος ηθοποιός
συνεργάζεται με τον Νικορέστη Χανιωτάκη σε ένα ισχυρό
«πάντρεμα» με ένα έργο – πρόκληση κι έναν θίασο που
απαρτίζεται από υπέροχους ηθοποιούς: Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Γιάννης Δρακόπουλος, Νίκος Πουρσανίδης, Γεράσιμος Σκαφίδας, Μπέτυ Αποστόλου, Άννα
Κλάδη. Στον ρόλο της Καλόγριας Πόλυ η Μίνα Αδαμάκη!
Η μουσική της παράστασης είναι πρωτότυπη, παίζεται
ζωντανά επί σκηνής από τους ηθοποιούς και φέρει την
υπογραφή της Monika!

ΕΒΔΟΜΗ

"Σύγχρονη Κοσμολογία:
από τη Μεγάλη Έκρηξη
στη Σκοτεινή Ενέργεια"
Στη σειρά των ομιλιών που διοργανώνει το Κέντρο
Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΑΕΜ) της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100

χρόνων από την ίδρυση της Διεθνούς Αστρονομικής
Ένωσης (IAU), θα δοθεί η ένατη και τελευταία ομιλία, την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019, ώρα 6 μ.μ. από
τον Σπύρο Βασιλάκο διευθυντή ερευνών στο
ΚΕΑΕΜ με τίτλο: “Σύγχρονη Κοσμολογία: από τη
Μεγάλη Έκρηξη στη Σκοτεινή Ενέργεια”.
Η ομιλία απευθύνεται στο ευρύ κοινό και θα δοθεί
στην Ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.
Πληροφορίες μπορείτε Πάνος Πάτσης, τηλέφωνο
210-6597169 και patsis@academyofathens.gr

Η παράσταση του Θησείου φιλοδοξεί, με την σύγχρονη
ματιά που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους του, να μεταδώσει τον σπουδαίο σατιρικό λόγο του Μποστ που ασχολήθηκε με τόσο χιούμορ και ευαισθησία με τα πάθη και τα
λάθη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας
Υπόθεση: Στη Μήδεια, ο Μέντης Μποσταντζόγλου (Μπόστ) ξεκίνησε να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ομώνυμη τραγωδία του
Ευριπίδη και κατέληξε να μιλάει σε δεκαπεντασύλλαβο για μια γυναίκα στυγνή, κακούργα δολοφόνισσα, που έσφαξε τα παιδιά της
επειδή ήτανε κάτι παλιόπαιδα που δεν παίρνανε τα γράμματα και
δεν θέλανε να δουλέψουν. Σαν να μην της έφταναν όλα αυτά είχε
κι έναν άντρα, τον Ιάσωνα, που την κεράτωνε από πάνω με μία
καλόγρια! Έτσι, θολωμένη η Μήδεια αρπάζει έναν μπαλτά απ’ την
κουζίνα και όποιον πάρει ο Χάρος!

Λίγα λόγια για το έργο:

Η «Μήδεια» του Μέντη Μποσταντζόγλου (Μποστ) αποτελεί μια
από τις κορυφαίες κωμωδίες της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας κι έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία ανά περιόδους στο
θέατρο Στοά με την Λήδα Πρωτοψάλτη και τον Θανάση Παπαγεωργίου, όπως επίσης από άλλους θιάσους σε καλοκαιρινές περιοδείες στην Ελλάδα. Η τελευταία φορά που ανέβηκε στην χώρα
μας ήταν το 2015 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.
Απ’ το πρώτο ανέβασμα του έργου το 1993, το χιούμορ του
Μποστ, που ήθελε «οι θεατές περισσότερο να χαμογελάνε και λιγότερο να χαχανίζουν», πέτυχε το στόχο του και δημιούργησε
μια μοναδική σάτιρα βασισμένη στις πιο τραγικές ιστορίες της
αρχαίας δραματουργίας.

θησείον, Ένα Θέατρο για τις Τέχνες, διάρκεια 110΄
«Θησείον, ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ»,
Τουρναβίτου 7, Αθήνα (Ψυρρή)
Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210.32.55.444

Το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.) στο
πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης του πολιτισμού στον τόπο μας, διοργανώνει το «1ο Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικών Θιάσων Δήμου Μαραθώνα».
Το Φεστιβάλ ξεκινάει από την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου
έως και την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 και θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο του ξενοδοχείου Golden
Coast με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οι παραστάσεις θα ξεκινούν στις 8.30μμ..
Σάββατο 23/11/2019
H MIKΡΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ του Θόρντον Ουάιλντερ
Σκηνοθεσία: Παπαθεοδώρου Γιώργος
Θ. ομάδα: Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα - Κεντρική Σκηνή
Κυριακή 24/11/2019
TΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ του Χανς Κρ. Άντερσεν
Σκηνοθεσία: Λάγγης Χρόνης
Θεατρική ομάδα: Αξιοθέατρον
Πέμπτη 28/11/2019
ΤΡΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΣ
Αφιέρωμα στην ηθοποιό και συγγραφέα Χρύσα Σπηλιώτη
Σκηνοθεσία - Προσαρμογή: Μαρκοπούλου Ανδρομάχη

Eσπερίδα για τη Μεσογειακή Διατροφή
στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Γλυφάδας
Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι
το θέμα που αναπτύχθηκε στο Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο
Γλυφάδας (ΔΕΑΠ) τη Δευτέρα
13/11 και συνεχίζεται, την προσεχή
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου, ώρα 7 μ.μ.,
στο Κινηματοθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» (Ανατολικής Ρωμυλίας 123,
Άνω Γλυφάδα).
Πρόκειται για επιμορφωτική εσπερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας
Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας
(4Ε) με το αντικείμενο: «Πολιτισμός, Λαογραφία και Οικονομική
Ανάπτυξη: η περίπτωση της Μεσογειακής Διατροφής και της Ελιάς».
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019, ώρα
19.00: Ομιλητές:
Δρ. Αικατερίνη Καμηλάκη – Πολυμέρου, τ. Διευθύντρια Λοαγραφικού Κέντρου Ακαδημίας Αθηνών,
Πρόεδρος 4Ε, με θέμα «Η Διατροφή ως
Στοιχείο Πολιτισμού και Λαογραφίας».

Έφη Χριστοπούλου, Χημικός, Γευσι-

γνώστρια, Εμπειρογνώμων ΕΕ και IOC,

Γεώργιος

με θέμα «Οι Ποιοτικές Κατηγορίες
του Ελαιολάδου, κανόνες σωστής
χρήσης και συντήρησης».

Μπόσκου, Καθηγητής
Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφής
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με θέμα
«Φάε 5 ελιές την ημέρα!».

Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Αντιπρύτανης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
και Αλεξάνδρα Φωσκόλου, Επιστημονική Συνεργάτης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Υποψήφια Διδάκτωρ, με

Νικόλαος Ανδρικόπουλος, Ομότι-

θέμα «Τα οφέλη της Μεσογειακής
Διατροφής από την παιδική ηλικία
έως τα βαθειά γηρατειά».

Συντονίζει ο Βασίλειος Ζαμπούνης, Γεωργοοικονομολόγος.

μος Καθηγητής Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων Χαροκοπείου Παν/μίου,

με θέμα «Πυρηνέλαιο, ο άγνωστος
συγγενής του ελαιολάδου».

«Ο Ελληνισμός και το Μέλλον του: η ανάγκη για
ένα νέο ξεκίνημα»
To Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Γλυφάδας παρουσιάζει τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019, ώρα 19.00 το θέμα: «Ο Ελληνισμός και το Μέλλον του: η ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα» με ομιλητή τον Ηλία
Φιλιππίδη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Νομικής και Κοινωνιολογίας, Διδάκτωρ
Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Βόνης, τ. Μέλος Προεδρείου Διεθνούς Επιστημονικής Ενώσεως Παγκοσμίου Οικονομίας και Πανγκοσμίου Πολιτικής του Βερολίνου, στο Κινηματοθέατρο «Μελίνα Μερκούρη»
(Ανατολικής Ρωμυλίας 123, Άνω Γλυφάδα).

ΕΒΔΟΜΗ
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Μουσικές Μνήμες
της καθ’ ημάς Ανατολής

«Πρωταγόρας, Ορθός Λόγος
- Ομοίωσις Θεού/Ανθρώπου»

Η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος
διοργανώνει στις 29 Νοεμβρίου 2019, στις 8 μ.μ., στο
Κλειστό Γυμναστήριο του Σπόρτινγκ, συναυλία-αφιέρωμα με τραγούδια και χορούς της Μικράς Ασίας και
τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών όπως:
Βιβή Βουτσελά, τραγούδι, Κ. Γιαννακόπουλος κλαρίνο,
Κυριάκος Γκουβέντας βιολί και μουσική επιμέλεια,
Ζαχαρίας Καρούνης, τραγούδι, Δημήτρης Κοντογιάννης, κιθάρα και τραγούδι,
Ντιλέκ Κοτς, τραγούδι, Κατερίνα Κουλλιά, τραγούδι,
Μάνος Κουτσαγγελίδης, τραγούδι και κανονάκι, Ανδρέας Νιάρχος, κρουστά, Σοφία Παπάζογλου, τραγούδι, Βασίλης Σμάνης, λαούτο, Κώστας Σκόνδρας,
τραγούδι, Μπάμπης Τσέρτος, τραγούδι και Χρήστος
Τσιαμούλης, τραγούδι και ούτι.
Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης. Οι καλλιτέχνες θα πλαισιωθούν από χορευτικά σχήματα συλλόγων.

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας, καλεί την
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, σε εκδήλωση με θέμα: «“Πρωταγόρας, Ορθός Λόγος - Ομοίωσις Θεού/Ανθρώπου»,
με ομιλητή τον Παύλο Αδελίνη, Ιδρυτικό μέλος Αιτωλικής

Εισιτήρια (12 €) προπωλούνται: Στο Viva. gr, Music Corner
(Πανεπιστημίου 56, ώρες καταστημάτων) και Γήπεδο Σπόρτινγκ (κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 6-8 το απόγευμα).

Πολιτιστικής Εταιρείας - Πρόεδρος Σ.Ε.Π.Α. – ΑΡΙΣΤΗΔΕΙΝ
Μέλος του Ε.Β.Ε.Π.

H εκδήλωση θα γίνει στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL
APARTEMENTS”, Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα - (Τηλ. 2108941662, 2108940495)
Ώρα προσέλευσης 7 μμ.
Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Γιαννούλης Χαλεπάς:
Η Ελλάδα αυτοστοχάζεται
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου και το Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης
διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: Γιαννούλης Χαλεπάς: Η
Ελλάδα αυτοστοχάζεται, τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου στις 6
μ.μ. στην Πλάκα (Πολυγνώτου 2 και Διοσκούρων, είσοδος
από την πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς).
Συμμετέχουν:
Λάκης Παπαστάθης, σκηνοθέτης, παρουσιάζει σενάριο για την
ταινία “Γιαννούλης, ο άνθρωπος που γεννήθηκε δύο φορές”.
Θεόδωρος Γεωργίου, καθηγητής Παν/μίου Θράκης, “η κοσμοθεωρία του Χαλεπά”.

«Ιουλιανός ο Παραβάτης»
Το ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας “Υπατια”
προσκαλεί την Τρίτη 19/11/19 στις 7μ.μ., στην ομιλία του ιστορικού συγγραφέα Γουλιελμου Ούιλιαμ,
με θέμα: “Ιουλιανος ο παραβάτης”, στα γραφεία
του συλλόγου, Μικράς Ασίας 3.

Η Αλεξανδρινή φιλόσοφοςΥπατία
O Σύλλογος Magna Gaecia (Μεγάλη Ελλάδα) και η
Πολιτιστική Συντροφιά Βούλας οργανώνουν εκδήλωση προς τιμήν της Αλεξανδρινής Φιλοσόφου Υπατίας και της αγιοποίησής της, τη Δευτέρα 25
Νοεμβρίου και ωρα 7 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο
“Ιωνία” δίπλα από το Δημαρχείο της Βούλας (Λ. Κων.
Καραμανλή 18). Είσοδος ελεύθερη.

Bazaar με τον Ομιλο Unesco
Την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, στο χώρο του BALUX
(Αστέρια Γλυφάδας), ο Ομιλος UNESCO Νοτίων Προαστίων, οργανώνει Βazaar για να βοηθήσουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Σας περιμένουν κεράσματα, Μουσική και προϊόντα με
εξαιρετικές τιμές.
Στα εικαστικά δρώμενα θα πραγματοποιηθεί Εκθεση
Ζωγραφικής μελών και φίλων.

10 YEARS DEBOP PARTY
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΠΟ 19:00 ΩΣ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ “GULLIVER”, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11,
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

“Ηθελε ακόμη φως πολύ να
ξημερώσει”
To πρώτο βιβλίο του Πάνου Παπαμιχάλη, παρουσιάζει το βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη στο Κορωπί (Βασ.
Κων/νου (πεζόδρομος, Γ. Παπασιδέρη), την 1η Δεκεμβρίου και ώρα 6.30 μ.μ.
Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Καλομοίρη Πιέτρη, ποιήτρια. Αποσπάσματα θα διαβάσει ο Γ. Θηβαίος, μεταφραστής και θα προλογίσει ο Γ. Πρόφης,
συγγραφέας. Εκδόσεις Γραβριηλίδη

«Όχι στη βία»
O Σύλλογος Γυναικών "Ιωνίδες", με έδρα το Πικέρμι του
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, ιδρύθηκε με σκοπό την αλληλεγγύη και την προσφορά στις ευάλωτες ομάδες των συμπολιτών μας.
Μέσα από τις δράσεις του ο Σύλλογος Γυναικών «Ιωνίδες»
στοχεύει στην ανάπτυξη της φιλίας και της συνεργασίας
μεταξύ των γυναικών, καθώς και στην προώθηση της ισότητας και του σεβασμού των γυναικών.

«ΛΟΥΛΑ»
Από τη Λούλα στη Λένα: Το πάζλ τεσσάρων δεκαετιών
λογοτεχνίας, πολιτισμού, κοινωνίας και πολιτικής στην
Ελλάδα μέσα απ' τα μάτια του Βαγγέλη Ραπτόπουλου.
Την Παρασκευή 15/11 ώρα 19:00, ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τους παρευρισκόμενους στον χώρο της εκδήλωσης, "Cafe conte" Κ. Αθανάτου 108 Ανω Γλυφάδα.
Διοργάνωση Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Γλυφάδας

Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, ο
Σύλλογoς διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «ΟΧΙ στη
Βία» την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019, Ώρα 18.30 στο
Αμφιθέατρο Γυμνασίου-Λυκείου Ραφήνας.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν :
Η τ. Γενική Γραμματέας Ισότητας Φύλων Βάσω Κόλλια, η
ηθοποιός και συγγραφέας Πολύνα Γκιωνάκη, ενώ παρευρεθεί και η Δρ. ψυχολογίας Σμαρούλα Παντελή με διπλό
ρόλο.

Πέρα από την επιστημονική της άποψη θα συντονίσει και
τη θεατρική διαδραστική παράσταση από την ομάδα Play
Back Nuevo με τίτλο : «ούτε θύμα ούτε θύτης».
Συντονισμός: Χριστίνα Λαμπίρη
Η εκδήλωση είναι στη μνήμη του καθηγητή ποινικού δικαίου
Στυλιανού Παπαγεωργίου – Γονατά
Γυμνάσιο-Λύκειο Ραφήνας: Λ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 10
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Πρόεδρος της ΠΕΔΑ
ο Γιώργος Μαρκόπουλος
Ήττα του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
Πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες εκλογές της
Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Αττικής, στο Σεράφειο
Ιδρυμα, 8.11.19, προκειμένου να εκλέξουν τα Διοικητικά
τους Συμβούλια. Εγγεγραμμένοι βρέθηκαν 300. Ψήφισαν
οι 293, έγκυρα τα 292, ένα λευκό και ένα άκυρο.
Στην
Αττική
(ΠΕΔΑ)
πρώτη δύναμη ήρθε η
«Ενωμένη Αυτοδιοίκηση
Αττικής» προσκείμενη στη
Ν.Δ. με πρώτον σε ψήφους 100, το Δήμαρχο Γαλατσίου
Γιώργο
Μαρκόπουλο, ο οποίος γίνεται και Πρόεδρος της
ΠΕΔΑ. και δεύτερο σαν υποψήφιο πρόεδρο το δήμαρχο
ΒΒΒ Γρ. Κωνσταντέλλος με 69 ψήφους.
Το ψηφοδέλτιο «Ενωμένη Αυτοδιοίκηση Αττικής», έλαβε
149 ψήφους και κατέλαβε 13 από τις 25 θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρώτον σε ψήφους (100) το Δήμαρχο Γαλατσίου Γιώργο Μαρκόπουλο.
Από τους δημάρχους της Ανατ. Αττικής εξελέγησαν ως
σύμβουλοι, οδήμαρχος ΒΒΒ, Γρηγ. Κωνσταντέλλος με 69
ψήφους, ο δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, Βαγγέλης
Μπουρνούς, με 60 ψήφους και ο δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης με 42 ψήφους.
Επίσης εξελέγησαν στην παράταξη της πλειοψηφίας
(Ν.Δ.), Γιάννης Φωστηρόπουλος (Παλαιού Φαλήρου με 61
ψήφους), Αναστάσιος Μαυρίδης (Λυκόβρυσης – Πεύκης
με 56 ψήφους), Βασίλης Ζορμπάς (Αγ. Παρασκευής με 44
ψήφους), Γιάννης Κωνσταντάτος (Ελληνικού – Αργυρούπολης με 35 ψήφους), Γιώργος Τσίρμπας (Αγ. Αναργύρων
– Καματερού με 35 ψήφους) και Γιάννης Ζορμπάς (Αίγινας με 30 ψήφους).
Δεύτερη ήρθε η «Νέα Αυτοδιοίκηση» με επικεφαλής τον
τέως πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Νίκαιας-Ρέντη
Γιώργο Ιωακειμίδη, που έλαβε 50 ψήφους και κατέλαβε
4 έδρες. Από δημάρχους εξελέγη ο Ανδρέας Κονδύλης,
Δήμαρχος Αλίμου.
Ακολούθησε η “Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία” (πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ), ο Κατωπόδης Γρηγόριος
(Δήμαρχος Βύρωνα), με 31 ψήφοι και 3 έδρες
Το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝ.ΑΛ. με επικεφαλής τον Ζενέτο
Νικόλαο, Δήμαρχος Δήμου Ιλίου έλαβε 30 ψήφους και κατέλαβε 3 έδρες, ακόμη έναν δήμαρχο, τον Τζουλάκη
Σταύρο, Δήμου Νέας Σμύρνης
Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ έλαβε 19 ψήφυς και κατέλαβε 2
έδρες, από τους πρώην δημάρχους, Σίμο Ευάγγελο, Δήμο
Πετρούπολης και Σταμέλο Ηλία, Δήμο Καισαριανής,
Για την εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), εξελέγησαν από το
Δήμο Παλλήνης ο Νεκ. Καλαντζής, από το Δήμο Λαυρεωτικής ο πρ. δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού και από
το Δήμο Σαρωνικού ο πρ. δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης.
Από το Δήμο ΒΒΒ δεν εξελέγη κανείς από τους τρεις
υποψήφιους δημ. συμβούλους: Μ. Φουρναράκη, Δ. Γεωργιάκος και Μ. Δασκαλάκης.

Η ήττα του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, πέφτει βαριά
στους ώμους του, γιατί είχε ρίξει μεγάλο βάρος σ’
αυτή την εκλογή, (αν και δεν πήρε λίγους σταυρούς), τόσο που είχε δηλώσει ότι αν δεν εκλεγεί
πρόεδρος, θα παραιτηθεί.

Αννα Μπουζιάνη

ΕΒΔΟΜΗ

Τελειώνει η ομηρία αναμονής έκδοσης
96.000 αδειών οδήγησης
Φαίνεται να φτάνει στο τέλος η
ταλαιπωρία των πολιτών, που
έπρεπε να ανανεώσουν το δίπλωμα οδήγησης, η να βγάλουν
νέο. Το ζήσαμε και το περιγράψαμε, προ έτους, όταν έπρεπε να
πας στο Υπ. Μεταφορών, από τις
5 το πρωί, να γραφτείς σε μία ιδιόχειρη λίστα των ενδιαφερομένων,
και αν μέχρι τις 12 δεν έφτανες
στο γκισέ, για να κλείσεις ραντεβού, το έχανες και έπρεπε να πας
την επομένη. Η τρέλα του παραλόγου.
Με δήλωση του Περιφερειάρχη,
Γιώργου Πατούλη, μέχρι τα μέσα
Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί
η έκδοση των 96.000 αδειών οδήγησης που είχαν παγώσει για 1.5
χρόνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Από την πρώτη στιγμή ανάληψης
των καθηκόντων του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης ζήτησε να τεθεί το θέμα σε απόλυτη
προτεραιότητα για να επιλυθεί.
Μετά τις σχετικές κατευθύνσεις
του Περιφερειάρχη και σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών Η.
Δόλγυρα, το προσωπικό στις Δι-

ευθύνσεις όλων των Γεωγραφικών
Τομέων της Περιφέρειας επιτάχυνε τις διαδικασίες για την έκδοση των αδειών. Προς την
κατεύθυνση αυτή οι εργαζόμενοι
πραγματοποιούν υπερωριακή ερ-

Από τα συγκεκριμένα στοιχεία
προκύπτει το συμπέρασμα ότι η
ολοκλήρωση της έκδοσης των
96.000 αδειών οδήγησης που εκκρεμούν θα ολοκληρωθεί αρκετά
νωρίτερα από το αναμενόμενο.

γασία και τα Σαββατοκύριακα, γεγονός το οποίο έχει συμβάλει
καθοριστικά στην επιτάχυνση των
διαδικασιών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, η έκδοση των αδειών θα
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Τμήμα Διαβατηρίων
της Ελληνικής Αστυνομίας, από
τις 10-09-2019 έως και σήμερα
έχουν αποσταλεί συνολικά για
εκτύπωση πάνω από 58.000
άδειες οδήγησης και έχουν εκτυπωθεί ήδη πάνω από 53.000.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης εξέφρασε την ικανοποίηση
του για τη σχετική εξέλιξη και ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους
των Διευθύνσεων Μεταφορών της
Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι εργάζονται υπερωριακά, προκειμένου
να επιταχυνθούν οι εργασίες.

