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ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ:
NEOI ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
&

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ
Οι δολοφονίες δεν επιλύουν προβλήματα,
τα περιπλέκουν.

€

Τιμητική διάκριση

Ενστάσεις κατοίκων για
δημιουργία πεζογέφυρας
στην παραλία της Βούλας
σελίδα 6

Αφορμή για την έναρξη του 1ου Παγκοσμίου πολέμου το 1914, στάθηκε η δολοφονία του διαδόχου της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας
Φραγκίσκου Φερδινάνδου και
της συζύγου του Σοφίας Χότεκ.
Και η δολοφονία αυτή δεν είχε
διαπραχθεί από επίσημον κρατικό φορέα, αλλά από μια εθνικιστική
οργάνωση
του
Βασιλείου της Σερβίας, με τον
χαρακτηριστικό τίτλο:
Κώστας Βενετσάνος
«Μαύρη χειρ».
Σήμερα – λες και σταμάτησε ο χρόνος στις 3 Ιανουαρίου – έχουμε μια μοναδική στη σύγχρονη
ιστορία δολοφονία ηγέτη και «εθνικού ήρωα»
άλλου κράτους, από επίσημο κρατικό φορέα
κατά διαταγήν του ανωτάτου άρχοντος άλλου
κράτους!!!, χωρίς κήρυξη πολέμου.

Η θανατηφόρα διασταύρωση Πρ. Πέτρου - Αγ. Νικολάου
συνεχίζει να “τρώει” τους διερχόμενους! σελίδα 12

Τρομακτικό, αποτρόπαιο, προκλητικό, ασεβές,
ολιγοφρενές και λίαν επικίνδυνο εγχείρημα.

Συνέχεια στη σελ. 2

Xρηματοδοτούνται Δήμοι
για καταφύγια ζώων

σελίδα 17

Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ
άμεση ανάγκη
κυκλοφοριακής
ρύθμισης
σελίδα 7
Πρώτη η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
στο ΕΣΠΑ
σελίδα 15

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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εικονικών – ή ξαφνικής θανατηφόρου ασθένειας. Μέθοδος που χρησιμοποιείται ενίοτε και για την εξουδετέρωση του «στόχου» της δολοφονίας.

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
NEOI KANONEΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Ύβρις, για την «πολιτισμένη»
ανθρωπότητα
Τα γεγονότα γνωστά σε όλους· να τα καταγράψουμε
για την καταχώρηση στην ιστοριογραφία μας.
Ανατέλοντος του 2020 στις 3 Ιανουαρίου, δολοφονήθηκε με πυραύλους που εκτόξευσε αμερικανικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone),
εναντίον δύο επιβατηγών αυτοκινήτων πλησίον του
διεθνούς αεροδρομίου της Βαγδάτης, ο Αντιστράτηγος και εθνικός ήρωας του Ιράν Κασέμ Σουλεϊμανί και
ο Αμπού Μαχντί αλ-Μουχάντις, υπαρχηγός ενός συνασπισμού φιλοϊρανών πολιτοφυλάκων.
Η όλη επιχείρηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «έγινε κατά
διαταγήν του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ!»
Ναι, – αλλά χωρίς να επιχειρώ να μειώσω την ευθύνη
του, – συμφωνούντων όλων των Συμβούλων του και
όλων των παραγόντων που εκτέλεσαν πιστά κι αδιαμαρτύρητα και αναντίρρητα τις εντολές. Αυτό δεν έχει
ξαναγίνει. Πάντα με τον έναν ή άλλον τρόπο κρατούνταν τα προσχήματα. Αν δεν χαρακτηριζόταν «λάθος»
ή «ατυχές συμβάν», ο δολοφόνος, ο εντολέας παρέμενε «άγνωστος». Ο εκτελεστής, συνήθως, γινόταν
γνωστός και κατά περίπτωση είχε ή την τύχη ελαφράς
τιμωρίας, ή δολοφονικών αντιποίνων – πραγματικών ή

Διαβάστε ακόμη
To “παιχνίδι της κολοκυθιάς για τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Σελ. 8

Θεόδωρος Γεωργίου

Τα Πλυντήρια!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο Καζαμίας προβλέπει...