Αλλαγές και στον τρόπο “απαρτίας”
των Δημοτικών Σύμβουλίων
Οι νέες αλλαγές που επιφέρουν,
μετά τις τις δημοτικές εκλογές, και
αφού οι νέοι αιρετοί έχουν εκλεγεί
με το νόμο “Κλεισθένη”, είναι μάλλον προς τα κάτω και όχι προς τα
πάνω. Δεν αναβαθμίζουν, υποβαθμίζουν τη λειτουργία των αιρετών,
ιδιαίτερα στα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων.
Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
που δηλώνουν παρών κατά την
έναρξή του, δημιουργώντας έτσι
απαρτία, αν αργότερα αποχωρήσουν λογίζονται ως παρόντα ως το

τέλος της συνεδρίασης για να θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία.
Με την περ. β’ της παρ.1 του
αρ.178 του πολυνομοσχεδίου αντικαθίσταται η παρ.10 του αρ.67
του “Καλλικράτη” (ν. 3852/2010)
που είχε αντικατασταθεί με το αρ.
74 του “Κλεισθένη” (ν.4555/2018).
Αυτό σήμερα αλλάζει και η απαρτία για κάθε θέμα θα υπολογίζεται
επί των παρόντων συμβούλων και
όχι επί της αρχικής απαρτίας.
Με τη νέα ρύθμιση ορίζεται ότι:
«για τη λήψη απόφασης για κάθε

συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί
των πραγματικά παρόντων μελών
κατά τη ψηφοφορία».
Σημειώνεται ότι αντίστοιχη μεταβολή επέρχεται και στη λήψη Αποφάσεων
στα
Περιφερειακά
Συμβούλια.
Η περ.α’ της παρ.2 του ίδιου άρθρου του Ν/Σ αντικαθιστά την
παρ.3 του αρ.169 του ν.3852/2010
ως ισχύει, αναφέροντας ό,τι ανωτέρω για τα Δημοτικά Συμβούλια,
ήτοι υπολογισμό της πλειοψηφίας
επί των πραγματικά παρόντων.

ΕΒΔΟΜΗ
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Στα ίδια και χαμηλότερα επίπεδα
τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Κρωπίας
Ο Δήμος Κρωπίας, αποφάσισε με το
Δημοτικό του Συμβούλιο να κρατήσει στα ίδια επίπεδα τα διάφορα
τέλη που χρεώνονται οι πολίτες. Οι
τιμές παραμένουν σε επίπεδα του
2018 και του 2016.

κοί χώροι - εμπορικές αποθήκες γραφεία παροχής υπηρεσιών με 2.00
ευρώ/τ.μ. (ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ 3,06 όπως
ισχύει (283/18).
― Εμπορικά εργαστήρια - Βιομηχανίες - βιοτεχνίες - καταστήματα
εστίας με 3.06 ευρώ.

Στα τέλη ύδρευσης
Στα Κοιμητήρια
Με την νέα απόφαση (223/1), δεν αναπροσαρμόζει τα τέλη ύδρευσης, αλλά
τα κρατάει στα επίπεδα του 2018.

Στα τέλη καθαριότητας
και φωτισμού
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την
(222/2019) απόφασή του κρατάει
στα ίδια επίπεδα και τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Σε κάποια
μάλιστα γίνονται και μειώσεις.
Παραδείγματα
― Γενικός δείκτης κατοικιών εντός
σχεδίου και εκτός σχεδίου ακίνητα
1,30 ευρώ/τμ ΕΤΗΣΙΩΣ (από 1,33
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 283/18).
― Γενικός δείκτης επαγγελματικών
χώρων στεγασμένων ή μη 3,05
ευρώ/τμ ετησίως όπως ισχύει και
στο 2018.
― Γενικός δείκτης κοινωφελών και
μη κερδοσκοπικών οργανισμών 0,50
ευρώ/τμ ετησίως εκτός των υπηρεσιών που έχουν απαλλαγεί εκ του
νόμου.
ΜΕΙΩΣΗ 50% στις κατοικίες των
ατόμων με αναπηρία, μονογενεϊκών
οικογενειών και άλλες κατηγορίες.
― Εμπορικά καταστήματα - εκθεσια-

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Κρωπίας, ομόφωνα αποφάσισε να
μην αναπροσαρμόσει τα τέλη νεκροταφείων για το έτος 2020, και θα
παραμείνουν στο ύψος που έχουν

καθοριστεί από το 2016! (απόφ.
224/2019).
1. Ετήσια τέλη καθαριότητας 3,00 €
2. Ενοικίαση τάφου 3τους ταφής
250,00€
3. Ετήσια παράταση τάφου 3τους ταφής
μετά την λήξη της τριετίας 50,00 €
4. Ενοικίαση οστεοφυλακίου ανά τριετία
30,00 €
5. Χρήση ψυγείου για φύλαξη νεκρών
14,60 €
6. Αγορά οικογενειακού τάφου Α΄ ζώνη
2.054,00 €, Β΄ ζώνη 1.467,00 €, Γ΄ ζώνη
880,40€
Με μια προσεκτική ματιά, βλέπει κανείς κάνοντας αντιπαραβολή, τις υπέρογκες τιμές που έχουν άλλοι Δήμοι.

Kορωπί: 2oς Σχολικός Μαραθώνιος
Ανακύκλωσης στα σχολεία
Ξεκίνησε ο 2oς Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και
Λύκεια του Δήμου Κρωπίας. Ο
στόχος είναι: η ευαισθητοποίηση
και επιβράβευση μαθητών, γονέων
και εκπαιδευτικών.
Στο ξεκίνημα βρέθηκε ο Δήμαρχος
Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης
κοντά τους, την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, στο 3o Δημοτικό Σχολείο
Κορωπίου,
όπου
τον
υποδέχθηκε η διευθύντρια του
σχολείου Β. Διαμαντίδου.
Στον νέο Σχολικό Μαραθώνιο
Ανακύκλωσης μετέχουν 22 σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά
στη χωριστή συλλογή υλικών
όπως το χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, μπαταρίες και τηγανέλαιο
(σε ορισμένα σχολεία).

,

«Οι απανωτές και εξωφρενικές
ανακρίβειες της ΕΒΔΟΜΗΣ»
Τη χολή ορισμένων ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ, που επηρεάζουν
την Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ΒΒΒ, τη γνωρίζουμε πολύ καλά. Και κάθε τόσο αποκαλύπτονται
ακόμη περισσότερο. Δεν μπορούν να ανεχθούν ότι
εμείς δεν σκύψαμε στην κωλοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ,
τον οποίον στηρίξαμε προεκλογικά (1.2015), αλλά
όταν είδαμε ότι πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων,
ένα 62% ενός πονεμένου, τραυματισμένου λαού,
που άφησε τις ελπίδες του πάνω τους, το καταγγείλαμε. Και έκτοτε στεκόμαστε απέναντι, για τον
τρόπο που διακυβέρνησε τη χώρα (χωρίς να υποστηρίζουμε βέβαια τον αυταρχισμό της κυβέρνησης
της Ν.Δ.)
Μόνον έτσι εξηγείται, η χολή που έβγαλαν, σε ανακοίνωσή τους, γιατί κάναμε λάθος και μπερδέξαμε
τους συμβούλους στα θέματα, που έθιξαν, και γράψαμε σχετικά, στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου
ΒΒΒ.
Αντί να γράψουμε ότι τις ερωτήσεις τις έκανε ο
Θάνος Ματόπουλος, που ειρήσθω εν παρόδω έρχεται πάντα μελετημένος στα συμβούλια, γράψαμε
ότι τις έκανε ο Δημ. Δαβάκης.
Τόοοοσο μεγάλο έγκλημα!! για να αναρτήσουν πολυσέλιδες καταγγελίες!, παρ’ ότι, όταν μας ενημέρωσε ο Θάνος Ματόπουλος, ότι το έχουμε γράψει
λάθος, το διορθώσαμε άμεσα στην ηλεκτρονική
μας διεύθυνση.
Δυστυχώς, δεν απολογηθήκαμε... και στην έντυπη
έκδοσή μας.
Λυπούμαστε ειλικρινά, γι’ αυτού του τύπου ανακοινώσεις. Αλλά η ΡΙΚΙΠ, μας έχει συνηθίσει. Δεν πτοούμεθα. Όσο για το ότι: «ευνοϊκές καταχωρήσεις
και δημοσιεύσεις αποτελούν μέρος της εμπορικής
πολιτικής των μέσων ενημέρωσης και δεν έχουν να
κάνουν με την ενημέρωση των πολιτών», τους το
επιστρέφουμε, γιατί δεν μας αγγίζει. Ο σοφός λαός
λέει: “αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γενούν οι
κότες”. Όποιος έχει μάτια λοιπόν βλέπει, αλλά προφανώς δεν θέλει να βλέπει...
Δεν θα προχωρήσουμε σε αγωγές για συκοφαντική
δυσφήμιση, γιατί δεν είμαστε δικομανείς αφενός
και αφετέρου γιατί το καλύτερο δικαστήριο το κάνει
ο λαός. Και αυτός μας δικαιώνει κάθε εβδομάδα.
Η... “κατηγορούμενη” Αννα Μπουζιάνη

To «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου ΒΒΒ καλεί
τους ωφελούμενους να ενταχθούν στο πρόγραμμα 4 θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες,
Tα ηλικιωμένα άτομα 65 ετών και άνω και τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) που χρήζουν κατ' οίκον φροντίδας καλεί
o Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
To «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα που έχει ως σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των εξυπηρετούμενων ατόμων και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους.
Οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα υπηρεσίες φροντίδας παρέχονται δωρεάν στους εξυπηρετούμενους
από την Κοινωνική Λειτουργό, την Φυσικοθεραπεύτρια και την Οικογενειακή Βοηθό του προγράμματος.
Πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.vvv.gov.gr/index.php/koinoniki-merimna/vothia-sto-spiti#tab-3
Επικοινωνία και αιτήσεις ένταξης: Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου BBB, Ζεφύρου 2, Βούλα, τηλέφωνα:
2132019923, 2132019908, 2132019928, 2132019904

στην Περιφέρεια
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ορίστηκαν τέσσερις περιφερειακοί σύμβουλοι ως θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες: η
Ελένη Δουνδουλάκη Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, η Μαρία Κουρή Αντιπεριφερειάρχης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο Βασίλης Γιαννακόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών
και Επικοινωνιών και ο Αθανάσιος Βαθιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Καραβάτζιο
ο πρωτοπόρος στην τέχνη και
ανένταχτος στη ζωή
Ο Μικελάντζελο Μερίζι με οικογενειακό Αμερίγκι, γνωστός τοις πάσι ως Καραβάτζιο, ήταν γιος του Φέρμο Μερίζι με οικογενειακό του όνομα Αμερίγκι, οικοδόμου ή
όπως άλλοι λένε αρχιτέκτονα στην υπηρεσία του μαρκήσιου Καραβάτζιο.
Είχε γεννηθεί στη Λομβαρδία. Γενικά θεωρείται σαν ένας
ζωγράφος, από τους πιο σημαντικούς όλων των εποχών,
του οποίου η πρωτοποριακή τεχνική που έδινε στους πίνακές του συναγωνιζόταν με την ατίθαση και ανένταχτη
ζωή του.
Στην τέχνη του μέσα από βαθιά σε φωτισμό μορφές καδραρισμένες σε σκοτεινό φόντο, τόνιζε το «έξεργο» της
απεικόνισης, δημιουργώντας έτσι τη μυστηριακή ψευδαίσθηση μιας αινιγματικής τρισδιάστατης τελετουργίας
ενός δράματος.
Ανατρέποντας την καθιερωμένη παράδοση ακόμα και στα
θρησκευτικά θέματα χρησιμοποίησε σαν πρότυπα σκηνές
ρεαλιστικές παρμένες από τη σκληρή καθημερινότητα, με
μορφές και πρόσωπα όχι μιας εξιδανικευμένης σε απόλαυση ζωής, αλλά μόχθου και πάλης.
Στον “κομήτη” βλέποντάς τον στον ουρανό διακρίνομε μια
φωτεινή κεφαλή και μια ουρά που προοδευτικά ξεφτίζει.
Η ουρά υπάρχει πάντα και πάντα σαν ξεφτισμένο σκιερό
εξάρτημα σε προσπάθεια απόσβεσης της όποιας φωτεινής και φανταχτερής κεφαλής.
Αυτό άλλωστε, ως δίκης ετυμηγορία, είναι και το αντίβαρο
στην ισορροπία της οικονομίας της φύσης. Όταν δηλαδή
οι φανταχτεροί και σημαντικοί στην προκειμένη περίπτωση άνθρωποι της τέχνης, τουλάχιστον κατά κανόνα
δεν μπαίνουν στην εξαίρεση.
Τέλος πάντων η σκιερή ουρά για τον Καραβάτζιο υπήρξε
η και καθ’ ολοκληρία άτακτη πορεία της ζωής του.
Για τη ζωή του και τον χαρακτήρα του, έχουν γραφεί
πολλά γι’ αυτό και τα όχι ολίγα ερωτηματικά για την αλήθεια τους.
Επί παραδείγματι, ιδιόρρυθμος στο έπακρο, πρωτόγονος
στις αντιδράσεις του, βίαιος, εριστικός, μέθυσος. Και
όταν ανέβηκε, ναρκισιστικά είχε και σπαθοφόρο να τον
συνοδεύει, και έναν σκύλο να τον συντροφεύει στα επιδεικτικές εξόδους του.
Αλλά όσο και αν ευτύχησε να είναι πρώτος στην τέχνη,
άλλο τόσο ήταν και προκλητικά δεύτερος στη ζωή του.
Όταν ενδεικτικά, σε πίνακά του σχετικό με την Παναγία,
για να ερεθίσει το κοινωνικό κατεστημένο, για μοντέλο
είχε πάρει μια άρρωστη γυναίκα από το δρόμο- για κοινή
του πεζοδρομίου μιλάνε μερικοί - με το πρόσωπο να είναι
παραμορφωμένο από την προχωρημένη πάθησή της και
την κοιλιά και τα άκρα της πρησμένα.
Και βέβαια αυτή εικόνα, φυσικώ τω λόγω, ενόχλησε την
τότε συντηρητική κοινωνία, η οποία με μύδρους ξεσηκώ-

ΕΒΔΟΜΗ

θηκε και τον κατακεραύνωσε.
Ακόμη ενοχλούσε η εικόνα του, όταν τρόφιμος στα γνωστά της εποχής καπηλειά, συναγελαζόταν με τον υπόκοσμο. Όταν δεν δίσταζε στο χώρο αυτό, όχι απλά να
έρχεται σε ρήξη με τα λόγια, αλλά και να γρονθοκοπιέται
παλεύοντας καταγής σαν αλήτης.
Το 1590 τον συναντάμε να έχει καταφύγει στη Ρώμη
χωρίς τροφή, χωρίς στέγη, γενικά απένταρος, ψάχνοντας
για μεροκάματο. Τότε ήταν που, ποιος ξέρει γιατί, όχι
μόνο αποκήρυξε την οικογένειά του, αλλά και άλλαξε το
πατρικό του όνομα από “Μερίζι” σε “Καραβάτζιο”.
Η Ρώμη εκείνη την εποχή, χρόνια μόλις, είχε περάσει την
καταστροφή της από την λεηλασία που δέχτηκε από τα
στρατεύματα του Καρόλου Α΄. Αντιμετώπιζε όμως την
καθολική παρακμή της με σθένος και σχέδια και ζυμώσεις
σε μια προσπάθεια ανάκαμψης.
“Ξεσκισμένο κουφάρι”, την χαρακτηρίζει ο πάπας Κλήμης
Ζ΄ καθώς προσπαθεί να συμμαζέψει τα κουρέλια της. Ξαναγεννιέται όμως γρήγορα από τις στάχτες της με το
χρυσάφι που συρρέει από Αμερική και Ινδίες.

Η αγία Έδρα αισιοδοξεί και Καπουτσίνοι, Βαρναβίτες, και
Ουρσουλίνες, όπως και άλλα μοναχικά τάγματα, με πιστώσεις αρχίζουν να χτίζουν κοινόβια και εκκλησίες, που
πρέπει να διακοσμηθούν.
Η διακόσμηση θέλει καλλιτέχνες και η Ρώμη αυτή την περίοδο αρχίζει να κατακλύζεται από τέτοιους απένταρους
και “χωρίς δεύτερη αλλαξιά”, που έστω και με λιγοστό ταλέντο βρίσκουν έδαφος για να αναδειχθούν προσωπικά
και να συνέλθουν οικονομικά.
Ο Καραβάτζιο, για πέντε χρόνια ταπείνωσης, εντάσσεται
στο σύστημα “ανάστασης” και “μπογιατίζει” εικόνες με κακοφτιαγμένες φιγούρες αγίων -τρία κεφάλια την ημέρα.
Τις πουλά στον έμπορο της εποχής Λουτσίνο Σιτσιλιάνο
που τις αγοράζει, “με την οκά” και έτσι αντιμετωπίζει την
πείνα του.
Η καλή του τύχη ανοίγει όταν καταφέρνει και προσλαμβάνεται στο φημισμένο εργαστήρι του Αντιβεντούτο
Γκραμμάτικα από την Σιέννα, που ασχολείται με τη μαζική
παραγωγή αντιγράφων από πίνακες της μόδας. Αρρωσταίνει όμως και μπαίνει στο “Νοσοκομείο των Πτωχών,
Σάντα Μαρία ντε λα Κονσολατσιόνε”, (δηλαδή της Παναγίας της παρηγορήτριας), όπου μέσω κάποιου Γάλλου
μαίτρ ονόματι Βαλεντέν, εμπόρου έργων τέχνης γνωρίζεται με τον καρδινάλιο Ντελ Μόντε, άνθρωπο προσκείμενο
στον πάπα. Αυτός του παρέχει τροφή και στέγη δωρεάν
μαζί με κάποιο χρηματικό επίδομα (con patre e provisione)
Ο καρδινάλιος του φέρνει μουσαμάδες και οι μουσαμάδες
γυρίζουν πίσω σε αυτόν ζωγραφισμένοι με έργα μεγάλης τέχνης, τέχνης ιδιότυπης γεμάτης ρεαλισμό, που συνάμα τονίζουν την υπεύθυνα επαγγελματική συνείδηση

του Καραβάτζιο ως καλλιτέχνη.
Το 1597 ο Καραβάτζιο αναλαμβάνει τη διακόσμηση των
τοίχων της εκκλησίας του Αγίου Λουδοβίκου με ιστόρηση
που αφορά το “μαρτύριο του αγίου Ματθαίου”. Εδώ ο νατουραλισμός της γραφής του πινέλου του Καραβάτζιο με
δραματικό ρεαλισμό αγγίζει τα προβλήματα της κοινωνίας
και τον καθιερώνει στα μόλις 24 χρόνια του σαν επιφανή
ζωγράφο.
Γενικά και σε αντίποδα επάνω στη ζωή του, οι πληροφορίες που μπορώ να συλλέξω είναι συγκεχυμένες.
Διηγούνται πως ο Καραβάτζιο στη Ρώμη και γενικά, ήταν
ένα άτομο ατίθασο.
Κατά κανόνα όντας ανένταχτος, συχνάκις βρέθηκε να
παραβαίνει το νόμο. Θυμούνται πως το 1600, για άγνωστη
αιτία ξυλοκόπησε έναν ομότεχνό του. Πως τον επόμενο
μόλις χρόνο, φιλονίκησε και τραυμάτισε έναν στρατιώτη.
Το 1603 για άλλο παραβατικό λόγο, καταγγέλθηκε από
ομότεχνό του και φυλακίστηκε.
Παρενέβη όμως ο πρέσβης της Γαλλίας και προτού δικαστεί απαλλάχτηκε από την κατηγορία και αποφυλακίστηκε.
Τον Απρίλιο του 1604, εκνευρισμένος πέταξε στο πρόσωπο σερβιτόρου ένα πιάτο με φαγητό, αγκινάρες, και δικάστηκε.
Τον δε Οκτώβριο του ίδιου έτους, ρίχνει πέτρες στην
παπική φρουρά, και συλλαμβάνεται. Μάιο του 1605 συλλαμβάνεται και πάλι για παράνομη κατοχή και χρήση
όπλου, όταν τραυμάτισε κάποιον αντεραστή του, της ερωμένης του. Το 1606 φιλονικεί σε παιχνίδι μπιλιάρδου, και
σε μανιακή κατάσταση για τον τζόγο σκοτώνει τον αντίπαλό του, ενώ ο ίδιος διαφεύγει μαχαιρωμένος.
Τραυματισμένος κρύβεται, φεύγει από τη Ρώμη και καταλήγει στη Νάπολη. Στη Νάπολη, τον βρίσκομε να είναι σε
κακή και μεγάλης απόγνωσης κατάσταση. Αντιδρά όμως
και σε ένα παρεκκλήσιο ζωγραφίζει “τα Επτά έργα του
Ελέους”.
Μετά, τον βρίσκομε στη Μάλτα να ζωγραφίζει στον καθεδρικό της ναό τον “Αποκεφαλισμό του αγίου Ιωάννη” .
Στη Μάλτα ανακηρύσσεται “Ιππότης στο τάγμα της Δικαιοσύνης”, (1608). Όταν όμως μαθεύεται ότι καταζητείται
από τις αρχές για εγκληματική πράξη και όχι μόνο, τον
διώχνουν από το τάγμα. Πηγαίνει τότε στις Συρακούσες,
συνεχίζει να ζωγραφίζει, ενώ ζητεί και την συγχώρεση
από τον πάπα.
Σε καινούργια συμπλοκή όμως στην πόρτα ενός πανδοχείου πληγώνεται βαριά, και όλοι τον νομίζουν νεκρό.
Αλλά επιζεί, επιβιβάζεται σε πλοίο ισπανικό και φεύγει για
το Πόρτο Έκολε, που ανήκει στη επικράτεια του πάπα
(1610).
Φτάνοντας εκεί από λάθος των αρχών συλλαμβάνεται και
φυλακίζεται. Όταν το λάθος αποκαλύπτεται, το πλοίο εν
τω μεταξύ έχει αναχωρήσει για Ρώμη μαζί με τα υπάρχοντα του Καραβάτζιο μέσα. Αυτός εμφανώς καταβεβλημένος και από πάνω με την ελονοσία του να είναι σε
έξαρση καταρρέει και σε λίγο πεθαίνει στα 37 μόλις χρόνια του.
Πεθαίνει ο χαρισματικός πλην μοναχικός καλλιτέχνης, ο
επαναστάτης στο πινέλο και ανατρεπτικός στη ζωή, αφήνοντας στη ζωγραφική πίσω του ένα μεγάλο, πάρα πολύ
μεγάλο κενό, αλλά και πολλούς μιμητές, μεταξύ δε αυτών
και τον Ρούμπενς, Ρέμπραντ ακόμη και Βελάσκεθ.
Ο Καραβάτζιο αποτύπωνε τις μορφές μπροστά στον πόνο
τους και γενικότερα με το κλασικό μαύρο φόντο του,
έφερνε την ταλαιπωρία τού μόχθου και έξω από την επίπλαστη λυρική ωραιότητα. Το πινέλο του βυθισμένο στην
ψυχή προέβαλε εξωτερικά την εσωτερική παραμόρφωση
της αγωνίας, πράγμα που χαλούσε τη μαλθακότητα της
εποχής του γι’ αυτό δεν είχε την επικρότηση μερικών. Όσο
για τη ζωή του, που δεν ήταν ανεπαίσχυντη και ποτέ ανώδυνη και τα τέλη της ούτε αγαθά ούτε αναμάρτητα, “ο
αναμάρτητος τον λίθον πρώτος βαλέτω”.
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Επιστρέφει σκότος βαθύ!
Παλιές, μαύρες, εποχές, επιστρέφουν στην καθημερινότητα του πολίτη, από τα όργανα της τάξης και της
πολιτικής βεβαίως, που δίνουν τις κατευθύνσεις.
Τα δείγματα άκρως επικίνδυνα και οι βουλευτικές
απαντήσεις της Ν.Δ. ακόμη πιο επικίνδυνες.

300 άτομα, έβαλαν γονατιστούς με τα χέρια ψηλά επί
μία ώρα, ομάδα της Δίωξης του ελληνικού κράτους,
χωρίς να τους πουν τίποτα, χωρίς καν να δηλώσουν
την ταυτότητά τους, ψάχνοντάς τους έναν έναν,
σπέρνοντας την τρομοκρατία, αφού κανείς δεν καταλάβανε τι συμβαίνει.
Ακούστηκαν διάφορα στα τηλεπαράθυρα από βουλευτές του Κοινοβουλίου, αλλά εκείνο που μας εντυπωσίασε ήταν η απάντηση του βουλευτή της Ν.Δ. που
είπε ότι: «ναι αλλά βρήκαν σε 10 ναρκωτικά».
Και μένω με το στόμα ανοιχτό! Είναι δυνατόν να μπαίνεις σε ένα κατάστημα και να απειλείς φωνάζοντας
και να γονατίζεις 300 ανθρώπους για να μήπως βρεις
ναρκωτικά;

Στην πλατεία Συντάγματος αν σταματήσεις 300 ανθρώπους που κινούνται, είναι βέβαιο ότι θα βρεις σε
κάποιους ναρκωτικά; Στο Μετρό, αν γονατίσεις όλο
τον κόσμο, σε ένα βαγόνι αποκλείεται να μη βρεις σε
κάποιους ναρκωτικά;
Και το δεύτερο, που συνέλαβαν φοιτητή έξω από το
σπίτι του, του πήραν τα κλειδιά του σπιτιού του και
μπούκαραν μέσα για να βρουν μία τρομοκρατημένη
γιαγιά!!!, ενώ τον φοιτητή τον έστειλαν στη ΓΑΔΑ!
Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων; Αυτή είναι η προστασία του πολίτη! Σε ποιο σκοταδισμό επιστρέφουμε;
Το σκηνικό το περιγράφουν εξαιρετικά ο dj, που βρισκόταν μέσα στο μαγαζί και έβγαζε μεροκάματο, και
ο φοιτητής στη σελίδα 11.

Από το σκοτάδι γεννιέται το φως!!
Μετά τον πρώτο κατακλυσμό, ο οποίος πήρε το όνομά
του, από τον τότε βασιλιά της Φθίας, Δευκαλίωνα (= μουσκεμένος), ο οποίος έγινε ο προπάτορας όλων των Ελλήνων, ο ελλαδικός χώρος μοιράστηκε στους γιους και
στους απογόνους του, οπότε ένας εγγονός του, γιος της
κόρης του Θείας και του Δία, που λεγόταν Μακεδνός ή
Μακεδόνας, έγινε γενάρχης των Ελλήνων Μακεδόνων,
ιδρύοντας βασίλειο στη βόρεια Ελλάδα, αρχικά στην περιοχή πέραν του Ολύμπου, μεταξύ των ποταμών Αλιάκμονα και Αξιού. Στη συνέχεια περιέλαβε όλη την βόρεια
περιοχή και αποτέλεσε ένα ενιαίο ελληνικό βασίλειο της
μίας και μοναδικής ελληνικής «Μακεδονίας»!!
Το βασίλειο της Μακεδονίας κυβερνήθηκε από πολλές
βασιλικές δυναστείες όπως των Αργεαδών, ( από το
Άργος), των Αντιπατριδών (από τον Αντίπαρτρο), των
Αντιγονιδών (από τον Αντίγονο), αλλά από το 359 π.Χ
μέχρι το 336 π.Χ. βασιλιάς του ήταν ο Φίλιππος ο Β’. που
τον διαδέχτηκε μετά την δολοφονία του, ο γιος του,
Αλέξανδρος, τον οποίο είχε αποκτήσει με την πανέμορφη και πανέξυπνη Ολυμπιάδα, κόρη του βασιλιά των
Μολοσσών της Ηπείρου. Η Ολυμπιάδα είχε συνεχή,
ενεργή πολιτική δράση σε όλη τη ζωή της, μέχρι την αισχρή δολοφονία της, από τον υπονομευτή του βασιλικού
μακεδονικού θρόνου τον Κάσσανδρο!!!
Το έργο της ενοποίησης των ελληνικών πόλεων-κρατών,
από τον Φίλιππο σε ενιαίο κράτος υπό την αρχηγία του,
ολοκληρώθηκε από τον βασιλιά Αλέξανδρο, ο οποίος στη
συνέχεια πραγματοποίησε την μεγάλη εκστρατεία προς
την αχανή Ασία για να απαλλάξει τον ελληνισμό από την
Περσική λαίλαπα, εκπολιτίζοντας συγχρόνως τους ασιατικούς λαούς!
Στο χαρακτήρα και στη δραστηριότητα,που ανέδειξε ο
Αλέξανδρος, σημαντικό ρόλο έπαιξε η διαπαιδαγώγηση
και η μόρφωση που πήρε από τον δάσκαλό του τον Αριστοτέλη από την ηλικία των 13 χρόνων, για τον οποίο
είπε ο Αλέξανδρος το περίφημο: «στον πατέρα μου
οφείλω το ζην και στο δάσκαλό μου το ευ ζην»!!!
Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.Χ. στην πόλη Στάγειρα της Χαλκιδικής, η οποία ιδρύθηκε από Έλληνες της
Άνδρου και της Χαλκίδας, από όπου καταγόταν και η οικογένειά του και εκεί αποσύρθηκε μετά τον θάνατο τού
Αλέξανδρου γιατί κατηγορήθηκε για φιλομακεδονικά
φρονήματα και ασέβεια και το 322 απεβίωσε σε ηλικία 62
ετών!!
Πατέρας του ήταν ο φημισμένος γιατρός Νικόμαχος,
προσωπικός γιατρός του βασιλιά της Μακεδονίας
Αμύντα Γ΄, πατέρα του Φιλίππου του Β΄ και παππού του
Μ. Αλεξάνδρου και μητέρα του ήταν η Ασκληπιάδα Φαιστίς!!
Επειδή έχασε τους γονείς του σε μικρή ηλικία την δια-

παιδαγώγηση και μόρφωσή του ανέλαβε ένας συγγενής
του που ζούσε στην πόλη Αταρνέα της Ιωνίας και σε ηλικία 17 ετών, τον έστειλε στην Αθήνα για να μαθητεύσει
στην περίφημη Ακαδημία του Πλάτωνα, όπου διακρίθηκε
για τον ζήλο του, έγινε ο πιο αγαπητός μαθητής του,
έμεινε κοντά του 20 χρόνια, αναδείχθηκε σε ένθερμο
υποστηρικτή του, αλλά μετά τον θάνατο του Πλάτωνα
και την πολιτική άνοδο του Δημοσθένη, που ήταν επικεφαλής του αντιμακεδονικού κόμματος, έφυγε και εγκαταστάθηκε στη πόλη Άσσο της Ιωνίας, απέναντι από την
Λέσβο και πολύ κοντά στην πόλη που μεγάλωσε, κράτησε κριτική στάση και ανέπτυξε δικό του ανεξάρτητο φιλοσοφικό σύστημα!!
Κατά την τριετή παραμονή του στην Άσσο, γνωρίστηκε
με τον Θεόφραστο και ερευνώντας τον κόσμο των ζώων
και των φυτών έγραψε τα «φυσιογνωστικά έργα» του!!
Ο Αριστοτέλης έγραψε και αφιέρωσε στον Αλέξανδρο το
«Περί βασιλείας» έργο του, που τον προέτρεπε για ορθή
άσκηση της εξουσίας, ενώ μετά από σύντομη παραμονή
του στα Στάγειρα επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε δική
του σχολή, χτισμένη ανάμεσα στο Λυκαβηττό και στον
Ιλισό ποταμό και κοντά στο ναό του Λυκείου Απόλλωνα
και γι’ αυτό την ονόμασε «Λύκειον» και εμπεριείχε την
έννοια του Απολλώνιου Φωτός!!
Στο Λύκειο η διδασκαλία γινόταν περπατώντας και γι’
αυτό ονομάστηκε «Περιπατητική Σχολή». Ηταν ένα οικοδόμημα τριγυρισμένο από στοές και εξελίχθηκε σε ανώτατο πνευματικό ίδρυμα, στο οποίο έγραψε ο
Αριστοτέλης τα σημαντικότερα έργα του. Από τρεις καταλόγους που διασώθηκαν μαθαίνουμε ότι είχε γράψει
γύρω στα 150 έργα, που χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες: α) στα δημοσιευμένα από τον ίδιο έργα που
είχαν εκλαϊκευτικό χαρακτήρα, β) σημειώσεις και συλλογές υλικού προοριζόμενες για επιστημονικές πραγματείες και γ) τα ίδια τα επιστημονικά έργα!
Όλα σχεδόν τα σωζόμενα έργα του Αριστοτέλη ανήκουν
στην τρίτη κατηγορία, εκτός από την «Αθηναίων Πολιτεία» που εντάσσεται στην πρώτη!!
Στα «Ηθικά» του, κάνει αναφορά στην αναζήτηση του
ατομικού αγαθού και στην ευδαιμονία της ζωής, στον
αγαθό χαρακτήρα, στην εκούσια πράξη και στην προαίρεσή της, στις ηθικές και διανοητικές αρετές, στη δικαιοσύνη, στην ηδονή, στη φιλία, την οποία θεωρούσε
εντελώς απαραίτητη για τη ζωή, ενώ στο έργο του «Ρητορική» αναφέρεται στην τέχνη της ρητορικής και στα
διάφορα είδη της πειθούς!!
Στα «Πολιτικά» αναφέρει προβλήματα πολιτικής φιλοσοφίας σχετικά με την δημιουργία της πόλης-κράτους, της
φύσης της πολιτικής κοινωνίας, όπως και στην έννοια

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

του πολίτη, στα είδη των πολιτευμάτων, στα ορθά πολιτεύματα και στις παρεκβάσεις τους, στη δικαιοσύνη, στη
μορφολογία και στη παθολογία του κράτους και στο ιδανικό πολίτευμα!!!
Τα «Ηθικά» και τα «Πολιτικά» έργα του Αριστοτέλη αποτελούν τη βασική συνεισφορά του στις πρακτικές επιστήμες και το όλο έργο του έχει ασκήσει τεράστια επίδραση
σε όλες σχεδόν τις εποχές από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες ακόμα
και στην αραβική. Η σοφία του μελετήθηκε από μορφωμένους Άραβες, ενώ καταλυτική επίδραση είχε στη θεολογία όλων των μονοθεϊστικών θρησκειών και ιδίως στο
τρίπτυχο των θρησκειών του Αβραάμ, δηλαδή στο Ιουδαϊσμό, στο Χριστιανισμό και στο Μωαμεθανισμό, οι
οποίες ακούμπησαν πάνω στον πρωτοπόρο ελληνικό μονοθεϊσμό των Ορφικών, των Δελφικών και στις μονοθεϊστικές θεωρίες του Ησίοδου, του Σωκράτη, του
Πλάτωνα!!
Η ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ και μελετάει συστηματικά τον αντίποδα
των νεοτέρων ηθικών θεωριών, ενώ η πολιτική φιλοσοφία
του έχει επηρεάσει σύγχρονες πολιτικές θεωρίες που
ασκούν κριτική στη θεωρία του φιλελευθερισμού!!
Ο Αριστοτέλης είναι η ολοκληρωτική μεγαλοφυϊα, η
οποία από το χάος δημιούργησε την τάξη στη γνώση και
στην επιστήμη και με την άφθαστη ταξιθετική του δύναμη
κατέταξε σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή σε τρεις τάξεις το
σύνολο του επιστητού, που είναι:
1ον) Η μαθηματική επιστήμη
2ον) Η μεταφυσική, η πρώτη Δημιουργική του παντός
αιτία, γι αυτό λέγεται και «Θεολογική και
3ον) Η φυσική, που περιλαμβάνει την αστρονομία, την
βιολογία, την ψυχολογία και όλες τις λεγόμενες φυσικοχημικές επιστήμες!!
Ο μέγιστος αυτός Έλληνας φιλόσοφος και δάσκαλος
τού πρώτου Έλληνα κοσμοκράτορα Αλέξανδρου, θεμελίωσε την κοσμοκρατορία του ελληνικού πνεύματος,
πρώτα στη Δύση και ύστερα στον υπόλοιπο κόσμο και
ήταν ο δημιουργός της πνευματικής κατάκτησης της Οικουμένης, αποδεικνύοντας ότι από το σκοτάδι γεννιέται
το Φως και στην προκειμένη περίπτωση το ΦΩΣ είναι το
ελληνικό φως της γνώσης, της τιμής και των ηθικών
αξιών!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μαχαραγιάς δίνει το παλάτι
του στην Airbnb
Η βασιλική οικογένεια του Τζαϊπούρ της Ινδίας, γίνεται η
πρώτη στον κόσμο που δίνει το παλάτι της, το City Palace
of Jaipur, προς ενοικίαση στην Airbnb.
Το παλάτι, ηλικίας 300 ετών και έχει φιλοξενήσει πολλούς
επισκέπτες. Από το Νοέμβριο του 2019, η πολυτελής
σουίτα Gudliya θα μπορεί να ενοικιαστεί από εξωτερικούς
επισκέπτες και για πρώτη φορά μέσω Airbnb. Έτσι, ο μαχαραγιάς Sawai Padmanabh Singh γίνεται ο πρώτος βασιλιάς που προσφέρει το σπίτι τους στην πλατφόρμα.

Το παλάτι, με πλούσια ιστορία και σε κεντρική θέση στη
Τζαϊπούρ, την πρωτεύουσα του Ρατζαστάν, αποτελεί ένα
από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Ινδίας.
Η σουίτα που παραχωρείται προς ενοικίαση στην Airbnb
βρίσκεται σε μία από τις ιδιωτικές περιοχές του παλατιού
που μέχρι σήμερα ήταν προσβάσιμη αποκλειστικά από τα
μέλη της βασιλικής οικογένειας και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους της.
Η σουίτα περιλαμβάνει καθιστικό, κουζίνα, πολυτελές
μπάνιο και ιδιωτική εσωτερική πισίνα.
Οι εντυπωσιακοί εσωτερικοί χώροι του παλατιού, περιλαμβάνουν διακοσμημένα δωμάτια, μεγάλη και αέρινη είσοδο,
κρυστάλλινους πολυελαίους κτλ.
Στους επισκέπτες της σουίτας θα προσφέρεται υπηρεσία
μπάτλερ και ξεναγού που θα αναλάβει τις περιηγήσεις
τους στην πόλη. Το φαγητό θα περιλαμβάνει πιάτα από
την αυθεντική κουζίνα του Ρατζαστάν.
www.tornosnews.gr

Αποστάγματα σοφίας...
― Έστειλα τον άντρα µου να πάρει
µακαρόνια και τον χτύπησε αυτοκίνητο.
― Πω, πω... Και τώρα τι θα κάνεις;
― Δεν ξέρω, µάλλον ρύζι.

Sextortion: Η διαδικτυακή απειλή
σεξουαλικής εκβίασης
Διαδικτυακή απειλή ή σεξουαλική εκβίαση (sextortion). Τι
ακριβώς είναι το «sextortion»; Είναι μια πρακτική στο διαδίκτυο όπου ένας άνδρας κάνει “τσατ” με μια γυναίκα ή το
αντίθετο και στο πλαίσιο του διαδικτυακού σεξ, ζηταει γυμνές φωτογραφίες ή να κάνει διάφορες σεξουαλικές πράξεις μέσω κάμερας. Αφού κλείσουν την επαφή μέσω του
διαδικτύου, η γυναίκα ή ο αντρας χρήστης, επανέρχεται με
μήνυμα και απειλεί τον συνομιλητή του ότι εάν δεν πληρώσει ένα ποσόν, τότε η πράξη του αυτή, έχει βιντεογραφηθεί
και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους φίλους και επαφές του.
Έντονη ανησυχία προκαλούν τα όλο και περισσότερα κρούσματα σεξουαλικής εκβίασης (sextortion) μέσω διαδικτύου,
ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των ανήλικων χρηστών, που
δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους και τις αρνητικές συνέπειες, που προκύπτουν από την κοινοποίηση προσωπικών
δεδομένων στον ψηφιακό κόσμο.
Σε γενικές γραμμές το sextortion, είναι ο εκβιασμός που περιλαμβάνει υλικό σεξουαλικής φύσης, αλλά μπορεί να
πάρει και διάφορες άλλες μορφές.
Το διαδικτυακό αυτό έγκλημα, υπάρχει εδώ και χρόνια
ωστόσο τους τελευταίους μήνες παρατηρείται αύξηση του
φαινομένου. Οι στόχοι είναι τόσο γυναίκες όσο και άνδρες,
ενήλικοι και ανήλικοι. Τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει είναι ψυχολογικά και σωματικά, καθώς τα θύματα
ντρέπονται συνήθως να μιλήσουν.
Το φαινόμενο είναι συχνό στα social media, όσο και εφαρμογές μηνυμάτων, αλλά και online dating. Οι κάμερες ελκύουν, πολύ πιο εύκολα να τραβήξει κάποιος τον εαυτό του
ή κάποιοι άλλοι να τον τραβήξουν κρυφά.

To Sextortion προκαλεί ανησυχία
Το 2018, το FBI έλαβε πάνω από 13.000 καταγγελίες. To
2017 στη Βρετανία υπήρξαν πάνω από 1.300 υποθέσεις,
τρεις φορές περισσότερο από το 2015 και αυτές ήταν μόνο
οι περιπτώσεις που έχουν δηλωθεί.

Τα είδη του φαινομένου
Μέσω email: Ένα email έρχεται στο θύμα, ότι κατέχουν τον
κωδικό του, με τον κωδικό του να γράφεται στο email για
να πειστεί. Τον εκβιάζουν ότι θα δώσουν βίντεο και φωτογραφίες.
Social media” To σεξ είναι ευρέως διαδεδομένο τα τελευταία χρόνια, τόσο και οι γνωριμίες μέσω site γνωριμιών.
Χακαρισμένοι λογαριασμοί” Αν έχετε στείλει ποτέ πιο…ιδιαίτερες φωτογραφίες σας στα social media υπάρχουν
πάντα αποθηκευμένες εκεί και μπορούν να πέσουν σε
λάθος χέρια.

Με την επικράτηση των εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης, είναι σημαντικό να γνωρίζει ο καθένας τι πρέπει
να προσέξει.
To FBI χαρακτηρίζει το sextortion ως ένα «σοβαρό έγκλημα
που συμβαίνει όταν κάποιος σε εκβιάζει να μοιραστεί διαδικτυακά σεξουαλικό υλικό χωρίς την έγκριση σου, με αντάλλαγμα λεφτά ή σεξουαλικές χάρες».
Συνήθως ο εκβιαστής έχει κάποιο ευαίσθητο υλικό, όπως
φωτογραφίες ή βίντεο από το θύμα και απειλεί ότι θα το
μοιράσει σε φίλους και οικογένεια ακόμα και συνάδελφους
του θύματος αν δεν κάνουν σεξ ή δεν του δώσει χρήματα.
Μία έρευνα δείχνει ότι το 45% των δραστών πραγματοποίησαν τις απειλές τους.
Επίσης μελέτες βασισμένες σε έρευνες δείχνουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και πως τα περισσότερα
θύματα, υπέκυψαν σε σεξουαλικές χάρες και όχι σε ανταλλαγή χρημάτων.
Όταν ο εκβιασμός έρχεται να κάνει με λεφτά τότε φαίνεται
πως το μεγαλύτερο ποσοστό θυμάτων ανήκει σε άνδρες.
Μάλιστα στη Βρετανία αρκετές αυτοκτονίες οφείλονται
στο sextortion.
Στις Φιλιππίνες, στη Ρουμανία και στο Μαρόκο, οι δράστες
στοχεύουν σε άντρες ακόμα και σε αυτούς των ειδικών δυνάμεων, δείχνοντας γυναίκες που ψάχνουν για μια σεξουαλική περιπέτεια.
Εχουν δε δημιουργηθεί και τηλεφωνικά κέντρα στα οποία
κάνουν την δράση τους.

Χακαρισμένες κάμερες” Είναι μια από τις πιο σοκαριστικές
περιπτώσεις, καθώς χακάρουν την κάμερα του υποψήφιου
θύματος και παίρνουν τον έλεγχο της συσκευής τους.
Πώς να το αποφύγετε
― Κάνετε έλεγχο με τον ποιον πραγματικά μιλάτε. Σίγουρα
δεν είναι όλες οι περιπτώσεις κακές, ωστόσο πάντα θα πρέπει να κάνετε έναν έλεγχο για το άτομο το οποίο μιλάτε
και αν είναι πραγματικά αυτό.
― Ποτέ μην στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες
Σίγουρα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αποφασίζεται να στείλετε ένα τόσο ευαίσθητο υλικό σε κάποιον που
δεν γνωρίζετε πραγματικά.
― Μην ανοίγετε email από άγνωστους αποστολείς
― Χρησιμοποιείστε ισχυρού κωδικούς
― Κλείστε τις κάμερες των συσκευών σας όταν δεν τις
χρησιμοποιείτε
Πηγή: Cyber Security International Institute
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Iδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι σκηνές που βλέπουμε, που ακούμε, που διαβάζουμε τον
τελευταίο καιρό για το ρόλο και τον τρόπο που λειτουργεί η αστυνομία και το Υπ. Προστασία του πολίτη(!), απέναντι στον πολίτη. Η δημοκρατία οπισθοχωρεί επικίνδυνα, και
αναφύονται μέθοδοι ακόμη και προ χούντας!!