Σελ. 9
Σελ. 10

Αξιολογώ άρα υπάρχω
Σελ. 14

Πέτρος Ιωαννίδης

Easgt Me ή Turk Stream;
Νίκος Ιγγλέσης

Σελ. 16

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

Πρώτη φορά, και μάλιστα από μια μεγάλη «πολιτισμένη» χώρα, αναγνωρίζεται και μάλιστα υπερηφάνως, από έναν Πρόεδρο κομπορρημονούντα, ότι
εκτέλεσαν ύπουλα αντίπαλό τους, εισάγοντας νέα
πρακτική τακτική στην εξωτερική πολιτική και στο «δίκαιο του πολέμου».
Καθιερώνονται πλέον καθαρώς γκαγκστερικές μέθοδοι. Την δολοφονία των αντιπάλων και τις πολεμικές
ενέργειες, χωρίς κήρυξη πολέμου.
Βέβαια, έναυσμα, προσάναμμα για σκέψη αποτελεί η
εκτίναξη των μετοχών των πολεμικών Βιομηχανιών,
όπως της Lockheed Martin κατά 3,60% και της
Northrop Grumman κατά 5,45%.
Και αυτά λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Ιρανού
Στρατηγού!
Στα ύψη και το πετρέλαιο, που η τιμή του αυξήθηκε
κατά 2% και τα κέρδη απέδωσαν ένα επιπλέον 5%! Κι
ο χρυσός «τσίμπησε» ένα 1,4%2...
Τώρα, μέχρι να δημοσιευθεί το άρθρο, τα δεδομένα
θα έχουν εμπλουτιστεί και μεταβληθεί.
Έτσι είναι· κάποιοι χάνουν και τη ζωή τους, έστω και
παραμένοντες προσωρινά ζωντανοί) και κάποιοι κερδίζουν και ...υπεραμύνονται του δικαιώματος μαντικής (προβλεπτικής) αυτοάμυνας, δολοφονώντας τους
αντιπάλους. Έξοχα!

Δύσκολη η διαπραγμάτευση
Με ισχυρούς και άφρονες
Οι πολιτικές και στρατιωτικές δολοφονίες δεν επιλύουν προβλήματα. Αντίθετα τα περιπλέκουν!
Και ήδη τ’ αποτελέσματα αρχίζουν να γίνονται ορατά.
Η εκδίκηση είναι το πιθανότερα αναμενόμενο αποτέλεσμα και η κατάληξη, η αντεκδίκηση. Βέβαια δεν
αποκλείεται και η αποκλιμάκωση, αν πρυτανεύσει η
ψύχραιμη, λογική.
Σε τόσο σοβαρά θέματα, αποθώ την πηγαία διάθεση
διακωμώδησης και ανάπλασης συσχετισμών καθώς
και μεταφυσικά φαινόμενα τύπου γρουσουζιάς!...
Θυμάστε, τον Σεπτέμβρη του ’19, ματαιώθηκε η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Τραμπ, ενώ είχε προγραμματιστεί, λόγω της άσκησης δίωξης από το
Κογκρέσο κατά του Τραμπ για τη γνωστή υπόθεση,
που κινδυνεύει με καθαίρεση. Τώρα συρρικνώθηκε και
εξετράπη στη συνέντευξη Τύπου, δήθεν λόγω των
εσωτερικών υποθέσεων και της κρίσης στη Μ. Ανατολή. Είναι και “έτος εκλογών”, βλέπεις!

Συνέντευξη Τύπου του Τραμπ «παρουσία»
του Έλληνα Πρωθυπουργού!
Ήταν μεγάλη προσβολή για τον Έλληνα πρωθυπουργό και δι’ αυτού, κατά του ελληνικού κράτους και
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του λαού, να δίνει συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος
των ΗΠΑ, για εσωτερικές υποθέσεις και για μονομερείς ενέργειες εξωτερικής πολιτικής και πολεμικών
ενεργειών του και όχι για τις διμερείς σχέσεις των
κρατών, Ελλάδος – ΗΠΑ, για τις οποίες πραγματοποιήθηκε, υποτίθεται, η συνάντηση, και ο Πρωθυπουργός
της Ελλάδος να παραμένει σιωπηλός ακροατής!
Κι όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός αποφάσισε να
θέσει το θέμα των τουρκικών προκλήσεων και παραβιάσεων και προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, να παρακάμπτεται ευσχήμως ή μάλλον
...ασχήμως και απροσχημάτιστα, από Αμερικανό δημοσιογράφο για άσχετα θέματα. Ο δε Τραμπ να «ξεχάσει» ν’ απαντήσει για το θέμα της αυθαίρετης
«συμφωνίας», της αυθαίρετης ΤουρκοΛυβικής ΑΟΖ...
της καρδιάς του Ερντογάν!
Αλλά κάποιοι είδαν τη θετική πλευρά, στα δευτερόλεπτα που ο Μητσοτάκης διατύπωσε το ελληνικό “αίτημα” στήριξης από τις ΗΠΑ έναντι των τουρκικών
προκλήσεων και απαιτήσεως ώστε οι ελληνικές θέσεις να προβληθούν διεθνώς! Αστείο· η προβολή γίνεται αλλιώς... και το γνωρίζει το Υπουργείο
Εξωτερικών.
Αν δημιουργήθηκε κάποιο κλίμα συμπάθειας, ίσως και
«ντροπής» των Αμερικανών παραγόντων για τα καμώματα ενός άξεστου και υπερόπτη Προέδρου αυτό
πιθανόν να δημιουργήθηκε κατά τις συναντήσεις του
Μητσοτάκη με τους άλλους πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες.
Θέλω ακόμα να επισημάνω ότι οι πολιτικοί μας στερούνται πολιτικότητας και στοιχειώδους διπλωματικής ικανότητας.
Βρήκαν την ευκαιρία και βγήκαν τα κόμματα να πουν,
για το «φιάσκο» του Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, αντί να καταγγείλουν την αήθη και αχαρακτήριστη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου,
τονίζοντας ότι η Ελλάς μπορεί να είναι έντιμη στην
τήρηση των συμφωνιών και στις συμμαχίες της, αλλά
δεν είναι δεδομένη. Αυτό πρέπει να το πούμε και να
το τονίσουμε. Οι συμμαχίες πρέπει να είναι αμοιβαία
επωφελείς.
Τί θέλαμε δηλαδή να κάνει ο Μητσοτάκης; Να σηκωθεί, να φύγει; Δύσκολο. Να παρέμβει, παρά το πρωτόκολλο, για να ...διευκολύνει τον Τραμπ,
επαναφέροντας τους δημοσιογράφους στην τάξη.
Ίσως, αλλά και αμφίβολο...
Ισως θα ‘πρεπε να είχε ζητήσει ο ίδιος, αυτή τη
φορά, την αναβολή της συνάντησης λόγω της έκρυθμης διεθνούς κατάστασης που είχε δημιουργηθεί
μετά την ύπουλη αμερικανική ενέργεια της 3ης Ιανουαρίου, που θυμίζει τη βύθιση της «Έλλης» το
1940, στην Τήνο, από το Μουσολίνι! Μοιάζουν τόσο
τα πρόσωπα και τα γεγονότα... Μόνο που ο Μουσολίνι δεν είχε την αναίδεια να το παραδεχθεί.
――――――
1. SG. Teeport
2. In.gr
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χρόνια