300 γονατιστοί με τα χέρια
στο κεφάλι!
Τρομοκρατική επίθεση και ομηρία από το
ίδιο σου το κράτος!
Μετά από 25 χρόνια εμπειρίας και ενασχόλησης στο χώρο
της Ηλεκτρονικής Dance σκηνής και απόλυτα καθαρός από
ναρκωτικές ουσίες, όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο είναι και
ευρέως γνωστό, δέχεσαι επίθεση μέσα σε έναν νόμιμο
χώρο διασκέδασης.
Το βράδυ του Σαββάτου (9.11.19) ήμουν καλεσμένος να
παίξω μουσική στο Stream club στην Αθήνα στο Γκάζι. Από
νωρίς εκεί, με χαρά μου διαπίστωσα ότι οι θαμώνες ήταν
αρκετά νέοι, υγιείς, clubbers γύρω στα 20 χρόνια και κάποιοι μεγαλύτεροι, οι οποίοι και ξεχώριζαν καθώς αποδείχτηκε στο τέλος ότι ήταν οι περισσότεροι της δίωξης.
Έχοντας συνεργασία με τον χώρο και έως διοργανωτής
στο πρόσφατο παρελθόν γνωρίζω το τεράστιο κόστος, το
οποίο δαπανάται σε security για την αποφυγή φασαριών
και χρήσης ουσιών, το οποίο είναι εμφανές σε όλο το
χώρο.
Μετά το dj set μου και ενώ έχεις πιει 2-3 ποτά και έχοντας
θετικά συναισθήματα καθώς είσαι κάτω από την επιρροή
της δυνατής μουσικής και των φωτορυθμικών, γίνεται
ΝΤΟΥ από δέκα άτομα μπαίνοντας με βρισιές μέσα στο μαγαζί δημιουργώντας τον πανικό και τον φόβο στον κόσμο,
δίνοντας διαταγές όπως: γονατίστε τώρα! Τα χέρια στα κεφάλια όλοι! Μην έχοντας συνειδητοποιήσει τι ακριβώς
είναι αυτοί, νομίζεις ότι γίνεται τρομοκρατική επίθεση
τύπου Μπατακλάν ή είναι ληστεία τύπου τράπεζας.
Νιώθοντας φυσικά το φόβο ότι εάν κουνηθείς σε σκότωσαν. Περνώντας τα λεπτά συνειδητοποιείς ότι είναι της
δίωξης.
Για μια ώρα η εικόνα είναι μία: 300 άτομα γονατιστά με τα
χέρια στο κεφάλι σαν έτοιμα για εκτέλεση, μέσα σε χώρο
διασκέδασης. Ντροπή και αποτροπιασμός.
Μετά μία ώρα και μην έχοντας τη δυνατότητα να μιλήσεις
ούτε στον διπλανό σου, ούτε στο τηλέφωνο, ούτε να κουνηθείς, ελέγχεσαι και βγαίνεις από το μαγαζί. Η εικόνα έξω
η ίδια. 10 άτομα στημένα με την πλάτη στον τοίχο και τα
χέρια ανοιχτά, έτοιμα σαν για εκτέλεση από τους Ναζί.
Στους γύρω δρόμους δέκα αυτοκίνητα, 3 πούλμαν και
γύρω στους 60 αστυνομικούς να την έχουν πέσει, λες και
βρήκαν τη γιάφκα με τους τρομοκράτες.
Μια καθαρά επίθεση στην ελευθερία τς έκφρασης, της προσωπικής αξιοπρέπειας με στόχο τον εναλλακτικό χώρο της
ηλεκτρονικής μουσικής.
Δευτέρα σήμερα (11.11.19) και νέα από τους περισσότερους φίλους μου δεν έχω και πραγματικά, μου κάνει εντύπωση πως σχεδόν κανένας από τους θαμώνες δεν έχει
αναρτήσει τίποτα.
Ο φασισμός και η τρομοκρατία δεν θα περάσει!
Γιώργος Απέργης, Dj

«Με πήγαν στη ΓΑΔΑ,
μου πήραν τα κλειδιά μου, και
πήγαν και μπήκαν στο σπίτι μου»
Διαβάστε τι περιγράφει, ο φοιτητής Γιάννης Παχάκης, τον οποίο «απήγαγαν» οι αστυνομικές δυνάμεις τη νύχτα της Δευτέρας 11.11.19 κάτω από το
σπίτι του.

«Εννιά η ώρα παρκάρω, μιλούσα με την αδερφή μου
στο τηλέφωνο ξαφνικά σκάει ένα αυτοκίνητο βγαίνει απέξω ένας άντρας. Λέω Δέσποινα μάλλον είναι
εδώ πέρα η ασφάλεια είναι αυτή μάλλον, περίμενε
θα τα πούμε μετά. Ο άνδρας της ασφάλειας μου ζητάει να βγω και μαζί με άλλους πέντε, ξεκινούν
έρευνα σε εμένα και στο αυτοκίνητο. Μου περνούν
χειροπέδες αλλά μετά από λίγο μου τις βγάζουν και
με μεταφέρουν στο όχημά τους. Ρωτάω για ποιόν
λόγο γίνεται η έρευνα και μου απαντούν "Δεν ξέρουμε, μας είπαν να κάνουμε αυτό". Ενώ βρίσκομαι
εκεί και η έρευνα στο αμάξι μου συνεχίζεται, ακούω
κάποιον από τους αστυνομικούς να λέει ότι το αυτοκίνητο μου είναι καθαρό και δεν έχουν λόγο να
με κατεβάσουν στη Γ.Α.Δ.Α.
Τελικά μου κάνουν προσαγωγή. Ενώ πλέον βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο της Αστυνομίας, μου επιστρέφουν όλα τα υπάρχοντά μου, εκτός από τα
κλειδιά του σπιτιού και του αυτοκινήτου μου. Τους
ξαναρωτάω, για ποιον λόγο με προσαγάγουν και
μου απαντούν "Δεν ξέρουμε. Σε ζητάει η Κρατική
Ασφάλεια”»

Προς Δήμο ΒΒΒ
Υπηρεσία καθαριότητας
Κάθε φορά που τα συνεργεία αποκομιδής απορριμμάτων
αδειάζουν τους κάδους μεγάλος αριθμός σκουπιδιών
σκορπίζεται γύρω από αυτούς. Μήπως θα έπρεπε ο Δήμος
ΒΒΒ να εφοδιάσει αυτά τα συνεργεία με σκούπα και φαράσι, ώστε μετά από κάθε άδειασμα να καθαρίζεται και ο
γύρω χώρος;;;; Εξάλλου όλα τα τελευταία χρόνια ουδέποτε έχει γίνει πλύσιμο (υπήρχε παλιά τέτοιο μηχάνημα)
και απολύμανση των κάδων και των χώρων όπου αυτοί ευρίσκονται.
Η βρωμιά σε όλη την πόλη είναι μεγάλη και σχεδόν μόνιμη. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε μετά την πρόσφατη
απεργία των ΟΤΑ και, αντί να δημιουργηθούν έκτακτα, εντατικά συνεργεία καθαρισμού, ο Δήμος «εστόλιζε» με τα
Χριστουγεννιάτικα στολίδια τις κολώνες της παραλιακής
στις 29 Οκτωβρίου! Από έξω μπέλα-μπέλα και ….από
μέσα κατσιβέλα, έλεγε μια παροιμία.
Τ.Τ.

'Ήρθε ένας άνδρας της ασφάλειας και μου είπε πως
θα μπουν στο σπίτι μου. Τους ρώτησα αν έχουν ένταλμα και μου είπαν ότι δεν χρειάζεται καθώς είμαι
στο αυτόφωρο.
Οι αστυνομικές δυνάμεις στη συνέχεια, παρουσία
εισαγγελέα, μπήκαν στο σπίτι μου χρησιμοποιώντας τα κλειδιά μου που είχαν κρατήσει από την προσαγωγή, ενώ μέσα βρισκόταν η ηλικιωμένη γιαγιά
μου. Ταυτόχρονα κάλεσαν μέσα από το σπίτι τη μητέρα μου, για να της πουν ότι βρίσκονται μέσα και
να της ζητήσουν να έρθει. Εγώ στη ΓΑΔΑ τους φώναζα να μην μπουν γιατί θα τις ταράξουν. Η γιαγιά
μου είναι μεγάλη σε ηλικία, έχει προβλήματα υγείας
και δεν έχει συνέλθει ακόμα. Τους ζητούσα να πάμε
μαζί για να με δουν. Δεν μου έδωσαν καμία σημασία.''

Κύριε Διευθυντά,
Με εντυπωσίασε το... ιερό πάθος και το μένος ενός
βουλευτού του Κοινοβουλίου μας. Συγκλονίστηκε ο άνθρωπος και χαρακτήρισε "κτηνωδία" το γεγονός ότι κάποιοι που δεν είχαν άλλον τρόπο να αντιδράσουν
εναντίον της εισβολής των λαθρομεταναστών και "ανάλαφρα" έψησαν χοιρινό και έπιναν μπύρες.
Σχεδόν όλοι οι Σταθμοί καλούσαν κόσμο να συζητήσουν το "μέγα" αυτό ατόπημα, την κτηνωδία και έλεγαν-έλεγαν ανοησίες! Άλλο θέμα δεν είχαμε! Και μη
χειρότερα.
Μου θύμιζε το γεγονός του "Κουταλακίου" στη Γαλλία
τον 16ο αιώνα που κάποιος στις Βεσαλλίες ενώ έπινε
το τσάι άφησε το κουταλάκι στο φλιτζάνι. Και κουνήθηκε η αριστοκρατία και η Γαλλία ολόκληρη, ενώ μαίνονταν οι πόλεμοι και η πείνα.
Σιγά τον πολυέλαιο! Παραγγέλνω στον κ. Γιαννούλη,
καλά γιατί δεν βλέπει ότι στους γύρους και στις ψησταριές με χοιρινά δουλεύουν Μουσουλμάνοι; Γιατί δεν
βλέπει οτι στα εστιατόρια αλλά και στα κυλικεία των
Πανεπιστημίων τρώμε χοιρινά δίπλα-δίπλα με τους
Μουσουλμάνους και δεν συμβαίνει τίποτα;
Θα έπρεπε να εξαντλήσει την "ευαισθησία" του για τα
"κτήνη", ενώ τις γυναίκες των Μουσουλμάνων, που κατασκέπαστες από το κεφάλι μέχρι τα πόδια δεν έχουν
κανένα δικαίωμα, με τα τσαντόρς και τις μπούργκες
(πως να φάνε οι έρημες;) και μονον με αυτά επιτρέπεται
να κολυμπήσουν, που κατακόβουν τα μέλη τους, που
δεν έχουν υπόσταση, δεν μιλούν, δεν καταθέτουν, δεν
οδηγούν, δεν υπάρχουν, ανέχονται τέσσερις-πέντε ή
περισσότερες συζύγους, που παντρεύουν με τις ευλογίες των Μουχτήδων ένα κοριτσάκι 10 χρόνων με έναν
γέρο 70 χρόνων, τις χωρίζουν λέγοντας "σε χωρίζω, σε
χωρίζω, σε χωρίζω" και το διαζύγιο έτοιμο. Τώρα η τσίκνα τον μάρανε και έβγαλε κορώνες;
Ευχής έργον θα ήταν οι βουλευτές να νομοθετούσαν,
να μην είχαν δικαίωμα να κουβαλήσουν αυτές τις "κτηνωδίες" τους, εδώ στην Ελλάδα.

Γιάννης Παχάκης, φοιτητής της σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και μέλος του φοιτητικού συλλόγου.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Βούλα Λαμπροπούλου
Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
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Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου
“Αγριο”
ξύπνημα
για 1700
περίπου
ιδιοκτήτες
Ανάστατοι οι κάτοικοι, με ιδιοκτησίες στη Σαρωνίδα, από τις συστημένες επιστολές που λαμβάνουν από την εταιρεία “Ελληνικό Κτηματολόγιο”,
η οποία τους ενημερώνει ότι η γη που πατάνε
δεν είναι δική τους, αλλά του δημοσίου.
Η αμφισβήτηση προέκυψε από την Κτηματική
Υπηρεσία του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), κατά τη διαδικασία σύνταξης του Κτηματολογίου - ιδιοκτησιών ιδιωτών της περιοχής σε εφαρμογή μιας
δικαστικής απόφασης του 1872, (1151/1872).
Η 1151 είναι δικαστική απόφαση του Εφετείου
Αθηνών του 1872, και αφορά την αντιδικία των
μεταλλείων Λαυρίου με το Ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωνα με αυτή την απόφαση σχεδόν όλες οι
εκτάσεις της τότε Κοινότητας Κερατέας (σήμερα
του Δήμου Σαρωνικού και Λαυρεωτικής) ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

«Η απόφαση παρέμεινε ξεχασμένη για έναν
αιώνα. Επανήλθε επί δικτατορίας, όταν ξεκίνησαν απαλλοτριώσεις για να κατασκευαστεί το
εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Λαύριο. Κάποιος δασάρχης ανέσυρε την ξεχασμένη απόφαση και
υποστήριξε ότι το Δημόσιο δεν όφειλε αποζημιώσεις, γιατί οι εκτάσεις ήταν δημόσιες. Στα
μέσα της δεκαετίας του ’70 η Κερατέα έκανε μια

προσφυγή και τελικώς κατάφερε να εξαιρεθεί
από την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων
με μια ρύθμιση στον ν. 719/1977», όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου.
Μέχρι σήμερα έχουν σταλεί περισσότερες από
1.000 ειδοποιήσεις – ενστάσεις από την Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής, και
όπως ακούγεται αφορά πάνω από 1700 ιδιοκτησίες.
Πριν τρία χρόνια περίπου, είχε δημιουργηθεί
ανάλογο, μεγάλο πρόβλημα στο Δήμο Λαυρεωτικής, με πρόστιμα και αποβολές από τις ιδιοκτησίες, 200 περίπου κατοίκων του Λαυρίου.
Τότε, κατόπιν πρωτοβουλίας του Δήμου Λαυρεωτικής και με την στήριξη βουλευτών της περιοχής, ψηφίστηκε τροπολογία στο Κοινοβούλιο με
την οποία αναστέλλεται η έκδοση, η βεβαίωση,
η είσπραξη και η εκτέλεση Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής, Καθορισμού Αποζημίωσης
Αυθαίρετης Χρήσης και Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης που εκδόθηκαν από την ΕΤΑΔ – Κτηματική υπηρεσία του δημοσίου για τους
κατοίκους των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, μέχρι την κύρωση των οριστικών εγγράφων
του εθνικού κτηματολογίου των ανωτέρω

Δήμων. Τα παραπάνω δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ
47/ Α΄/04.04.2017.
Με την εξέλιξη της διαδικασίας του Κτηματολογίου (εκδίκαση των ενστάσεων), το πρόβλημα θα
γενικευθεί και σε όλες τις ενότητες των Δήμων
Λαυρεωτικής (Αγ. Κωνσταντίνος, Κερατέα, Λαύριο) και Σαρωνικού (Καλύβια, Κουβαράς, Ανάβυσσος, Παλαιά Φώκαια), δημιουργώντας εκ
νέου μεγάλη αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες και τους κατοίκους των δήμων.
Για τον λόγο αυτό προκλήθηκε συνάντηση για
συζήτηση του θέματος και διατύπωση προτάσεων (12 Νοεμβρίου 2019) στη ΔΩΔΩΝΗ (Λεωφόρος Σαρωνίδας 3).

Ασφυκτικός ο χώρος
από κόσμο
Πλήθος πολιτών συμμετείχε στην ενημερωτική
συζήτηση που διοργάνωσε η Δημοτική Αρχή Σαρωνικού, στη Σαρωνίδα, για το πρόβλημα που
έχει δημιουργηθεί στην Κοινότητα, λόγω αμφισβητήσεων από την Κτηματική Υπηρεσία - κατά
τη διαδικασία σύνταξης του Κτηματολογίου -

ΕΒΔΟΜΗ
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διεκδικεί μεγάλη έκταση της Σαρωνίδας
παραβρέθηκαν οι επικεφαλής όλων
των δημοτικών παρατάξεων, δημοτικοί σύμβουλοι και των δύο Δήμων,
περιφερειακοί σύμβουλοι, καθώς
και ο βουλευτής Χρήστος Σπίρτζης.
Κοινή θέση όλων των συμμετεχόντων είναι ότι η μαζική προσέλευση
των πολιτών αποτελεί ένα ισχυρό
εργαλείο άσκησης πίεσης στην κεντρική διοίκησης προκειμένου το ζήτημα να επιλυθεί νομοθετικά και η
επίλυσή του να αφορά όλες τις ενότητες των Δήμων Σαρωνικού και
Λαυρεωτικής που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα.
Η πρώτη αυτή συζήτηση, κατά την
οποία διατυπώθηκαν προτάσεις και
από πολίτες, κατέληξε στις εξής δεσμεύσεις:
πολλών ιδιοκτησιών ιδιωτών της
Κοινότητας σε εφαρμογή της
1151/1872 Δικαστικής Απόφασης.

Εισηγητές ήταν οι Δήμαρχοι Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου και Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, ενώ

― Να αναληφθεί πρωτοβουλία από
τους δημάρχους προκειμένου οι
βουλευτές όλων των κομμάτων της
Ανατολικής Αττικής να επιλύσουν

το πρόβλημα με νομοθετική πρωτοβουλία. (Η τροπολογία έχει ήδη
συνταχθεί από τους Δήμους και
αναγνώστηκε στην εκδήλωση).
― Να συνταχθεί ένα υπόμνημα με
τη συνεργασία των δημοτικών
αρχών Σαρωνικού και Λαυρεωτικής,
ώστε να χρησιμεύσει ως βάση για
όλους τους πολίτες κατά τη διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων.
Με τροπολογία που ψηφίστηκε το
2017 στο Κοινοβούλιο, έχει ανασταλεί η έκδοση, η βεβαίωση, η είσπραξη
και
η
εκτέλεση
Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής, Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης και Επιβολής
Ειδικής Αποζημίωσης που εκδόθηκαν από την ΕΤΑΔ – Κτηματική υπηρεσία του δημοσίου για τους
κατοίκους των Δήμων Λαυρεωτικής
και Σαρωνικού, μέχρι την κύρωση
των οριστικών εγγράφων του εθνικού κτηματολογίου των ανωτέρω
Δήμων.

Το Κορωπί τίμησε το τέκνο του, Γιάννη Πρόφη, λαογράφο, ποιητή, ζωγράφο
Το ευαγγελικό ρητό «Ουδείς προφήτης γίνεται δεκτός στην πατρίδα
του» ή η λαϊκή ρήση: «Κανείς δεν
αγιάζει στον τόπο του» είναι ο κανόνας. Η εξαίρεση από τον κανόνα
απαιτεί υπέρβαση. Και όσον αφορά
τον Δήμο Κρωπίας η υπέρβαση έγινε
και ο Γιάννης Πρόφης έγινε δεκτός
στον τόπο του!
Συγχαρητήρια στο Δήμο Κρωπίας,
και στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας
Αθηνών, που συμμετέχει και λαμπρύνει με την παρουσία του την εκδήλωση. "Προηγείται της εποχής
του».
Μ’ αυτά τα λόγια ο Γιάννης άρχισε
την ομιλία του, του στην κατάμεστη
αίθουσα του αμφιθεάτρου του
Δήμου, ο Γιάννης Πρόφης, την Κυριακής 3 Νοεμβρίου 2019.
Η εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του Δημάρχου Δημήτρη Κιούση, ο
οποίος μεταξύ άλλων είπε: «ο Γιάννης Πρόφης προηγείται κατά έναν αιώνα της επο-

Ακαδημίας Αθηνών και τον Δημοσθένη Κωνσταντίνου, πρέσβης επί
τιμή, τ. Γενικό Επιθεωρητή του
Υπουργείου Εξωτερικών.
Ακολούθησαν εκ μέρους του ΚΕΕΛ
η ομιλήτρια Ανδρομάχη Οικονόμου,
Διευθύντρια Ερευνών, που αναφέρθηκε στη συμβολή του Γιάννη
Πρόφη στη διάσωση του αρβανίτικου πολιτισμού και η εντεταλμένη
Ερευνήτρια Ζωή Μάργαρη, που εντοπίζει σε όλο το φάσμα του έργου
του τα μεσογείτικα λαογραφικά.

χής του. Είναι ο διαχρονικός σύμβουλος,
πάντοτε φανερός και ουδέποτε εξ απορρήτων, του εκάστοτε Δημάρχου, επί θεμάτων
πολιτισμού, ανεξαρτήτως της οποιασδή-

ποτε πολιτικής τοποθέτησής του».
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Ευάγγελο Καραμανέ Δ/ντα σύμβουλο του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της

Ακολούθησαν οι Κορωπιώτες ομιλητές, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο πολυσχιδές έργο του τιμωμένου
προσώπου.
Η εκδήλωση έκλεισε με το χορευτικό τμήμα του Λυκείου Ελληνίδων
Κορωπίου, το οποίο παρουσίασε ελληνικούς χορούς με τις μεσογείτικες ενδυμασίες, συνοδεία ζωντανής
μουσικής, που ήταν χορηγία του ιατρού
Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη.