Με το υπ. Αρ. 1106 φύλλο μας, στις 26/10/2019
ολοκληρώσαμε εικοσιδύο χρόνια δημοσιογραφικής
παρουσίας στην Ανατολική Αττική.
Χίλιες εκατόν έξι εβδομάδες ανελλιπούς παρουσίας, για την ενημέρωση
του αναγνωστικού μας κοινού, τη δημοσιότητα ενεργειών, δράσεων και
προθέσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α. – κατά τον
νόμο, τον οποίον συχνά παραβαίνουν εκείνοι που από θέσεως και ορισμού έπρεπε πρώτιστα να τηρούν.
“H Δημοσίευσις είναι η ψυχή της Δημοκρατίας” Μάγερ
Χίλιες εκατόν έξι εβδομάδες παρουσίας από μεράκι, στερούμενοι προσωπικών απολαύσεων, περισσότερον ίσως από πολλούς θεσμικούς παράγοντες, για να πληροφορηθούμε, να διερευνήσουμε, να κρίνουμε και
ακολούθως να τα αξιολογήσουμε και να τα διοχετεύσουμε στο αναγνωστικό μας κοινό, ελεύθερα χωρίς εξαρτήσεις από παράγοντες, αρχές,

1η σε αναγνωσιμότητα η ΕΒΔΟΜΗ
Σε δημοσκόπηση που είχε πραγματοποιηθεί προ
ετών φαίνεται ότι το 46% των ερωτηθέντων
ενημερώνεται απο τον τοπικό τύπο. Το 26,2%
δηλαδή πάνω απο τους μισούς ενημερώνεται από
την ΕΒΔΟΜΗ με την δεύτερη τοπική εφημερίδα να
βρίσκεται 20 ποσοστιαίες μονάδες πίσω στο 6,8%.

Ξεφυλλίζοντας 22 ογκώδεις τόμους του αρχείου της ΕΒΔΟΜΗΣ, 1200
σελίδων έκαστος, διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλά θέματα, δεν αποτελούν απλώς «ιστορία» – χρήσιμη εξάλλου – αλλά, αν και έχουν γραφτεί πριν από, δέκα ή είκοσι χρόνια, είναι ακόμη επίκαιρα· έτσι,
σκεφθήκαμε, κατά καιρούς, να τα ...θυμίζουμε.
Εχουμε ασχοληθεί επανειλημμένα για την ΠΑΡΑΛΙΑ, που έχει περάσει
και περνάει από ...σαράντα κύματα, για το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ νοσοκομείο –
που επίσης ορέγονται πολλοί ως φιλέτο, για το ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, που
...γέρασε ξεχασμένο, για το ΡΕΜΑ του Κόρμπι που ξεκίνησε προεκλογικά και κόλλησε... για... για... για το κυκλοφοριακό και τις καρμανιόλες, για τα σχολεία και...
Για όποιον θέλει να έχει μια οπτική εικόνα της πορείας της εφημερίδας
και επιθυμεί να βιώσει πιο «ζωντανά» τη διαδικασία έκδοσης, ας μπει
στο Υou Tube, στο βίντεο με τίτλο “10 χρόνια ΕΒΔΟΜΗ”
(https://bit.ly/308LcUp), που είχαμε δημιουργήσει το 2007. Υπερδιπλασιάστε τα στοιχεία, για να δείτε πού βρισκόμαστε σήμερα!

κόμματα, οικονομικά συμφέροντα... χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς φόβο και
πάθος, αλλά κόσμια, με ευπρέπεια και κατά το δυνατόν με αντικειμενικότητα, που έχουν αναγνωριστεί ακόμη κι από εκείνους που κρίνουμε,
πολλές φορές αυστηρά!
Αλλά.. αυτά θα χαρακτήριζαν μάλλον την αυτοεκτίμησή μας, αν δεν ανταποκρίνονταν στην ευμενή κριτική που μας έχουν ασκήσει κατά καιρούς
εκείνοι που αποτελούν ως πολιτικές προσωπικότητες, τα αντικείμενα των
δραστηριοτήτων μας αυτών. Μα πιο πολύ στηρίζονται αυτά που λέμε στις
δικές σας εκτιμήσεις. Αφορούν εσάς που μας κρίνετε κάθε εβδομάδα.
Εσείς μας εγκρίνετε, ακόμη κι όταν διαφωνείτε μαζί μας. Εσείς μας εμψυχώνετε – εσείς μας ενδυναμώνετε.
Αλλά η ένταση και η ροή των γεγονότων μας έκαναν για πολλοστή φορά
να μην προσέξουμε, να παρακάμψουμε μια σημαντική επέτειο για μας.
Είναι σαν να ξεχνάμε τα γενέθλιά μας!
Μας τα θύμισε ένας πολύχρονος και επιτυχημένος αυτοδιοικητικός, ο
Δήμαρχος Σαρωνικού και μέχρι πρότινος Αντιπεριφερειάρχης της Ανατολικής Αττικής, Πέτρος Φιλίππου (δημοσιεύουμε απόσπασμα της κριτικής
του για την “7η”).

“Κατ’ αρχάς να ευχηθώ «Καλή Χρονιά, με Υγεία»
και σε σας και στους αναγνώστες σας, και σ’ όλο
τον κόσμο.
Οφείλω να πω ότι νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση
που η εφημερίδα Εβδόμη έκλεισε τα 22 χρόνια
λειτουργίας της, που κι εγώ ήμουν στο χώρο της
Αυτοδιοίκησης και μπορώ να πω ότι είχαμε μια
πάρα πολύ καλή συνεργασία, κοινούς σκοπούς
και κοινές διαδρομές.
Όλα αυτά τα χρόνια η «7η» στήριξε και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
τίμησε την τοπική δημοσιογραφία, γιατί, δυστυχώς πάρα πολλά έντυπα
απ’ αυτά που κυκλοφορούν, «παίζουν» με διάφορα συμφέροντα, ή καιροσκοπούν ανάλογα με το «κλίμα» ενώ η εφημερίδα «7η» στάθηκε έξω απ’
αυτές τις νοοτροπίες και πρακτικές. Στάθηκε μια εφημερίδα Αδέσμευτη,
αντικειμενική και κυρίως αξιοκρατική με σωστή γνώμη, εξυπηρετώντας
πάντα την αλήθεια· κι αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που η εφημερίδα «7η», πολλές φορές, παρά τη φιλική
σχέση που μας χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, στάθηκε κριτικά απέναντί μου. Αλλά αυτό είναι σωστό και ωφέλιμο γιατί μ’ έκανε πολλές
φορές να σκεφθώ και να προβληματιστώ και να δω πράγματα που δεν
τα είχα δει.
Εύχομαι να συνεχίσει για πολλά –πολλά χρόνια το έργο της με την ίδια
τακτική...”
Πέτρος Φιλίππου
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«Tάλγκο»

Αγάπης Αγώνας Άγονος

Βασίλη Αλεξάκη

του William Shakespeare
Θέατρο Δεκατέσσερα

Η θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος του Βασίλη Αλεξάκη, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του
1982, μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή, 38 χρόνια
μετά!

‘'Το βιβλίο που πρέπει να διαβάσετε πριν ερωτευθείτε ξανά’'.
Le Nouvel Observateur