14 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η μεταναστευτική
απειλή και η
εγκληματική
διαχείρισή της
του Νίκου Ιγγλέση

Η σημερινή κυβέρνηση, βαδίζοντας στα χνάρια της
προηγούμενης και συνεπικουρούμενη από τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιχειρεί, όχι να αντιμετωπίσει τις μεταναστευτικές ροές, αλλά να τις
διαχειριστεί με το μικρότερο δυνατόν πολιτικό κόστος.
Ο απώτερος στόχος παραμένει διαχρονικά ο ίδιος, δηλαδή, να μετατραπεί η ελληνική κοινωνία σε πολυπολιτισμική και να χάσει τα εθνικά χαρακτηριστικά της.
Αυτό επιτάσσει η παγκοσμιοποίηση.
Η παγκοσμιοποίηση (globalization) δεν θέλει σύνορα,
δεν θέλει οι άνθρωποι να έχουν ρίζες και ταυτότητα,
δεν θέλει να υπάρχουν εθνικά συμφέροντα, θέλει να
δημιουργήσει έναν «κοινωνικό χυλό», που εύκολα θα
χειραγωγείται προς τα πολιτικοοικονομικά συμφέροντά της. Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης μιλώντας
στη Βουλή στις 4-10-19 είπε μεταξύ άλλων: «Μακριά
από εμάς οποιαδήποτε λογική ρατσισμού και ξενοφοβίας, είμαι υπέρ της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Μακάρι τα παιδιά όσων μείνουν (σ.σ. των μεταναστών) να
αριστεύσουν, αφού πάνε σχολείο και να σηκώσουν την
ελληνική σημαία στην παρέλαση».
Στις δύο αυτές φράσεις εκφράζεται η εθνομηδενιστική
ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης. Οι πολίτες που θέλουν να διατηρηθεί η εθνικά ομοιογενής ελληνική κοινωνία είναι τουλάχιστον ύποπτοι για ρατσισμό και
ξενοφοβία. Η γαλανόλευκη με το σταυρό υποβαθμίζεται από σύμβολο του ελληνικού έθνους σε διακριτικό
του αριστούχου μαθητή, ακόμη κι αν αυτός είναι αλλοεθνής και μουσουλμάνος. Η βαμμένη με ελληνικό αίμα
σημαία πρέπει, σιγά – σιγά, να γίνει ένα πανί, που θα
το κυματίζει ο οποιοσδήποτε σε εκδηλώσεις, που θα
τείνουν να λάβουν φολκλορικό χαρακτήρα. Το έθνος
θα έχει ηττηθεί ολοκληρωτικά όταν θα έχει χάσει την
ιστορική μνήμη του και τα σύμβολά του.
Ο πρώην πρωθυπουργός Α. Τσίπρας παραδίδει, στις 411-17 στο Μέγαρο Μαξίμου, την ελληνική σημαία στον
11χρονο Αμίρ, μουσουλμάνο από το Αφγανιστάν.
Η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια κατακλύζεται από
κύματα λαθρομεταναστών. Εισέρχονται παράνομα
στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν αίτηση για
άσυλο (δηλώνουν πρόσφυγες) και ουσιαστικά εγκαθίστανται στη χώρα. Δεν πρόκειται, στην συντριπτική
πλειοψηφία τους, ούτε για πρόσφυγες ούτε για
απλούς οικονομικούς μετανάστες που έρχονται να
δουλέψουν για κάποια χρόνια και ύστερα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Πρόκειται για εποίκους που
θέλουν να «κτίσουν» μια νέα ζωή στο έδαφος μιας
άλλης χώρας.
Οι πραγματικοί πρόσφυγες από εμπόλεμες περιοχές
έχουν τη δυνατότητα να προστατευθούν σε πολλές
από τις χώρες που διασχίζουν πριν καταλήξουν στην
Ελλάδα. Δεν ζητούν όμως άσυλο σ’ αυτές τις χώρες
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αλλά έρχονται εδώ ως προθάλαμο για την εν συνεχεία
μετάβασή τους στη Β. Ευρώπη. Ο βαλκανικός διάδρομος όμως έχει κλείσει για όλους (πρόσφυγες και εποίκους) και έτσι εγκλωβίζονται στην Ελλάδα. Η χώρα
μας που, για τους περισσότερους, δεν είναι ο αρχικός
προορισμός τους έχει όμως ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Χρησιμοποιεί ένα διεθνές συναλλαγματικό νόμισμα, το ευρώ, με το οποίο αργότερα θα μπορούν να
στέλνουν εμβάσματα στη χώρα καταγωγής τους, όπως
κάνουν ήδη οι παλαιότεροι οικονομικοί μετανάστες.
Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μαγνήτη έλξης σε αντίθεση π.χ. με τη γειτονική Βουλγαρία.
Ο εποικισμός της Ελλάδας απειλεί την εθνική υπόστασή της. Αμείλικτα ερωτήματα ζητούν απάντηση
από την κυβέρνηση και όλο το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα:
1. Γιατί δε φυλάσσονται αποτελεσματικά τα χερσαία
και θαλάσσια σύνορα και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική
Ακτοφυλακή έχει μετατραπεί σε επιτροπή υποδοχής
των νέων εποίκων; Γιατί οι βάρκες των λαθρομεταναστών αφήνονται να εισέλθουν στα ελληνικά χωρικά
ύδατα και δεν απωθούνται στα συνορεύοντα, στις περισσότερες περιπτώσεις, τουρκικά χωρικά ύδατα;
2. Γιατί τόσα χρόνια το Λιμενικό και η Αστυνομία δεν
έχει εφοδιαστεί με τα απαραίτητα μέσα (περιπολικά
σκάφη, ραντάρ, κάμερες, θερμικές κάμερες κλπ) για
τη φύλαξη των συνόρων;
3. Γιατί οι διάφορες ΜΚΟ ενεργούν ως κράτος εν κράτει στην προσέλκυση και εξυπηρέτηση των λαθρομεταναστών, χρηματοδοτούμενες για το σκοπό αυτό
από το εξωτερικό;
4. Πώς συγκεντρώνονται τόσοι πολλοί μετανάστες απ’
όλα τα σημεία του ορίζοντα στην Τουρκία; Φτάνουν με
τα πόδια, με λεωφορεία ή με φτηνές πτήσεις τσάρτερ
που επιδοτεί η τουρκική κυβέρνηση; Πώς έρχονται
στα ελληνικά νησιά ασυνόδευτοι ανήλικοι 10 ή 12
ετών π.χ. από το Αφγανιστάν; Κάνουν μόνοι τους όλο
αυτό το ταξίδι; Μήπως η Τουρκία, μέσω των μυστικών
υπηρεσιών της (ΜΙΤ) έχει μετατρέψει τους μετανάστες σε εργαλείο για να εκβιάζει την Ευρώπη και να
διαλύει την κοινωνική συνοχή της χώρας μας;
5. Γιατί αφέθηκαν τα νησιά του Α. Αιγαίου να καταστραφούν οικονομικά, τουριστικά και περιβαλλοντολογικά; Αυτά δεν είναι Ελλάδα;
6. Γιατί δημιουργούνται στην ενδοχώρα «συνοικίες»
και «χωριά» αλλοεθνών – αλλόθρησκων πληθυσμών;
Μπορεί η αποσυμφόρηση των νησιών να είναι η δικαιολογία για την αποσάθρωση όλης της ελληνικής επικράτειας; Σύμφωνα με την ερμηνεία της Κοινής Δήλωσης
ΕΕ – Τουρκίας, του 2016, η επαναπροώθηση των μεταναστών στην τελευταία μπορεί να γίνει μόνο εφ’
όσον αυτοί δεν έχουν φύγει από τα νησιά. Όσοι μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα θα μείνουν εδώ.
7. Γιατί νοικιάζονται, από την Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την ΕΕ, διαμερίσματα
και ξενοδοχεία για τους εποίκους και δεν γίνεται κάτι
ανάλογο για όσους έλληνες πολίτες έχουν τις ίδιες
ανάγκες στέγασης; Οι πρόσφυγες δικαιούνται να
ζουν καλύτερα από κάποιους Έλληνες;
8. Γιατί δίνεται επίδομα και κάρτες αγορών στους λαθρομετανάστες και δε γίνεται το ίδιο για τους Έλληνες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας;
Μήπως οι έποικοι επιδοτούνται για να εγκατασταθούν
στη χώρα μας;

9. Γιατί δε γίνεται καμιά αναφορά στην επιβάρυνση του
ΕΣΥ από ανθρώπους που δεν έχουν καταβάλει καμιά
εισφορά υγείας;
10. Γιατί τα παιδιά των εποίκων, που δε γνωρίζουν την
ελληνική γλώσσα και έχουν περιορισμένες προσχολικές εμπειρίες, εντάσσονται στα δημόσια σχολεία υποβαθμίζοντας έτσι το εκπαιδευτικό μας σύστημα;
Η απάντηση σ’ όλα αυτά τα ερωτήματα και πολλά άλλα
δε δόθηκε ούτε πρόκειται να δοθεί ποτέ στον ελληνικό
λαό. Αντίθετα υλοποιείται μια εθνικά εγκληματική διαχείριση του θέματος. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στις 6-11-19 στην
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου είπε
μεταξύ άλλων: «Το μεγάλο ζητούμενο είναι η ένταξη
και η ενσωμάτωση των προσφύγων, δηλαδή, η εκπαίδευση των παιδιών και η απασχόληση των γονέων, η
διασφάλιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων
τους».
Είναι πασιφανές ότι η κυβέρνηση και το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα έχει επιλέξει την πληθυσμιακή αλλοίωση του ελληνικού χώρου με την εγκατάσταση
εποίκων στο όνομα ενός ανθρωπισμού μόνο για τους
αλλοδαπούς – όχι για τους Έλληνες – και της προστασίας των «προσφύγων». Η προπαγάνδα του «πολιτικά
ορθού» που εκπορεύεται από τους νεοφιλελεύθερους
γκλομπαλιστές και τους αριστερούς εθνομηδενιστές
επιχειρεί να πείσει τους Έλληνες ότι πρέπει να οδηγηθούν σε ευθανασία. Αμφότεροι μας λένε ότι οι νεοφερμένοι δεν είναι και πολλοί και οφείλουμε να
μάθουμε να συμβιώνουμε μαζί τους. Μα αν εγκαθιστούμε τους σημερινούς αύριο θα έρθουν κι’ άλλοι.
Τους τελευταίους 4 μήνες οι αφίξεις έφθασαν τις
40.000 όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γ. Κουμουτσάκος, αρμόδιος για
τη μετανάστευση.
Επιχειρείται να μπολιαστεί η ελληνική κοινωνία με μια
τραγελαφική λογική. Οι πρόσφυγες έχουν ανώτερα δικαιώματα απ’ αυτά των Ελλήνων. Έτσι, αν π.χ. δύο
φυλές ή εθνικές ή θρησκευτικές ομάδες στο Πακιστάν,
στο Κονγκό ή οπουδήποτε αλλού, πολεμούν μεταξύ
τους, η χώρα μας έχει υποχρέωση να δώσει άσυλο στα
μέλη τους (θεωρούνται πρόσφυγες πολέμου) και να
τους εξασφαλίσει στέγη, τροφή, εργασία, εκπαίδευση
στα παιδιά τους και αργότερα, σύμφωνα με τον
ισχύοντα νόμο, να χορηγήσει στα τελευταία την ελληνική ιθαγένεια.
Η μέγιστη απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας είναι η δημιουργία στο εσωτερικό της μιας σημαντικής μουσουλμανικής μειονότητας που θα
εκμεταλλευτούν, την κατάλληλη στιγμή, ξένες δυνάμεις (Τουρκία και άλλες) για γεωστρατηγικούς σκοπούς.
Θα
χρησιμοποιήσουν,
δηλαδή,
τη
μουσουλμανική μειονότητα ως «στρατηγική μειονότητα». Όσες χώρες γνώρισαν εμφύλιους πολέμους,
υπέστησαν εξωτερική εισβολή ή διαλύθηκαν αυτό
οφειλόταν στην ύπαρξη στο εσωτερικό τους «στρατηγικών μειονοτήτων» που χειραγωγήθηκαν εντέχνως
από εξωτερικούς δρώντες.
――――――――
* Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας.
Το τελευταίο βιβλίο του «Στρατηγικές Επιλογές Επιβίωσης
του Ελληνισμού», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Στοχαστής».
https://greekattack.wordpress.com
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Εκδήλωση υποστήριξης της “Γαλιλαίας”
Φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 03/11/2019
στα γραφεία του Συλλόγου Ηπειρωτών
Κορωπίου, που ήταν και ο διοργανωτής
με την στήριξη του Δήμου Κρωπίας.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η συγκέντρωση χρημάτων προς όφελος της Μονάδας
Ανακουφιστικής
Φροντίδας
“ΓΑΛΙΛΑΙΑ” της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.
Ο στόχος επιτεύχθηκε συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό ποσό, μέσω της εισόδου αλλά και του κουμπαρά της
ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ το οποίο στη συνέχεια
αποδόθηκε εξ’ ολοκλήρου στη Μονάδα
την Δευτέρα 04/11/19.

Εθελοντές της ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ που παρευρίσκονταν στον χώρο ενημέρωναν τον
κάθε ενδιαφερόμενο για τον στόχο και
τον σκοπό της Μονάδας.
Επιγραμματικά για την λειτουργία της
Μονάδας μίλησε ο Δήμαρχος Κρωπίας
Κιούσης Δημήτριος και το μέλος του
Δ.Σ. του συλλόγου Ηπειρωτών,
Κων/νος Τσουχαντάρης.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν αφιλοκερδώς οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες: Κυρίτσης Αντώνης, Βαζαίος Λευτέρης,
Ποζιού Ρίτσα, Δεϊση Ελένη, Κατσίγιαννη Κατερίνα, Καλαμίδας Νίκος
(φωνές).
Οι μουσικοί: Γίτσας Απόστολος, Θεοδώρου Άρης (κλαρίνο), Γκάγκοσης Νεκτά-

σίλης Σωτήρης στα κρουστά.
Πολλοί οι παρευρισκόμενοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων καθώς και το
μεγαλύτερο μέρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας με επικεφαλής το δήμαρχο.
Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον καθένα ξεχωριστά, που προσήλθε στην
εκδήλωση ώστε να συμβάλλει έτσι
στην επιτυχία της.

ριος (βιολί), Στεφανής Γιώργος, Στόγιας
Φάνης (κιθάρα), Βλαστάρης Βαγγέλης
(λαούτο), Τσιρώνης Τάσος και Κολιοβα-

Σημαντική ήταν και η προσφορά των
καταστημάτων: Μισό Πιθάρι, Αφοί Μερτίκα, Βιοτεχνία αποφλοίωσης πατάτας
Τσιούτσια Αγγελική, οικογένεια Ρουσάκη και των εθελοντών του Συλλόγου
Ηπειρωτών.
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ια τη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», έχουμε γράψει πολλές φορές,
γιατί πράγματι κάνει ένα πολύ σπουδαίο έργο και όποιος μπορεί να προσφέρει, πιάνει
τόπος ο οβολός του. Τυχεροί οι κάτοικοι των Μεσογείων, που έχουν στην “πόρτα”
τους αυτή τη μονάδα, η οποία δέχεται μόνο ασθενείς που διαμένουν εντός των ορίων της
Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.
Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ιδρύθηκε το 2010 υπό την σκέπη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και
Λαυρεωτικής, ένα όνειρο του μητροπολίτη κ. Νικόλαου.
Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» προσφέρει Ανακουφιστική Φροντίδα
δωρεάν σε ασθενείς με καρκίνο και νόσο του κινητικού νευρώνα. Φροντίζει σωματικά, ψυχικά, κοινωνικά και πνευματικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειες τους..
― στο Σπίτι των ασθενών από το 2010 για ασθενείς της Μητρόπολης
― στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας & Απασχόλησης από το 2011 για ασθενείς της Μητρόπολης και
― στον Ξενώνα Ανακουφιστικής Φροντίδας, το πρώτο Hospice στην Ελλάδα, που ξεκίνησε
να λειτουργεί αρχές του 2018, για ασθενείς που διαμένουν στους οκτώ δήμους που περιλαμβάνονται στη Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, είτε στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
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τα χρήματα - τα πράγματα, τα αγαθά, οι υπηρεσίες άρα η παραγωγή!

Η πορεία του χρήματος

Ηλεκτρονικό άυλο ΧΡΗΜΑ
(e-χρημα)
Το χρήμα είναι μέσον ανταλλαγών – μέτρο αξιών, όργανο κεφαλαιοποίησης

Με το παρόν άρθρο επανέρχομαι σε παλαιότερη
πρότασή μου (2015), αφού όλο αυτό το διάστημα
οι κυβερνήσεις, με αποκορύφωνα την παρούσα,
με «διευκολύνουν» με τα φορολογικά μέτρα
αναγνωρίσεων και επιβεβλημένων δαπανών,
μέσω τερματικών συναλλαγών – POS (point of
sale = σημείο πώλησης).
Όλο και περισσότερο στις συναλλαγές αντικαθίσταται πλέον το υλικό χρήμα (ευρώ) χάρτινο ή
μεταλλικό, από το άυλο, το ηλεκτρονικό.
Δεν είναι, βέβαια, αυτό ακριβώς που προτείνω,
αλλά κινείται προς αυτή την κατεύθυνση· ανοίγει το δρόμο, εξοικειώνει!
Επανέρχομαι λοιπόν:
Με το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ καταργείται το “μαύρο
χρήμα” - Οι κλοπές και ληστείες κατά το μεγαλύτερο
μέρος - Οι μίζες - τα γρηγορόσημα” - η τοκογλυφία - η
έλλειψη ρευστότητας κλπ. κλπ.

“Πάντων χρημάτων μέτρον έστιν Ανθρωπος”
Τη γνωστή αυτή φράση του Πρωταγόρα να την κρατήσουμε με το διπλό της νόημα: Πως όλων των πραγμάτων (αγαθών, αποφάσεων, ενεργειών) ρυθμιστής είναι
ο Ανθρωπος, αλλά κι εκείνων που έχουμε συνηθίσει να
λέμε “χρήματα”, δηλαδή τα τραπεζογραμμάτια.
Ακριβέστερα, για την οικονομική επιστήμη “χρήμα, υπό
την ευρεία έννοια, είναι (κάθε) μέσον ανταλλαγών αγαθών και υπηρεσιών, μέτρον αξιών και όργανο αποταμιεύσεως”1. Το επίσημο χρήμα που του δόθηκε νόμιμος
χαρακτήρας από τα κράτη ή από νομισματική ένωση
κρατών, λέγεται Νόμισμα. Η ίδια η μετατροπή των εθνικών νομισμάτων και η αντικατάστασή τους από το ευρώ
είναι έκφραση βούλησης ανθρώπων. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν, το είδος ή το όνομα του νομίσματος, αλλά