‘'Κι όταν θα πάψω να είμαι ερωτευμένη μαζί σου, Γρηγόρη, να ξέρεις ότι θα σ’ ευγνωμονώ που μου έκανες
αυτό το δώρο. Μ’ ανέβασες στα ίδια μου τα μάτια, μ’
έκανες να αισθάνομαι μοναδική. Όταν γεράσω και με
ρωτήσουν τι σημαντικό συνέβη στη ζωή μου, αυτό θα
έχω να λέω: «Μου έκαναν δώρο, κάποτε, λίγη παρισινή
βροχή»’'
Η Ελένη και ο Γρηγόρης. Μια ερωτική ιστορία. Θα ζήσουν τον ξαφνικό έρωτά τους σε τρεις πόλεις: Αθήνα,
Παρίσι, Βαρκελώνη. Κι ένα τρένο, το Τάλγκο, που μπορεί να τους φέρει κοντά… ή να τους απομακρύνει για
πάντα. Άραγε, υπάρχει το ‘'για πάντα";
Το Τάλγκο (τα αρχικά του τρένου που οδηγεί από το
Παρίσι στη Βαρκελώνη), είναι μια ιστορία για τον
έρωτα και την ελπίδα... Δύο άνθρωποι έχουν ανάγκη
να νιώσουν ξανά το καθολικό αλλά και καταστροφικό
συναίσθημα του έρωτα. Με κάθε κόστος; Αυτό ας το
αφήσουμε να απαντηθεί στη σκηνή!
Το “Τάλγκο”, είναι το πρώτο βιβλίο του Β. Αλεξάκη γραμμένο απ’ ευθείας στα ελληνικά to 1982. Ένα χρόνο αργότερα, δημοσιεύθηκε και στα γαλλικά, μεταφρασμένο από
το συγγραφέα. Βραβεύθηκε από τη Γαλλική Ακαδημία κι
έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 200.000 αντίτυπα.
Ο Βασίλης Αλεξάκης έζησε πάνω από 40 χρόνια στο Παρίσι και εργάστηκε ως συγγραφέας, αλλά και ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα Le Monde. Τα περισσότερα
βιβλία του τα έγραψε κατευθείαν στη γαλλική γλώσσα.
Το "Τάλγκο" μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο από το
Γιώργο Τσεμπερόπουλο το 1984, με τίτλο "Ξαφνικός έρωτας"
και πρωταγωνιστές την Μπέτυ Λιβανού και τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, στην πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020,
Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8-12, Γκάζι.
Kάθε Πέμπτη και Παρασκευή, στις 10.30 μ.μ.
Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Αλικάκος, Δήμητρα Μεσιμερλή.
Συγγραφέας: Βασίλης Αλεξάκης.
Διασκευή & Σκηνοθεσία: Δήμητρα Μεσιμερλή.

Τρία χρόνια μετά τις sold out παραστάσεις του Easter Island στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου
Παύλου, ο Λύσανδρος Σπετσιέρης,
εκφραστής της σύγχρονης θεατρικής γενιάς του εικονοκλαστικού θεάτρου,
επιστρέφει
με
την
ανατρεπτική κωμωδία Αγάπης Αγώνας Άγονος του W. Shakespeare,

στο Θέατρο Δεκατέσσερα, από
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου.
Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τρίτη
στις 21:00, και Σάββατο στις
18:00. Λάτρης της εικόνας και της
μίξης των παραστατικών τεχνών
σε κάθε του παράσταση, δημιουργεί μαζί με τον δεκαπενταμελή
θίασο ένα ονειρικό περιβάλλον
που αναβλύζει ερωτισμό και επιθυμία.

Μια κωμωδία σπαζοκεφαλιά, με
χοντρό χιούμορ, παρεξηγήσεις και
παιχνίδια λεκτικού ανταγωνισμού
ξετυλίγεται μπροστά μας σε έναν
τόπο ανεκπλήρωτων ερώτων, στη
νέα ολοζώντανη μετάφραση της
Χριστίνας Μπάμπου – Παγκουρέλη.

Οι άρχοντες της ισπανικής Ναβάρρα
αποφασίζουν να μετουσιώσουν το
βασίλειο σε κέντρο πνευματικής και
σωματικής κάθαρσης, σε μία νέα ευρωπαϊκή ακαδημία τεχνών, γραμμάτων και ασκητισμού.