Είναι γνωστή η πορεία του χρήματος. Αρχικά αντάλλασαν χρήματα (πράγματα, αγαθά), με άλλα χρήματα ισοδύναμη, ισάξια. Π.χ. μια αγελάδα, με δέκα, πρόβατα (το
κριτήριο ανταλλαξιμότητας είναι δύσκολο, γιατί μπορεί
η αναλογία παραγωγής γάλακτος να είναι 1 προς 10 περίπου, όπως και του κρέατος, αλλά όταν υπεισέλθουν
κι άλλοι παράγοντες σύγκρισης - δαπάνη διατροφής,
όριο ζωής, αναπαραγωγής κλπ. καθώς και πρόσθετες
αποδόσεις - εργασία βοοειδών, μαλλί προβάτων κλπ. τα πράγματα περιπλέκονται.
Μετά την ανταλλαγή των χρημάτων - πραγμάτών λόγω
των δυσκολιών αποτίμησης ισοδύναμων, “καθιερώθηκαν
τα νομίσματα που ήταν μεταλλικά γενικά ισοδύναμα.
Ακολούθησαν τα χαρτονομίσματα - ομόλογα με διαταγή πληρωμής “εις τον κομιστήν”, από κεντρική κρατική ή εξουσιοδοτημένη τράπεζα. Σύγχρονα, πλέον,
μέσα είναι το “πλαστικό χρήμα”, οι γνωστές πιστωτικές
κ.λπ. κάρτες και τα “λογιστικά ισοδύναμα”, όπως το
ECU, ο πρόγονος του ευρώ. Το ECU, για την ιστορία,
ήταν άυλη λογιστική μονάδα.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσα νομίσματα, όσα σχεδόν
και τα κράτη. Ετσι που ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης τα κατέγραψε σε κατάλογο κωδικών με τίτλο ISO
4217! Υπάρχουν πάνω από 170 νομίσματα στον κατάλογο ενεργών κωδικών.
Η ΔΡΑΧΜΗ, όπως και τα άλλα νομίσματα των κρατών
της Ε.Ε. που έχουν ενταχθεί στην Ευρωζώνη (ΟΝΕ),
βρίσκεται στον κατάλογο των ανενεργών κωδικών με
κωδικό αριθμό GRD 300, μαζί με άλλα 80 περίπου νομίσματα.
Αυτό το σύστημα των ανταλλαγών ίσχυε αποκλειστικά
μέχρι τα πρώτα μεταλλικά νομίσματα, μερικές χιλιάδες
χρόνια. Από το 10000 π.Χ. μέχρι το 800π.Χ. περίπου. Ε,
μετά από 3000 χρόνια, με την εξέλιξη που έχει η νέα
τεχνολογία, η ηλεκτρονική, με τα teraτα αποθηκευτικού
χώρου και άμεσης πρακτικά επικοινωνίας, με τα “μηχανάκια” στα ταξί και στα περίπτερα να κόβουν απόδειξη
και για μισό ευρώ, δεν είναι νοητό να χρησιμοποιούμε
ακόμη νόμισμα, χαρτονόμισμα ή πλαστικό χρήμα ελεγχόμενα άπαντα από τις τράπεζες.
Με την ΗΜοΒα δεν αναφέρομαι στο Ηλεκτρονικό
χρήμα και στη λειτουργία των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού
χρήματος του Ν. 4021/11 και στην οδηγία 2009/110/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναφέρομαι σε επαναστατική και πλήρως εκσυγχρονισμένη μορφή ανταλλακτικού μέσου και αποταμίευσης του υπερβάλλοντος
προϊόντος, χωρίς να μπω σε τεχνοκρατικές λεπτομέρειες, που “δεν τις πάω” και κουράζουν τον μη ειδικό.
Η “κεντρική τράπεζα” διαχείρησης της ΗΜοΒα ΔΕΝ
είναι τράπεζα κερδοσκοπική. Είναι Ηλεκτρονική Τράπεζα Δεδομένων διακίνησης, αποταμίευσης και ανταλλαγής “χρημάτων” (αγαθών και υπηρεσιών) με αναγωγή
στη μέση παραγωγή και των τριών συντελεστών της
παραγωγής δηλαδή: Εργασία - Κεφάλαιο - Γαία.
Απλά και κατανοητά: Ο καθένας, αντί για πορτοφόλι,
έχει στην τσέπη του το κινητό του τηλέφωνο, μ’ έναν
αριθμό και ένα pin. Οταν “πληρώνεται” για οποιαδήποτε
μισθωτή εργασία, σύνταξη, παροχή υπηρεσιών, (υδραυλικός, δικηγόρος...), πώληση αγαθών (Μήλα, υποδήματα, τούβλα, ενοίκια, ηλεκτρισμό, επικοινωνία) κλπ.
μέσω του κινητού του ή άλλου ανάλογου μέσου, περ-
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νάει στην Ηλεκτρονική Τράπεζα Χρηματικών δεδομένων (ΗΤΧ) και πιστώνεται ο προσωπικός του λογαριασμός.
Σημαντική ειδοποιός διαφορά έναντι παρεμφερών προτάσεων Ηλεκτρονικού Χρήματος: ΔΕΝ υπάρχει άλλο
χρήμα. Ούτε ευρώ ούτε δραχμή, ούτε δολάριο, ρούβλι,
γιεν ή γουάν. Οπως αντιλαμβάνεστε με τον τρόπο αυτό
ΔΕΝ υπάρχει μαύρη εργασία, παραεμπόριο, συναλλαγή
κάτω απ’ το τραπέζι ή “φακελάκι”. Δεν υπάρχει “λάδωμα” ή μίζα! Δεν υπάρχει δυνατότητα φοροαποφυγής
και φοροδιαφυγής.
ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα να σου πουλήσουν τη μαύρη
σου ή άσπρη σου “δόση” (ναρκωτικά), γιατί θα πιαστεί
και το “βαποράκι” και ο ενδιάμεσος έμπορος και θα φτωχύνει ο “βαρώνος”.
ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα τοκογλυφίας.
ΥΠΑΡΧΕΙ η δυνατότητα άτοκης πίστωσης από την ΗΤΧ
πάνω στη βάση κίνησης του λογαριασμού σου, αυτομάτως.
Οταν κάποιος πληρώνει γίνεται η αντίστοιχη χρέωση σε
πίστωση αυτού που “εισπράττει”.
Κατανοητό; Δεν υπάρχει ηλεκτρολόγος, οδοντίατρος,
εφοριακός κ.λπ. που να εισπράξει μαύρο χρήμα.
Δεν υπάρχει κλοπή χρήματος, γιατί... δεν υπάρχει
χρήμα με τη γνωστή μορφή (υλική).
ΔΕΝ υπάρχουν ΦΕΣΙΑ.
Το κράτος δεν χάνει δραχμή από φοροδιαφυγή και άρα
μειώνει τους φόρους δραστικά και γίνεται ανταγωνιστικό για προσέλκυση πραγματικών επενδύσεων.
Δεν μπορεί κανένας να “πληρώσει” λογιστικά ποσά
χωρίς αντίστοιχη εκταμίευση. Δεν μπορεί κανένας εργοδότης να φέρεται ότι πληρώνει μισθό 1000 ευρώ, ενώ
δίνει στην πραγματικότητα 600.
Βέβαια το σύστημα είναι καλό να εφαρμοστεί διεθνώς
και κάποτε, ούτως ή άλλως, θα γίνει. Αλλά μπορεί να
εφαρμοστεί και σε εθνικό επίπεδο και μάλιστα άμεσα.
Το “άμεσα”, βέβαια, αφορά το τεχνικό μέρος και τη χρονική διάρκεια προετοιμασίας / νομικής εφαρμογής, τεχνικών, εγκαταστάσεων και πληροφόρησης. Έξι μήνες
προετοιμασίας αρκούν, ενώ έχουν περάσει ήδη πέντε
χρόνια αφότου το πρωτοπαρουσίασα στην “7η” και σε
ημερίδα, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Το “άμεσα” τελεί ακόμη υπό τρεις προϋποθέσεις:
1. Την εθνική μας ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ από τα δεσμά της Νομισματικής Ένωσης. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης και
τόλμης. Με όρι την 25η Μαρτίου 2021, που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια εθνικής παιγγενεσίας, που θα μπορούσε ν’ αποτελεί χρονική περίοδο ημι-εφαρμογής,
διαβουλεύσεων και προσαρμογής.
2. Την αποχώρησή μας από την ΟΝΕ, που μας καθιστά
δέσμιους και υποχείρια της ΕΚΤ2.
3. Η Βουλή ν’ αποφασίσει κυρίαρχα, χωρίς να περιμένει, να διαπραγματεύεται ή να επαιτεί την έγκριση των
δανειστών(!) όπως επιβάλλει το 3ο μνημόνιο που απεδέχθη κυ κυβέρνηση Τσίπρα-κΑΜΜΈΝΟΥ “ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΌΛΙ ΣΤΟΝ ΚΡΌΤΑΦΗ”, με την υπερψήφιση και την
πίεση αποδοχής, της Ν.Δ., του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και λιπών κομματικών κατασκευασμάτων, που τα πήρε το ποτάμι!
Κώστας Βενετσάνος
―――――――――
1. Ελλ. Κέντρο Πραγωγικότητος (ΕΛΚΕ.ΠΑ): “ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Οικονομοτεχνικών Ορων (εκδ. 1965, σελ. 155).
2. ΕΚΤ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες, με θλίβει η αντιμετώπιση γενικότερα που έχει η παράταξή μας από τη διοίκηση και
ειδικότερα η κακή προαίρεση στην πρότασή μας για τα
αδέσποτα, κυρίως γατιά στον δήμο μας. Η αντιπολίτευσή μας δεν περιορίζεται μόνο σ’ αυτά…
Όποιος έχει την αίσθηση ότι το είδος μας είναι ανώτερο και υπεροπτικά φέρεται στα υπόλοιπα έμβια όντα
ή και στους έχοντες διαφορετική άποψη, έχει μπει σε
άλλες ατραπούς.
Η μέχρι τούδε πρακτική στον δήμο μας έχει οδηγήσει
στον υπερπληθυσμό γατιών (65.000 κατά δήλωση αντιδημάρχου). Αφού λοιπόν υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σ’ αυτόν τον τομέα γιατί δεν ακούτε μία πρόταση,
παρά μόνο την χλευάζετε; Επαναλαμβάνω ότι δίνονται
20 εκατ. ευρώ στους δήμους με επιχορήγηση έως 70%
στις επιλέξιμες δαπάνες (Φιλόδημος ΙΙ) για την κατασκευή, εξοπλισμό κ.α. καταφυγίου, όχι κυνοκομείου,
αδέσποτων και δημοτικού κτηνιατρείου, όπου μπορούν
να γίνονται καθημερινά 2 και 3 στειρώσεις γατιών,
ούτως ώστε σ’ ένα βάθος χρόνου διετίας ν’ αρχίσει ο
περιορισμός του δυσάρεστου και επονείδιστου φαινομένου των πολτοποιημένων πλασμάτων. Επειδή εγώ

Τα φιλοσοφικά «κινήματα»
στην αρχαία Ελλάδα
Την αφορμή για να γράψω αυτό το άρθρο, μου την έδωσε
ο Κώστας Βενετσάνος, όταν «χαζεύοντας» την «απίστευτη» βιβλιοθήκη του και συζητώντας όρθιοι καταλήξαμε ότι: «η φιλοσοφία στην Αρχαία Ελλάδα, και όχι στη
σύγχρονη εποχή, είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε τα «κινήματα» της φιλοσοφίας. Έτσι, με οδηγό
αυτό το σκεπτικό καταλήξαμε, ότι η φιλοσοφία ήταν και
είναι πολυεπίπεδη αφού αρκετές είναι οι μορφές, οι αυθεντικές, των «κινημάτων» της.
Η φιλοσοφία σε γενικές γραμμές, είναι η ανώτατη αρχιτεκτονική μορφή της γνώσης. Έτσι για να κατανοήσουμε
τα φιλοσοφικά «κινήματα» της Αρχαίας Ελλάδας, είναι
αναγκαίο να γνωρίζουμε τι είναι χρόνος, νόμος, ελευθερία, ηθικό και άνθρωπος.
Ας ξεκινήσω με τον ορισμό της φιλοσοφίας
Με τον όρο φιλοσοφία, αναφερόμαστε στην «αγάπη και
επιδίωξη της σοφίας’ στην «έφεση για γνώση και μόρφωση» και κατά μία άλλη έννοια στην «αναζήτηση της
φύσης των πραγμάτων, και στην «προσπάθεια για ανακάλυψη της φύσης και της αλήθειας των όντων και των φαινομένων».
Ο Πλάτωνας, ονόμαζε φιλοσοφία «της επιστήμης την κτίσιν, της σοφίας επιθυμητή».
Πράγματι, Όλοι οι Αρχαίοι Φιλόσοφοι, Αριστοτέλης, Σωκράτης, Πρωταγόρας, Χρύσιππος κ.ά. απέδειξαν μέσα από
το έργο τους, ότι η φιλοσοφία ασχολείται με ερωτήματα
και προβλήματα για την οικοδόμηση της ηθικής και της λογικής υπόστασης. Έτσι δημιουργήθηκαν τα λεγόμενα «κινήματα» της φιλοσοφίας.
Μπαίνοντας στην ουσία, θα προσπαθήσω να «οριοθετήσω» τα «κινήματα» της φιλοσοφίας της αρχαίας Ελλά-
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δεν θεωρώ εαυτήν ανώτερη των υπολοίπων ειδών και
είμαι ταγμένη σ’ αυτόν τον σκοπό, παρακαλώ τις φιλοζωικές ομάδες της περιοχής να συνταχθούν, μια και η
μέχρι τώρα νοοτροπία, «θα μας αφήνουν μικρά απ’ έξω
γι’ αυτό δεν δημοσιοποιούμε τα συμβεβλημένα κτηνιατρεία» και τα συναφή, αποδεδειγμένα μας έφεραν σ’
αυτή την κατάσταση!
Για να μη σας κουράσω άλλο και για να σας βγάλω από
τον κόπο μάταιων σκέψεων, δεν κάνουμε διαγωνισμό
φιλοζωίας, οφείλουμε όμως να βοηθήσουμε και εννοείται πως δεν έχουμε λύσει τα άλλα ζωτικά θέματα της
καθημερινής διαβίωσης στον δήμο, ωστόσο και αυτό
είναι θέμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Εγώ έρχομαι απλώς να καταγράψω σε τούτη την έγκριτη εφημερίδα, καθώς εισέπραξα τόσο η ίδια, όσο και η παράταξη την ειρωνεία και
τον εμπαιγμό από την διοίκηση και τους παπαγάλους
της δημοσιογραφίας, που αυτή την περίοδο την υπηρετούν.
Στα της εβδομαδιαίας επιτροπής, θα σταθώ μόνο σε
δύο θέματα. Πρώτον στην «Δημοτική Οδοποιία 2017»
που πήρε και άλλη παράταση με ερωτηματικό αν θα
γίνει διαγράμμιση ή όχι (μάλλον πρόκειται για συντακτικό λάθος, θέλω να πιστεύω), αλλά πάντως η εταιρεία
εκτέλεσης του έργου διατείνεται ότι η καθυστέρηση
δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα.
Δεύτερον, η έγκριση της μελέτης «Διαμόρφωση Δυτικής Παραλίας Αγ. Νικολάου Πάλλων Βουλιαγμένης», η
οποία καταψηφίστηκε, εννοείται μόνο από εμένα γιατί

δας, να δώσω το σωστό, κατά τη γνώμη μου, ορισμό.
1. Ιδεαλισμός / σκεπτικισμός
Φιλοσοφικό κίνημα/ρεύμα που στα βασικότερα προβλήματα
της φιλοσοφίας, δηλαδή τη σκέψη του ανθρώπου και του
εξωτερικού κόσμου, η συνείδηση και η ύλη υπέρ του «πρωταρχικού» πνεύματος και της νόησης, αλλά και της συνείδησης. Είναι βέβαιο, ότι όπου υπήρχε ιδεαλισμός υπήρχε
και υπάρχει εθνικισμός και εμμονή στα εκάστοτε κεκτημένα
(εκπρόσωποί του ο Πλάτωνας και ο Αριστείδης).
2. Αριστοτελισμός
Με αυτό το κίνημα/ρεύμα, εννοούμε τη συνέχεια του
έργου του Αριστοτέλη στη μετά θάνατον εποχή του, αλλά
και γενικότερα, έως σήμερα, σε όλο το Δυτικό κόσμο. Ο
Αριστοτελισμός, δηλώνει ένα είδος σκέψης, πλησιέστερο
στο νεώτερο «ορθολογικό» πνεύμα. Πριμοδοτεί την παρατήρηση και το πείραμα, για να ταξινομήσει τις μορφές
των πραγμάτων, όπως μας τα ψιθυρίζουν οι αισθήσεις.
Ήτοι είναι το σύνολο των οντολογικών και κοσμολογικών
προβληματισμών, με ισχυρή συνοδεία της λογικής και της
εμπειρίας (εκπρόσωπός της ο Αριστοτέλης).
3. Ορθολογισμός
Το «κίνημα», που αποδέχεται ως γνώμονα και αφετηρία
της γνώσης, τη λογική σκέψη έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον «εμπειρισμό». Υποστηρίζει ότι η κατασκευή
ενός «συμπαγούς οικοδομήματος της γνώσης» οφείλει να
στηριχθεί στις πεποιθήσεις εκείνες, που ο ορθός λόγος
έχει θωρακίσει τόσο ισχυρά, ώστε τίποτα απολύτως να τις
κλονίσει. Το «σκέπτομαι άρα υπάρχων{, για τον ορθολογισμό, γίνεται «σκέπτομαι; Υπάρχω», χωρίς το «άρα». [Εκπρόσωποί του, Δημόκριτος, Πλάτωνας (εν μέρει)].
4. Ανθρωπισμός
Θεωρεί τον άνθρωπο κέντρο του κόσμου και κεντρική του
αξία, μία αντίληψη που πιστεύει ότι ο άνθρωπος, θα πρέπει
να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας
και του πολιτισμού, με κριτήριο προόδου του σε κάθε

η τεχνική μελέτη μού δόθηκε την ώρα της συνεδρίασης, οπότε έχοντας ελλιπή στοιχεία δεν μπορούσα να
γνωρίζω λεπτομέρειες (μην ξεχνάτε το λευκό λογίζεται ως παρατήρηση, όχι επιφύλαξη), η μελέτη αυτή νομίζω, χρήζει ειδικής προσοχής. Στην ουσία, επειδή
υπάρχει σε μέρος της έκτασης ιδιοκτησιακό καθεστώς,
είναι αμφίβολο αν έχει υπάρξει συμφωνία ή όχι μέχρι
τώρα και με τους δύο ιδιοκτήτες. Εξάλλου υπάρχουν
σημεία στη μελέτη που βαίνουν προς την εμπορευματοποίηση και θέλουν διαλεύκανση. Επίσης «τα μπάνια
του λαού», πού θα γίνονται;
Η νεροποντή των τελευταίων ημερών έκανε τη ζωή
των κατοίκων, ιδίως στην πολύπαθη Βάρη, εξαιρετικά
δύσκολη. Το να ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι αναγκαστικά, γιατί πρέπει να γίνουν έργα που έχουν καθυστερήσει (έστω) χρόνια, για να μην πω δεκαετίες, είναι
τελείως διαφορετικό από το να παλεύουν καθημερινά
και κάτω ακόμη από ομαλές συνθήκες για πράγματα
αυτονόητα, αυτή η παραμελημένη εικόνα της περιοχής,
δεν τιμά τον δήμο μας.
Κλείνοντας μία τελευταία παρατήρηση, άκρως επίκαιρη: Στο 25ο Δ.Σ. πάρθηκε η απόφαση για εναπόθεση
υλικών προκειμένου για εκτέλεση έργου, κατά γενική
αποδοχή, απαραίτητου. Εναπόθεση υλικών δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση μπάζωμα, φαντάζεστε τι
έγινε μετά την τελευταία κακοκαιρία. Σχετικά θα επανέλθω την επόμενη φορά.
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι. Δόγκα

τομέα την ελευθερία και την ποιότητα της ζωής (εκπρόσωπός του ο Πρωταγόρας).
5. Αντικειμενισμός
Υποστηρίζει ότι η ουσία της φιλοσοφίας είναι η έννοια του
ανθρώπου, ως όν, με τη δική του ευτυχία, τον ηθικό σκοπό
της ζωής του, με την παραγωγή επιτυχίας ως στην συνεχή
δραστηριότητα με τον λόγο και το ήθος: Έτσι μεταφράζεται.
Μεταφυσική: Φύση, που για να κυριαρχήσεις επάνω της
πρέπει να την κατακτήσεις, αφού την υπακούσεις.
Ηθική: Ο άνθρωπος είναι, ο ίδιος, άνθρωπος.
Πολιτική: Δώστε μου ελευθερία, ή δώστε μου τον θάνατο
(εκπρόσωποί του: Πλάτωνας, Χρύσιππος).
6. Πυρρωνισμός
Αποβλέπει στην επίτευξη της αταραξίας της ψυχικής γαλήνης που θα μπορούσε να νιώσει κανείς, εφόσον δεχθεί
ότι η γνώση την οποία αναζητεί, οι φιλοσοφικές και επιστημονικές θεωρίες είναι ανέφικτες (Εκπρόσωποί του:
Πύρρωνας, Αγρύπας, Ανασίδαμος).
Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι παρ’ όλο που τα «κινήματα» της Αρχαίας Ελλάδας μας φαίνονται αναλλοίωτα
και διαχρονικά, η φιλοσοφική σκέψη εξελίσσεται μέσα
στους αιώνες, ενώ η έμφαση δίνεται ανάλογα με την
εποχή και τον πολιτισμό σε άλλα σύγχρονα κινήματα, που
εξετάζονται και συνυπάρχουν.

Παναγιώτης Μουντανέας
Αντιναύαρχος ε.α. (Π.Ν.)
Υ.Γ.: Ως σκεπτόμενο άτομο, επιτρέψτε μου, να δώσω τον
«δικό μου» ορισμό του φιλοσοφικού κινήματος. Είναι η
εσωτερική διάθεση για έρευνα, γνώση, μάθηση. Δεν μένει
στο επίπεδο της απλής εμπειρίας ή περιέργειας, αλλά γίνεται σοβαρό, μεθοδικό και συστηματικό όταν αποκρυσταλλώνεται σε διάφορες μορφές. Είναι η «ρίζα» του
πνεύματος και της δημιουργίας, ανοίγοντας νέους πνευματικούς δρόμους για την ανθρωπότητα.
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Κρίσιμα ερωτήματα για την περίφημη
«επένδυση» στο Ελληνικό
Από την δημοτική παράταξη του Δήμου Γλυφάδας, «Ανατροπή στη Γλυφάδα», ελάβαμε
δελτίο τύπου, όπου θέτει ερωτήματα για την
επένδυση του Ελληνικού, τα οποία έθεσαν
βέβαια και στο Δημοτικό Συμβούλιο
(7.11.19).
Γράφουν, τα καυτά είναι αλήθεια ερωτήματά τους, οι δημοτικοί σύμβουλοι:
«1. Δεχόμαστε την δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης των απορριμμάτων της νέας
πόλης που θα δημιουργηθεί στο χώρο του
πρώην αεροδρομίου Ελληνικού στα όρια με
τον δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης στην
Τερψιθέα; Γιατί δεν ενημερώνει τους συμπολίτες μας για την εξαιρετικά δυσμενή
αυτή εξέλιξη ο κ. δήμαρχος Γλυφάδας;
2. Δεχόμαστε την λειτουργία του φαραωνικού καζίνο στα όρια της πόλης μας;
3. Δεχόμαστε τη δημιουργία τεράστιων
νέων εμπορικών κέντρων τύπου mall στο
χώρο; Έχει αναλογισθεί η Δημοτική Αρχή
τις καταστροφικές επιπτώσεις στον εμπορικό κόσμο της Γλυφάδας και των άλλων
όμορων δήμων;
4. Δεχόμαστε τη φημολογούμενη κατασκευή στα όρια Τερψιθέας-Αργυρούπολης
σήραγγας που θα συνδέει το Ελληνικό με
το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος;
5. Πώς θα διασφαλίσουμε την προβλεπόμενη από τη συμφωνία του 2017 εμπροσθοβαρή δημιουργία του μητροπολιτικού
πάρκου (έστω και αυτού του κουτσουρεμένου). Μήπως οδηγούμαστε σε μια επανάληψη της ιστορίας των Ολυμπιακών 2004q

6. Αποδεχόμαστε την απαράδεκτη Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου που παραχωρεί
προς χρήση για 25 χρόνια στον «επενδυτή»
την εταιρία Lamda Development όλες τις
πλατείες, τους δρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους καθώς και άκουσον άκουσον,
αρχαιολογικούς
χώρους
ως
ιδιωτικούς!!!
Ο κ. Παπανικολάου απέφυγε επιμελώς κατά
τη διάρκεια του Δ.Σ. να απαντήσει στα παραπάνω κρίσιμα ερωτήματά μας. Επίσης
στην πρόσφατη ανακοίνωση των Δήμων
Γλυφάδας και Αλίμου σχετικά με την «περίφημη επένδυση» δηλώνεται βαρύγδουπα
αλλά τελείως αόριστα ότι «…η αξιοποίηση
αυτή πρέπει να γίνει με τρόπο βιώσιμο, με
τρόπο που θα δημιουργεί ισόρροπη
ανάπτυξη, με τρόπο που θα ενσωματώνει
ομαλά την επένδυση σε όλη την ευρύτερη
γειτονιά».
Οι πολίτες της Γλυφάδας απαιτούν σαφέστατες απαντήσειςκαι αναλυτική ενημέρωση για όλα όσα ήδη σκανδαλωδώς
προωθεί η Κυβέρνηση της ΝΔ σχετικά με
την «περίφημη επένδυση», που όπως διαφαίνεται ούτε ξένοι επενδυτές υπάρχουν
ούτε ξένα κεφάλαια θα επενδυθούν αφού
οι Ελληνικές Τράπεζες (δηλαδή τελικώς οι
Έλληνες πολίτες) θα αναλάβουν το βάρος
της «επένδυσης». Και όλα αυτά χωρίς την
παραμικρή αντίδραση του κ. Δημάρχου που
αποδέχεται τα πάντα και το μόνο που διεκδικεί είναι η συμμετοχή του Δήμου στα λεγόμενα «ανταποδοτικά οφέλη».

Aμεση αποζημίωση κτηνοτρόφων για
την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου
Υπεγράφη από τον ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδη
Υπεγράφη άμεσα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδη και
εφαρμόζεται η απόφαση για την έγκριση,
διάθεση και κατανομή ποσού ύψους
3.990.979 € που θα κατευθυνθεί στην αποζημίωση κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα,
το ζωικό κεφάλαιο των οποίων έχει πληγεί
από ζωονόσους σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέσων
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της
χώρας για το έτος 2019.
Σε δήλωσή του ο M. Βορίδης επισημαίνει ότι
«η Κυβέρνηση έχει σταθεί από την πρώτη
στιγμή δίπλα στον Έλληνα παραγωγό και
κτηνοτρόφο και το αποδεικνύει έμπρακτα,
συνεχώς και αδιαλείπτως».
Αναλυτικότερα, το συνολικό ποσό που προβλέπει η ΚΥΑ (ΦΕΚ 3868/21-10-2019 Τεύχος
Β’) των 3.990.979€ θα κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια ως ακολούθως:

Περιφέρεια Αττικής 97.879,00€
Ανατολική Αττική 19.514,00€
Δυτική Αττική 78.345,00€,
Στερεά Ελλάδα 194.002,00€, Θεσσαλίας
1.813,50€, Ηπείρου 173.582,55€, Δυτικής
Μακεδονίας 17.533,00€, Δυτικής Ελλάδας
115.295,00€, Πελοποννήσου 57.400,00€,
Νοτίου Αιγαίου 2.070,00€, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 726.654,65€, Κεντρικής
Μακεδονίας
784.688,48€,
Κρήτης
8.175,53€.
Η συγκεκριμένη Απόφαση αφορά ένα σύνολο δραστηριοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση των κυριότερων ζωονόσων που
πλήττουν τη χώρα μας όπως η Σαλμονέλωση, η Βρουκέλλωση (Μελιταίος Πυρετός), η Ενζωοτική Λεύκωση, η Τρομώδης
Νόσος, η Φυματίωση, των μηρυκαστικών
(βοοειδή – αιγοπρόβατα) αλλά και αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω δήλωσης και
προσκόμισης νεκρών ζώων.

Ύπατη Αρμοστεία
«Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα»
Eτήσιος Πανελλήνιος Μαθητικός
Διαγωνισμός με θέμα πρόσφυγες
H Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ σε συνεργασία με την Επιτροπή Ευαισθητοποίησης των
Νέων, προκηρύσσουν τον 23ο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας, έναν
θεσμό που ξεκίνησε το 1994. Το θέμα του
διαγωνισμού για τη σχολική χρονιά 20192020 είναι «Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα».
Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος
μαθητές και μαθήτριες από όλη τη χώρα,
που φοιτούν στην πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγείο, Δ’, Ε’ και Στ’ Τάξη Δημοτικού) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γ’ Γυμνασίου και
Α’ Λυκείου), μεταξύ των οποίων και μαθητές πρόσφυγες των αντίστοιχων ηλικιακών
ομάδων, που φοιτούν σε τάξεις υποδοχής.
Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές
ή ομαδικές, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν τη γνώμη, τις σκέψεις
και τις ιδέες τους μέσα από κείμενα, αφίσες, ζωγραφιές ή κολλάζ, ανάλογα με την
κατηγορία συμμετοχής στο Διαγωνισμό για
κάθε Τάξη.
Οι συμμετοχές αποστέλλονται συγκεντρωτικά από τη διεύθυνση των σχολικών μονάδων στα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα
(Μιχαλακοπούλου 91) υπόψη του Τομέα
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μέχρι τις 14
Φεβρουαρίου 2020.
Ειδική επιτροπή θα αξιολογήσει όλες τις
συμμετοχές και όσες διακριθούν θα λάβουν
ως βραβείο μια στιγμιαία φωτογραφική μηχανή (instant camera), ενώ όλα παιδιά θα
λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Κουντουριώτη 1, Λαύριο, 195 00
Πληροφορίες: Γ. Μαργαρίτη
Τηλ.: 2292 3 20147
Fax: 2292 0 69130
e-mail: nitsa@lavrio.gr
Λαύριο 15.11.2019
Αρ. Πρωτ: 20994
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία η
μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και
λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κοινωνικό Συσσίτιο) στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας. Το ακίνητο
πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της πόλης της Κερατέας.
Το οίκημα θα πρέπει να έχει συνολική
κτιριακή επιφάνεια 95 - 100 τ.μ. και να
είναι σε άριστη κατάσταση. Να είναι
πλησίον των λοιπών κοινωνικών

από την Ύπατη Αρμοστεία. Οι βραβευθείσες συμμετοχές θα προβληθούν μέσω των
ιστοσελίδων της Ύπατης Αρμοστείας και
των φορέων της Επιτροπής Ευαισθητοποίησης Νέων.
Κάθε δύο δευτερόλεπτα 1 άνθρωπος στον
κόσμο αναγκάζεται να εκτοπιστεί βίαια.
Άνθρωποι που ξεριζώνονται από τον πόλεμο, τη βία και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να βρουν ασφάλεια,
προστασία και ένα καλύτερο μέλλον για
τους ίδιους και τις οικογένειές. Τις περισσότερες φορές κουβαλούν μαζί τους όσα
χωρούν στις λίγες αποσκευές τους, αλλά
με τις κατάλληλες ευκαιρίες συμβάλλουν
όλοι, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό
τρόπο, στις χώρες στις οποίες αναζήτησαν
καταφύγιο. Κουβαλούν μαζί τους τα ταλέντα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ελπίδες, τα όνειρά τους και ακόμα
περισσότερα. Πράγματα που δεν χωρούν
σε μια βαλίτσα.
Ας σκεφτούμε, πώς θα ήταν ο κόσμος μας
αν τόσοι άνθρωποι μέσα στην ιστορία δεν
είχαν βρει καταφύγιο σε μια άλλη χώρα,
όταν η δική τους δεν μπορούσε πια να τους
προστατεύσει. Πόσα θα χάναμε από την
κοινή μας ζωή αν οι άνθρωποι έχαναν τη
δυνατότητα να ακολουθήσουν το ταλέντο
και τις δεξιότητές τους;
Οδηγίες συμμετοχής και τις κατηγορίες
του Διαγωνισμού:
https://www.unhcr.org/gr/mathitikos_diagonismos_2019

δομών και υπηρεσιών του Δήμου. Να
πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας. Να είναι ισόγειο και να διαθέτει ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση
προς το κοινό. Να παρέχει δυνατότητα
πρόσβασης και εξυπηρέτησης σε
άτομα με ειδικές ανάγκες και τρίτης
ηλικίας. Να διαθέτει κουζίνα, W.C. και
τρία (3) κατ’ ελάχιστον επιπλέον δωμάτια, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως: γραφείο, βοηθητικός χώρος
συσκευασίας και αποθήκευσης των
πρώτων υλών και χώρος διανομής
ετοίμου φαγητού.
Η οικοδομική του άδεια να επιτρέπει
την προαναφερόμενη χρήση, έστω
και με κατάλληλη αλλαγή. Να είναι
έτοιμο προς χρήση, ώστε να παραδοθεί αμέσως μετά την υπογραφή του
μισθωτηρίου συμβολαίου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου
Λαυρεωτικής, στην έδρα του Δήμου
(Κουντουριώτη 1, Λαύριο, Τ.Κ. 195
00), εντός είκοσι (20) ημερών από τη
δημοσίευση της διακήρυξης της δημοπρασίας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε
τρία (3) έτη, αρχομένη από την παράδοση και παραλαβή που θα βεβαιωθεί
με σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο
μετά την υπογραφή του θα προσαρτάται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και
θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
και δυνατότητα ανανέωσης ένα (1)
επιπλέον έτος.
Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
194 του Ν. 3463/06 σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους
ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται
στους όρους διακήρυξης όπως συντάχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 208/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς
και οι όροι διακήρυξης δίνονται κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη
γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2292 3 20147, fax: 2292 0
69130, e-mail: nitsa@lavrio.gr.
Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής
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στα πεταχτά
Kαταργούνται οι
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις;
«Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έχουν δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που έχουν λύσει», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος σε
ομιλία του στη Γ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. (Ενωση Περιφερειών Ελλάδος). Ανέφερε δε ότι οι αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα μεταφερθούν στις Περιφέρειες.

Oι συνδρομές των μελών του
Επαγγελματικού Επιμεληττηρίου
είναι υποχρεωτικές
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2081/1992, ως ισχύει,
και του άρθρου 94 του Ν.4314/2014, οι συνδρομές των
μελών των Επιμελητηρίων ήταν υποχρεωτικές μέχρι και
το έτος 2014.
Τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα να μην παρέχουν
τις υπηρεσίες τους στα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν καταβληθούν οι υποχρεωτικές αυτές
συνδρομές, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α.78030/2014
(ΦΕΚ 3586/31.12.2014 τ.Β) μπορούν να προχωρήσουν
στη βεβαίωσή τους και να τις αποστείλουν προς είσπραξη, μέσω των Δ.Ο.Υ., όπως προβλέπει ο Κώδικας
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Η Διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
καλεί τα μέλη του να τακτοποιήσουν μέχρι 31.12.2019
τις οφειλές τους.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210 3380200.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
στο Σύλλογο Μανιατών
Νοτίων Προαστίων
Γενική Συνέλευση με Εκλογές πραγματοποίησε ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων, στις 29 Σεπτεμβρίου, από όπου προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος: Πιερράκος Γεώργιος
Α’ αντιπρόεδρος Αγριογιάννης Βασίλης
Β’ Αντιπρόεδρος, Γεωργιάκου Παν.
Γεν. Γραμματ. Πιερρακάκου Ειρήνη
Ταμίας, Στασινοπούλου Ελίζα
Εφορος. Δημ. Σχέσεων Καλαποθαράκος Ιωάννης και
Υπεύθ. Οργαν. Μουγιάκος Πουλίκος.
Επίσης συγκροτήθηκε 4μελής Επιτροπή Αλληλεγγύης
και Πολιτιστικών εκδηλώσεων από τους: Καλαποθαράκο Ιω., Μουγιάκο Π., Κοντράρου Γ. και Μελά Σταυρούλα.
Στην εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι Καμαρινός
Μιχ., Κατάβολος Πέτρος και Καπερνάρος Σωτ.

7ο Ετήσιο Σεμινάριο
γευσιγνωσίας κρασιού
στην Κερατέα
Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» Κερατέας προσκαλεί στο 7ο ετήσιο ανανεωμένο σεμινάριο Οινογευσιγνωσίας με θέμα “Κρασί και
αποστάγματα σε ανώτερο επίπεδο”, που θα υλοποιηθεί
από τον Sommelier Νικόλα Γιαννόπουλο DipWSET.
Η έναρξη του σεμιναρίου θα γίνει την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 ώρα 19:30 και τα μαθήματα θα συνεχιστούν και τις τρεις επόμενες Παρασκευές (29/11 & 6/12
και 13/12). Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα του
Συνδέσμου (Λ. Αθηνών-Σουνίου 55, κεντρική πλατεία
Κερατέας) και θα έχει διάρκεια 10 ώρες.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει:
• Οι ποικιλίες πρεσβευτές της Ελλάδας
• Κλασική Ευρώπη και κρασιά του Νέου Κόσμου
• Επίσκεψη – Ξενάγηση σε οινοποιείο και γευστικές δοκιμές
• Γευσιγνωσία διεθνών ποικιλιών και κορυφαίων αποσταγμάτων
Ο Νικόλας Γιαννόπουλος έχει λάβει διεθνείς αναγνωρίσεις
όπως την πρώτη θέση στα Gaggenau Sommelier Awards
2014 που πραγματοποιήθηκαν στο Στρασβούργο, στην Αλσατία με κριτή τον Serge Dubs (Καλύτερο Οινοχόο του Κόσμου το 1989) και την 11η θέση στο διαγωνισμό για τον
Καλύτερο Οινοχόο της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε το
Σεπτέμβριο του 2013 στο Σαν Ρέμο και το Μονακό. Έχει
αναδειχθεί δύο φορές ως ο 3ος Καλύτερος Νεαρός Sommelier του Κόσμου (το 2010 στην Ισπανία και το 2011 στην
Αθήνα) που οργανώνεται από το Chaine des Rotisseurs και
με κριτές από το Court of Master Sommeliers.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:
6972351959 – 6984614675. Οι συμμετοχές θα πρέπει να
έχουν δοθεί μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Η κράτηση θέσης είναι
απαραίτητη.
Το σεμινάριο υλοποιείται με την στήριξη των: Μικροοινοποιία Μυλωνάς, Κτήμα Στροφιλιά, Οινοποιείο Πρίφτη, Οινοποιείο Αγγέλου, Οινοποιία Λιέπουρη, Οινοποιία Σίνη και του
Ρουμπάνη Παναγιώτη.

Τα ευρυζωνικά δίκτυα
στους ιδιώτες
Εννέα όμιλοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο διαγωνισμό για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων πολύ
υψηλών ταχυτήτων (Ultra Fast Broadband) στις λεγόμενες «λευκές περιοχές» της χώρας, στις περιοχές που δεν έχουν εντάξει στα επενδυτικά τους
σχέδια οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.
Εχουμε ήδη γευθεί την ευρυζωνικότητα της επικοινωνίας, με διακοπές στις γραμμές, κακή επικοινωνία, χωρίς τηλέφωνο όταν κόβεται το ρεύμα.
Όλα χαρίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και το
“μάρμαρο” το πληρώνει ο πολίτης.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών.
Τηλ. 6949630593.
ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση 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 σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη
ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε
μήνυμα.

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη.
Τηλ. 6974003808

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 89 τ.μ., 2 υπνοδωμάτια,
θέα στη θάλασσα, στο Πανόραμα Βούλας.
Πληροφορίες 6944574132

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.
από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking
οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.
Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΚΟΡΩΠΙ νέα άδεια Φαρμακείου.
Πληροφορίες 6944574132

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον ΤΑΥΡΟ Αττικής νέα άδεια Φαρμακείου. Πληροφορίες 6944574132

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος

50μ. από παραλία, επαγγελματικός

χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κατάλληλος για
πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο, τιμή 390.000 €
email c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό
Οικόπεδο 402 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο, περιφραγμένο, θέση
Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικοδομησιμότητας από
πολεοδομία, κλιμακωτός συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοικίας 130 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων εκτός συντελεστού, εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος
(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30 μέτρα),
δίπλα σε αγορά, άμεσα διαθέσιμο. Τηλέφωνο: 6977186855

email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως
την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 14.970 (9 έως 5μ.μ.)

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ

213 2030.300
229 904 8340
2132030800
2295 052222
229 932 0511
2294320011
21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

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

Συνέδριο για το Χρόνιο Πόνο &
τα ΡευματικάΜυοσκελετικά Νοσήματα
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα και ο Αν
τιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου οργανώνουν συνέ
δριο με θέμα «Χρόνιος Πόνος & Ρευματικά
Μυοσκελετικά Νοσήματα. Θεραπευτικές επιλογές
Αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών» στις 2224
Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο THE STANLEY
(Οδυσσέως 1, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα 104 37).
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν εγνωσμένης αξίας ομι
λητές, οι οποίοι θα μεταφέρουν την εξειδικευμένη
γνώση και εμπειρία τους, ενώ ταυτόχρονα ασθενείς
θα τοποθετηθούν στο θέμα από την πλευρά του
ασθενή και θα αναφέρουν τη δική τους εμπειρία.
Οι συμμετεχόντες θα έχουν τη δυνατότητα να απευ
θύνουν ερωτήσεις στους εισηγητές ειδικούς επιστή
μονες και να λάβουν τις σχετικές απαντήσεις.
Ο πόνος είναι το συχνότερο πρόβλημα όλων σχεδόν
των ασθενών που επισκέπτονται τον φαρμακοποιό,
τον γιατρό και τον φυσικοθεραπευτή, αποτελεί δε
ένα διαρκές ερέθισμα για όσους ασχολούνται με
αυτόν για συνεχή ενημέρωση πάνω στις νεότερες αν
τιλήψεις και τρόπους αντιμετώπισης του, είτε αυτές
προέρχονται από την συστηματική έρευνα, είτε από
την μακροχρόνια κλινική εμπειρία. Η αποτελεσματική
αντιμετώπιση του αποτελεί μια κατεξοχήν αλληλέν

δετη διεπιστημονική διαδικασία.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες
μπορούν να επικοινωνήσουν με την Alpha Public Re
lations, Γραφείο Οργανώσεως του Συνεδρίου, Μίνα
Μπάμπαλη, τηλ: 210 364 5629 ((Δευτ.Παρ.: 10:00
17:00).
Το συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική υποστή
ριξη των εταιρειών ELPEN, Genesis Pharma, Menarini,
Mylan, Pfizer, Roche, Sanofi, UCB και ΒΙΑΝΕΞ.

«Ανακουφιστική φροντίδα:
Τι θα ήθελα, αν ήμουν
ογκολογικός ασθενής»
Η Μονάδα Φροντίδας “Γαλιλαία”, την Κυριακή 17/11/19 και
ώρα 18:30-20:00 καλεί στο Αρχονταρίκι της, στη συζήτηση
με θέμα «Ανακουφιστική φροντίδα: Τι θα ήθελα, αν ήμουν
ογκολογικός ασθενής».
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο Ενοριακό Κέντρο
Νεότητας «ΓΕΦΥΡΑ» του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Κορωπίου στην οδό Αττικής 16 στο Κορωπί.

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Ο ρόλος της ψηφιακής υγείας και της ψυχολογίας στη διαχείριση του Διαβήτη
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια χρόνια μεταβολική
διαταραχή υδατανθράκων, λιπών και πρωτεινών που
χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα γλυκόζης και
οφείλεται σε σχετική ή απόλυτη έλλειψη ινσουλίνης.
Σήμερα υπολογίζεται παγκοσμίως 425 εκατομμύρια
άτομα πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη και ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέλθει στα 629 εκατομμύρια
ως το 2045.
Το πρώτο βήμα στην διαχείριση του διαβήτη παραμένει
η Διαίτα- Άσκηση και η Άπωλεια Βάρους. Παρόλο που
έχουν εισέλθει στη φαρμακευτική φαρέτρα νέες θεραπείες.
Ποιος όμως ο ρόλος και η επίδραση της ψηφιακής
υγείας στην διαχείριση του Διαβήτη. Σύμφωνα και
πληροφορίες επιστημονικών άρθρων που παρουσιάστηκαν στο EASD 2018 (European Ascociation For the
Study of Diabetes) στο Βερολίνο, διαπιστώνουμε την τεράστια επίδραση της τεχνολογιίας στην διαχείριση του
Διαβήτη και της ψυχολογίας ταν ατόμων με Διαβήτη.
Υπάρχει αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη
χρήση εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας για τη στήριξη
της διαχείρισης του διαβήτη:
Οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα απαιτούν μια προσέγγιση που βασίζεται στην τεκμηρίωση για την ανάπτυξη, η οποία θα επηρεάσει κατά συνέπεια την
αποτελεσματικότητά τους.
Οι πληροφορίες σχετικά με τους αναπτυξιακούς παράγοντες (θεωρητική συμπεριφορά στον τομέα της υγείας,
λειτουργικότητα, πιλοτική δοκιμή, συμμετοχή των χρηστών και των κλινικών εμπειρογνωμόνων, προστασία
της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων και ασφάλεια εφαρμογών) αξιολογήθηκαν σε πειραματικές μελέτες χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε για την
αναθεώρηση
Συνολικά, εντοπίστηκαν 11 μελέτες (10 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες και 1 πειραμάτικη δοκιμή) στις
οποίες εφαρμόστηκαν κριτήρια ένταξης. Όλες οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν είχαν τη λειτουργικότητα
της αυτοπαρακολούθησης της γλυκόζης αίματος.
Συνολικά, καμία από τις μελέτες δεν παρείχε πληροφορίες για όλους τους αναπτυξιακούς παράγοντες που
αξιολογήθηκαν στην ανασκόπηση.
Υπάρχει έλλειψη περίπλοκων και λεπτομερών πληροφοριών στη βιβλιογραφία σχετικά με τους παράγοντες
που εξετάζονται στην ανάπτυξη εφαρμογών που χρησιμοποιούνται ως παρεμβάσεις για την αυτοδιαχείριση
του διαβήτη.
Η τεκμηρίωση και η συμπερίληψη τέτοιων ζωτικών
πληροφοριών θα προωθήσει μια διαφανή και κοινή
διαδικασία λήψης αποφάσεων που τελικά θα οδηγήσει
στην ανάπτυξη πρακτικών και φιλικών προς το χρήστη
εφαρμογών αυτοδιαχείρισης που θα βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής για τους ασθενείς με διαβήτη.
Υπάρχουν όμως πέντε εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για να διευκολυνθεί η υιοθέτηση της ψηφιακής
υγείας για τον διαβήτη:
Να επιτευχθεί η απαιτουμενη ευκολία για να ικανοποι-

ησει ατομα με διαβητη
― Κλινικο οφελος προς την ικανοποιηση των κλινικων
ιατρων
― Οικονομικο οφελος για την ικανοποιηση των πληρωτων
― Ασφαλεια για τη διατηρηση της ασφαλειας και της
ικανοποιησης των ρυθμιστικών αρχών του κάθε προιόντος
― Ιδιωτικο απόρρητο δεδομένων για την ικανοποίηση
των νομικών ρυθμιστικών αρχών.
Στο μέλλον, οι κλινικοί ιατροί θα εργάζονται μέσα σε
ένα «Ψηφιακό Διαβήτη για το Διαβήτη» που συνδυάζει
το Διαδίκτυο των Ιατρικών Πράξεων (συνδεδεμένοι αισθητήρες φυσιολογίας και συμπεριφοράς ενσωματωμένοι σε πολλαπλές ιατρικές συσκευές που φοριούνται
ή χρησιμοποιούνται από ένα άτομο) και τα νέα έξυπνα
στυλό για την υποστήριξη της ινσουλινοθεραπείας με
συνεχή πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αναμένουμε ότι τα
δεδομένα δοσολογίας ινσουλίνης σε συνδυασμό με τα
δεδομένα συνεχούς ινσουλίνης πλάσματος, σε συνδυασμό με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης για τη στήριξη των υπολογισμών της
δόσης, θα προβλέψουν και θα προλάβουν ενδεχομένως
ανεπιθύμητα συμβάντα όπως η υπογλυκαιμία. Αυτές
οι προβλέψεις θα είναι δυνατές σε πολύ νωρίτερο χρονικό διάστημα, όταν μια παρέμβαση είναι πιο πιθανό
να είναι επιτυχής.
Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι τα έξυπνα στυλό θα αντικαταστήσουν τα στυλό ινσουλίνης που δεν διαθέτουν αισθητήρες, πομπούς και την ικανότητα να
ενσωματώνονται με άλλο διαβήτη συστήματα συλλογής δεδομένων. Η ασφάλεια του ιντερνετ και χρησης
αυτών των συνδεδεμένων συσκευών διαβήτη, συμπεριλαμβανομένων αυτών των νέων έξυπνων στυλό, θα
είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας δεδομένων.
Το DTSec, το πρώτο πρότυπο συναίνεσης για την ασφάλεια του ιντερνετ που συνδέεται με το δίκτυο διαβήτη,
καθορίζει ήδη τις απαιτήσεις ασφάλειας και ένα πρόγραμμα για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς
αυτές τις απαιτήσεις. Τα έξυπνα στυλό μπορεί να είναι
πολύ χρήσιμα για άτομα που δεν ξεκινούν θεραπεία
αντλίας, λόγω των αντιληπτών ανησυχιών ότι είναι
«συνδεδεμένες με μια μηχανή» και για εκείνα τα άτομα
με λιγότερο σύνθετα σχήματα ινσουλίνης. Σε παγκόσμια κλίμακα, είναι πιθανό τα στυλό να χρησιμοποιηθούν τελικά από περισσότερους ανθρώπους από ό,τι
οι τεχνητές τεχνολογίες παγκρέατος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:
Η Ψηφιακή υγεία είναι μια σύγχρονη προσέγγιση που
μπορεί να αυξήσει τη θεραπευτική προσέγγιση των Διαβητικών ασθενών.
Η καταπολέμηση των εμποδίων για την ανάπτυξη
αποτελεσματικών κινητών εφαρμογών απαιτεί λογιστική θεωρία συπεριφοράς

Στο μέλλον η παρουσίαση για τη βελτίωση της προσέγγισης, θα περιλαμβάνει την ψυχική υγεία
Πως θα βελτιώσουμε την ψυχολογία των Διαβητικών
ασθενών με τη βοήθεια της τεχνολογίας
Το ΚΛΕΙΔΙ ειναι να βοηθας τους ασθενεις να συνειδητοποιησουν οτι:
4 Δεν ειναι μονοι να αντιμετωπιζουν αυτη την παθηση
4 Δεν ειναι κακοι ανθρωποι (δεν πρεπει να ντρεπονται
για τον εαυτο τους)
4Δεν ειναι χαζοι και γι’ αυτο δεν μπορουν να ρυθμιστουν
4Μπορουν να αισθανθουν καλυτερα και να επιτυχουν
τους στοχους τους (και αυτο θα το χτισουμε σιγα σιγα
μαζι σχεση ιατρου-ασθενους)
Γιατί να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές εφαρμογές;
Θα επηρεάσει την ψυχολογία των ασθενών;
Γιατί είναι:
Ευκολες στην προσβαση
Διακριτικές και άμεσες
Ικανοποιούν μια ανεκπλήρωτη ανάγκη (μείωση της επιβάρυνσης των ασθενειών, βελτίωση της υγείας,κάνοντας την ζωή πιο εύκολη)
Παρέχουν νέες πληροφορίες
Παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη
Κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη των διαβητικών ασθενών
Ενισχύει την υποστήριξη, την εμπειρία και την κατανόηση
Κάθαρση μετά από ένα τραυματικό συμβάν
Μειώνει τα συναισθήματα απομόνωσης
Μια μορφή θεραπευτικής γραφής που σχετίζεται με
μειωμένο άγχος, λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης
και διατήρηση ψυχικής υγείας
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
l Ψυχολογικές παροχές στους διαβητικούς μέσω της
χρησης των Blogs
l Yποστήριξη διαβητικών ασθενών απο ασφαλή site αποφυγή εισόδου σε μη ασφαλείς τοποθεσίες
l Οι εφαρμογές επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στην ψυχολογική και κοινωνική αντιμετώπιση του
διαβήτη
l Σημαντικό να καθοριστεί η ποιότητα και η ακρίβεια
του περιεχομένου
l Αναζητήση αξιόπιστων ιστότοπων κατά την αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών.
l Μειωση της καταθλιψης και της χρόνιας κόπωσης
που συσχετιζονται με τον Διαβητη
Ελίνα Ελ Ντέικ, Επιμελήτρια Β’, Παθολόγος με μετεκπαίδευση
στο σακχαρώδη διαβήτη, Διαβητολογικό Κέντρο Β’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ΓΝΑ Ιπποκράτειο, Μελος της Ελληνικής
Διαβητολογικής Εταιρίας.
http://www.armonia-zoi.gr/
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Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχίες ο
Γ.Σ. Γλυφάδας στον Μαραθώνιο
Ο Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΣΤΙΒΟΣ συμμετείχε στον 37ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, με περισσότερους από
100 αθλητές και αθλήτριες κάθε ηλικίας και αθλητές των
Special Olympics.
Οι αθλητές μετέφεραν για την Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία το μήνυμα: «Εμβολιαζόμαστε κατά της Πνευμονιοκοκκικής Πνευμονίας – Κάνουμε την Πρόληψη
Πράξη Ζωής!»

Πρώτη στα 10 χλμ. η Γκλόρια Πριβιλέντζιο

Τον περσινό θρίαμβο επανέλαβε η Γκλόρια Πριβιλέτζιο,
που μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Ντόχα, αναδείχθηκε νικήτρια στα 10χλμ.
"Δεν είχα στόχο το χρόνο αλλά την νίκη. Δεν είχα πίεση
στον αγώνα. Ήταν όμως ένας καλός αγώνας για ξεκίνημα. Έβαλα και ταχύτητα κάτι που ήθελα. Έτρεξα για την
Πνευμονολογική Εταιρία προκειμένου να στείλω και εγώ
το μήνυμα του εμβολιασμού», δήλωσε ο Γκλόρια Πριβιλέντζιο.
Εκατό και πλέον επίσης αθλήτριες και αθλητές του Γ.Σ.
Γλυφάδας - στίβος, τερμάτισαν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Δρόμο (42.195μ), στα 1200μ Special Olympics, στα
1200μ Δημοτικών Σχολείων, στα 10χλμ. και 5χλμ.

ΕΒΔΟΜΗ

3oς στον Μαραθώνιο ο Κωσταντίνος Γκελαούζος
Tιμητική εκδήλωση στον Δήμο Μαραθώνα
Ο Κωσταντίνος Γκελαούζος τερμάτισε στην 3η θέση
στον 37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, με χρόνο 2.19.02
και έγινε ο δεύτερος γρηγορότερος Έλληνας όλων
των εποχών στην Αυθεντική Διαδρομή.
Το πρωί της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου σε μια λιτή εκδήλωση στο Μουσείο Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου στoν Μαραθώνα, ο Δήμαρχος Μαραθώνος
Στέργιος Τσίρκας βράβευσε τον Έλληνα Πρωταθλητή Κωνσταντίνο Γκελαούζο στεφανώνοντάς τον
με τον κότινο (κλάδος ελιάς) επίχρυσο στεφάνι.
Ο χώρος της εκδήλωσης είχε ασφυκτικά γεμίσει από
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Μαραθώνα, εκπροσώπους
συλλόγων και δημότες, που περίμεναν για να χειροκροτήσουν τον Έλληνα Πρωταθλητή, τον οποίον
επευφήμισαν, όταν εμφανίστηκε.
Ο Κωνσταντίνος Γκελαούζος έφθασε στην εκδήλωση συνοδευόμενος από τον προπονητή του, πρωταθλητή Ελλάδας και Βαλκανιονίκη στις μεσαίες και
μεγάλες αποστάσεις και επίτιμο μέλος του Μουσείου
Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου, Χρήστο Παπαχρήστο.
Με πολύ θερμά λόγια μίλησε για τον Έλληνα Πρωταθλητή ο Δήμαρχος Μαραθώνος Στέργιος Τσίρκας
τονίζοντας ότι «αποτελεί μεγάλη τιμή για τον Μαραθώνα που ο Κωνσταντίνος Γελαούζος επέλεξε να
κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, μια μέρα
μετά την μεγάλη επιτυχία του στον 37ο Αυθεντικό
Μαραθώνιο, στον τόπο μας και τον περιμένουμε και

του χρόνου, και γιατί όχι πρώτο νικητή του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου».
Ο Κωνσταντίνος Γκελαούζος αφού ευχαρίστησε τον
Δήμαρχο για την ιδιαίτερα τιμητική του βράβευση και
όλους τους παριστάμενους για την απίστευτη υποδοχή που του επιφύλαξαν, τόνισε ότι «πάντα προσπαθώ για το καλύτερο αποτέλεσμα, αυτό έκανα και

στον 37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, αυτό θα κάνω και
στον επόμενο αγώνα που θα συμμετάσχω».
Ο Χρήστος Παπαχρήστος με τη διπλή ιδιότητα του
προπονητή, αλλά και του καθηγητή, απευθυνόμενος
στους μαθητές είπε ότι «καλός ο πρωταθλητισμός,
αλλά δυστυχώς έχει ημερομηνία λήξης. Γι’ αυτό η
πρώτη προτεραιότητά σας θα πρέπει να είναι οι
σπουδαίες μαθητικές και πνευματικές επιδόσεις».
Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση
εκπαιδευτικού προγράμματος από μαθητές του Γυ-

“Πλημμύρισε” από παιδιά ο μαραθώνιος στο Δήμο Παλλήνης

Συνολικά 530 παιδιά από τα δημοτικά σχολεία της Παλλήνης, του Γέρακα και της Ανθούσας, συμμετείχαν
στην παράλληλη εκδήλωση δρόμου μικρών ηλικιών, που διοργάνωσε ο Δήμος Παλλήνης, με αφορμή τον
Κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας.
Ο Δήμος Παλλήνης, από τον οποίο περνά η Κλασσική Διαδρομή συμμετείχε και φέτος στις εκδηλώσεις,
φέρνοντας τα παιδιά πιο κοντά στον αθλητισμό. Σε όλα τα παιδιά απονεμήθηκαν τα συλλεκτικά μετάλλια
της φετινής χρονιάς ως επιβράβευση για τη συμμετοχή τους. Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια παρακολούθησαν τους δρομείς της Κλασσικής Διαδρομής.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
50 οπαδοί της Ένωσης
έκραξαν άγρια τους παίκτες
Kαζάνι που βράζει δείχνει η ΑΕΚ μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Όχι τόσο για το αποτέλεσμα, όσο για τον τρόπο
που ήρθε αυτό το 3-2.
Περίπου 50 οπαδοί της ΑΕΚ επισκέφθηκαν το ξενοδοχείο που
κατέλυσε η αποστολή και τα «έχωσαν» άσχημα στους παίκτες, κάνοντας λόγο για «ξεφτίλα δίχως προηγούμενο»,
αλλά και ποδοσφαιριστές που δεν αξίζουν να φορούν τη φανέλα με τον Δικέφαλο!

SUPER LEAGUE 1
«Κούρσα για δύο» και «πράσινη» ανατροπή
H νέα απόσπαση στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας
για τα φαβορί για τον τίτλο, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, με τις νίκες
επί Ατρόμητου (2-0) και ΟΦΗ (0-1) αντίστοιχα, καθώς και η
μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-2 επί της ΑΕΚ στο
ντέρμπι στο ΟΑΚΑ (με ανατροπή από 0-2), σημάδεψαν τα
δρώμενα στη 10η αγωνιστική της Super League 1. Αλλα αποτελέσματα: Αρης - Αστέρας Τρίπολης 2-1, Ξάνθη - Πανιώνιος
1-2, Βόλος - Παναιτωλικός 3-2, ΑΕΛ - Λαμία 0-3.

ΜΠΑΣΚΕΤ - ΚΥΠΕΛΛΟ
Στάση ... Προμηθέας για ΠΑΟ
Μια από τις σπουδαιότερες εκπλήξεις στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, τα τελευταία χρόνια, έκανε ο
Προμηθέας Πάτρας, ο οποίος για τα προημιτελικά νίκησε
στην έδρα του τον Παναθηναϊκό με 81-79 αφήνοντάς εκτός
συνέχειας τον κάτοχο του τίτλου. Η ξέφρενη πορεία του προερχόμενου από την Α2 Διαγόρα Δρυοπιδέων συνεχίστηκε
αφού κέρδισε εντός έδρας τον ΠΑΟΚ (81-66) κάνοντας την
δεύτερη έκπληξη των προημιτελικών.

ΠΟΛΟ
Απίστευτο περιστατικό μεταξύ
Παναθηναϊκού και Πανιωνίου
Ένταση και ένα απίστευτο σκηνικό είχε ο αγώνας πόλο μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Πανιωνίου ο οποίος διεξήχθη στο Γουδί.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το φύλλο αγώνα, οπαδοί
του Παναθηναϊκού αποπειράθηκαν να χτυπήσουν και να
πετάξουν στην πισίνα τον διαιτητή Χατζηαναστασίου.
Αναλυτικά όσα αναφέρει το φύλλο αγώνα:
«Κατόπιν συννενόησης με την αστυνομία έγινε μεταφορά
των πάγκων των δύο ομάδων στην απέναντι πλευρά για
αποφυγή τυχόν επεισοδίων.
Το παιχνίδι διακόπηκε στο 4.56 πριν από τη λήξη της 3ης
περιόδου από τον διαιτητή Κωνσταντινίδη Ανέστη διότι
του πέταγαν νερά οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και για να
κάνει συστάσεις στους αρχηγούς των δύο ομάδων.
Στη συνέχεια αποβλήθηκε ο έφορος του Παναθηναϊκού κ.
Δημήτρης Σελετόπουλος, με κόκκινη κάρτα, λόγω έντονης
και συνεχόμενης διαμαρτυρίας.
Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, δύο φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και έπιασαν, τον διαιτητή Χατζηαναστασίου Ιωάννη, από τα ρούχα και προσπάθησαν να τον
χτυπήσουν και να τον πετάξουν στην πισίνα.
Με την παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων απομακρύνθηκαν
οι φίλαθλοι και το γεγονός έλαβε τέλος.

ΠΑΟ - ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 105-106
(β' παρ.)
Την ευκαιρία να πλησιάσει την πρώτη εξάδα στην Ευρωλίγκα έχασε ο Παναθηναϊκός, που ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ από
την Αλμπα Βερολίνου με 106-105 μετά από δύο παρατάσεις
(κανονικός αγώνας 88-88, α' παράταση 98-98) για την 8η
αγωνιστική. Ετσι το «τριφύλλι» με απολογισμό 4-4 ξανάπεσε στην 9η θέση και εκτός οκτάδας, ενώ για την Αλμπα,
που είχε και απουσίες βασικών στελεχών, αυτή ήταν μόλις
η δεύτερη νίκη της.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Πρώτη νίκη ο ΠΑΟΚ
«Σεφτέ» στον 4ο όμιλο έκανε χτες ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας
95-91 της ιταλικής Μπρίντιζι στην Πυλαία και διατηρώντας
έτσι κάποιες ελπίδες πρόκρισης στους νοκ άουτ αγώνες.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» παρουσιάστηκε αρκετά βελτιωμένος σε σχέση με την εικόνα του το τελευταίο διάστημα
και σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε ντέρμπι ήταν συνεχώς μέσα στον αγώνα (23-23 στο 10', 45-45 ημίχρονο,
70-72 στο 30'). Στην 4η περίοδο οι γηπεδούχοι «έπαιξαν με
τη φωτιά» αρκετές φορές, χάνοντας διαφορές στο σκορ,
αλλά οι καλές άμυνες και οι σωστές επιλογές στην επίθεση
στα τελευταία λεπτά έφεραν τη νίκη. Από την ελληνική
ομάδα ξεχώρισαν οι Σμιθ (27 πόντοι) και Μπεστ (19 π.), ενώ
από την Μπρίντιζι ο Μπακς (15 π.).

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Ανανέωσης συνέχεια
Με σκοπό να πιστοποιήσει την αγωνιστική βελτίωση που
έδειξε στις τελευταίες υποχρεώσεις, οι οποίες έφεραν και
την ψυχολογική ανάκαμψη, η Εθνική ανδρών ετοιμάζεται
για τις δύο τελευταίες υποχρεώσεις της στα προκριματικά
του Euro 2020 με Αρμενία εκτός (και Φινλανδία εντός

Μακριά ο εμπορευματοποιημένος
αθλητισμός
Στις 8/11/2019 πραγματοποιήθηκε η ετήσια ΓΣ των Παλαίμαχων
Αθλητών, Όλων των Ολυμπιακών Αθλημάτων του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΑΟ. Πρόεδρος όπως πάντα εξελέγη ο Απόστολος Κόντος
(Μπάσκετ) και ΓΓ ο Γιώργος Λιβέρης (Σκοποβολή). Πριν από κάποια χρόνια, συγκεκριμένα στις 24/2/2014 παραιτήθηκα από τη
θέση του Αντιπροέδρου του Συλλόγου. O λόγος της παραίτησης
μου, ήταν η διαφωνία μου, με την παντελή άρνηση του ΔΣ για
οποιαδήποτε παρέμβαση στο Αθλητικό γίγνεσθαι της Χώρας μας.
Ο Παναθηναϊκός ΑΟ, λοιπόν ο άλλοτε Μπροστάρης του Αθλητισμού της Χώρας μας, σήμερα σχεδόν δεν υπάρχει. Προ ημερών βρέθηκα σε μια συζήτηση και με ρώτησαν γιατί δεν ¨είμαι
ευχαριστημένος, αφού το Μπάσκετ πάει πολύ καλά, και το Ποδόσφαιρο σιγά σιγά ανεβαίνει….¨ Tους απάντησα, ότι, και τα
δύο αθλήματα δεν παράγουν ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ είναι Επιχειρήσεις
(σούπερ
μάρκετ).
Αγοράζω – Πουλάω¨ Δεν με ενδιαφέρει τι κατάλαβαν. Εμένα σαν
Φίλαθλο με ενδιαφέρει τα τιμήματα μας να; Έχουν δεκάδες
ΑΘΛΗΤΕΣ και ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ πώς θα γίνει αυτό;;
Το ΔΣ των Παλαίμαχων Αθλητών, έχει μεγάλους Πρωταθλητές.
Aπό εκεί ξεκινάνε όλα… Ο ΠΑΟ να σταματήσει να καθοδηγείται
από ανθρώπους που δεν ξέρουν Αθλητισμό – Μακριά ο Εμπορευματοποιημένος Αθλητισμός από τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ…. Μία επίσκεψη στις Αθλητικές Επιτροπές των ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Θα βοηθούσε…… Αυτά τα πολύ λίγα…
Νίκος Γεωργόπουλος

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

(18/11). Σημειώνεται πως το ελληνικό συγκρότημα δεν έχει
ελπίδες πρόκρισης και στόχος, σύμφωνα και με δηλώσεις
του ομοσπονδιακού τεχνικού, Τζον Φαν Σιπ, είναι να μπουν
οι βάσεις για τη δημιουργία της ομάδας που θα διεκδικήσει
την πρόκριση στα προκριματικά για το Μουντιάλ του 2022
στο Κατάρ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ολλανδός τεχνικός αρχίζοντας από τις δύο προηγούμενες υποχρεώσεις της ομάδας, προχώρησε σε σαρωτικές αλλαγές στην αποστολή της
Εθνικής σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα. Μάλιστα, ενόψει και των δύο επερχόμενων αναμετρήσεων ο κόουτς της
Εθνικής συνέχισε στο ίδιο πλάνο, με τον νεαρό ομογενή
χαφ της γερμανικής Πάντερμπορν, Σεμπαστιάν Βασιλειάδη,
να αποτελεί το νέο πρόσωπο στην αποστολή. Επίσης, επέστρεψε μετά από καιρό ο Χάρης Μαυρίας, όπως και ο Βασίλης Μπάρκας που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.
Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι... παλιοί Μανωλάς,
Παπασταθόπουλος, Σάμαρης και Μήτρογλου.
Αναλυτικά οι παίκτες που κάλεσε ο Φαν Σιπ είναι: Μπάρκας, Βλαχοδήμος, Πασχαλάκης, Μπακάκης, Γιαννούλης, Σιόβας, Τσιμίκας,
Κούτρης, Σταφυλίδης, Μαυρίας, Χατζηδιάκος, Λαμπρόπουλος,
Κουρμπέλης, Ζέκα, Μπουχαλάκης, Βασιλειάδης, Γαλανόπουλος,
Μάνταλος, Κουλούρης, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δώνης, Λημνιός,
Φετφατζίδης, Μασούρας.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις
Είναι Αντισυνταγματικό
Σε επιστολή του προς την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ) και αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, Δημήτρης Διαθεσόπουλος,
κάνει λόγο για μοναδική στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτείας στοχοποίηση, διευκρινίζοντας πως η πολιτεία για κανέναν άλλον πολιτικό ή κοινωνικό χώρο δεν παρεμβαίνει
όπως για τους ανθρώπους του αθλητισμού. Την παρεμβάση αυτή χαρακτηρίζει παράνομη, καθώς καταργεί την
αυτονομία που θα πρέπει να διέπει τον ελληνικό αθλητισμό.
Για το ακανθώδες αυτό θέμα εξέδωσε ψήφισμα ο ΣΕΓΑΣ
για την υπεράσπιση του αυτοδιοίκητου, την ανεξαρτησία
των φορέων του αθλητισμού και την αξιοπρέπεια των στελεχών προσυπογράφουν με ανακοίνωσή τους 17 περιφερειακές Ενώσεις Αθλητικών Σωματείων (ΕΑΣ) και 247
αθλητικά σωματεία της Ομοσπονδίας Στίβου.
Ο ΣΕΓΑΣ με ανακοίνωσή του προχώρησε στη δημοσιοποίηση γνωμοδότησης του συνταγματολόγου Νίκου Αλεβιζάτου στην οποία χαρακτηρίζονται αντισυνταγματικές οι
διατάξεις του αθλητικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης
που αφορούν τους χρονικούς και ηλικιακούς περιορισμούς στις θητείες των προέδρων και μελών των ΔΣ των
Ομοσπονδιών. Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με την γνωμάτευση οι προβλέψεις του νομοσχεδίου
για την αναδρομικότητα των θητειών και τα όρια ηλικίας
για την εκλογιμότητα των προέδρων των αθλητικών Ομοσπονδιών είναι αντισυνταγματικές, παραβιάζουν το αυτοδιοίκητο των αθλητικών φορέων.

γιορτές
σημαίνει

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

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Το Βιβλίο

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

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

Ο Ηγεμόνας δεν είναι απλά «ένα βιβλίο».
Είναι σχολείο· Είναι «όπλο» άμυνας
και επίθεσης. Είναι εργαλείο αντίληψης
και δημιουργίας.
Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα,
τηλ. 210 8959.004, 6937.153052, press@ebdomi.com