Αποστειρώνουν τους εαυτούς τους
και όλους τους υπηκόους της Ναβάρρα, μένοντας μακριά από κάθε
ανοσιουργή πράξη και συνήθεια.
Σύντομα όμως θα καταφθάσει στη
βασιλική αυλή η πριγκίπισσα της
Γαλλίας και οι τρεις ευνοούμενές
της. Η είσοδός στο παλάτι είναι για
εκείνες απαγορευμένη και αναγκάζονται να διανυκτερεύσουν για αρκετές νύχτες στο δάσος.
Ένα παγανιστικό παιχνίδι μεταμορφώσεων και παιδικού εγωισμού ξεκινά τον Ιανουάριο στο Θέατρο
“Δεκατέσσερα”.
Θέατρο Δεκατέσσερα
Καλλιρρόης 10, Αθήνα
Από Δευτέρα 13 Ιανουαρίου
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Κάθε Σάββατο στις 18:00
Διάρκεια Παράστασης: 120 λεπτά
Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 18
ευρώ, μειωμένο 12 ευρώ, ΑΜΕΑ –
ανέργων 10 ευρώ
Τζωρτζίνα Καλέργη

«Δίχως Τέλος κι Αρχή»
Έρωτες αθώοι, καταστροφικοί,
ανεκπλήρωτοι,
χαρούμενοι…
απόλυτοι.
Ένα ταξίδι για οκτώ θεατρικούς
έρωτες με μουσική υπόκρουση!
Η ομάδα «Ζεν» με την μουσικό-θεατρική παράσταση: «Δίχως Τέλος
κι Αρχή» ταξιδεύει σε διάφορους
χώρους της Αθήνας.
Ημέρα Δευτέρα, έως και 24/2 στις
21:30 στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» - Ουίλλιαμ
Σαίξπηρ
«Ευρυδίκη» - Ζαν Ανούιγ
«Ματωμένος Γάμος» - Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα
«Δεσποινίς Τζούλια» - Άουγκουστ
Στρίντμπεργκ
«Καλοκαίρι και Καταχνιά» - Τένεσσι
Ουίλιαμς
«Οι έγκλειστοι της Αλτόνα» - Ζαν –
Πωλ Σαρτρ
«Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» Ουίλλιαμ Σαίξπηρ
«Λαχταρώ» - Σάρα Κέιν

berts, Στίχοι: Πωλ Μανεστρελ
«Χαράματα η ώρα τρεις» - Μουσική:
Μάρκος Βαμβακάρης, Στίχοι: Κώστας
Μακρής
«Μη με φοβάσαι» - Μουσική: Δημήτρης
Παπαδημητρίου,
Στίχοι:
Άλκης Αλκαίος
«Εσύ Εκεί» - Μουσική: Λάκης Παπαδόπουλος, Στίχοι: Κυριάκος Ντούμος
«Damn your eyes» - Μουσική, Στίχοι: Steve Bogard, Barbara Wyrick
«Κάθε βράδυ πάντα λυπημένη» - Μουσική, Στίχοι: Βασίλης Τσιτσάνης
«Ας χαθείς» - Μουσική: Χρήστος Θηβαίος, Στίχοι: Βασίλης Χαραμπόπουλος
«Σου σφυρίζω» - Μουσική: Γιώργος
Μουζάκης, Στίχοι: Γιώργος Οικονομίδης
«Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά» - Μουσική: Γιάννης Κυπαρίσσης, Στίχοι: Χρήστος Γιαννακόπουλος
«Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου» - Μουσική: Μαργαρίτης Μ., Στίχοι: Σπύρος
Περιστέρης

Ακούγονται τα εξής μουσικά κομμάτια:
«Amado mio» - Μουσική: Allan Ro-

Θέατρο “Εμπρός”
Ρήγα Παλαμήδου 2- Ψυρρή

Σκηνοθεσία, επιμ. κειμένων: Σ. Φωτεινάκη
Αφηγείται η ηθοποιός: Γαλάτεια Δρόσου
Παίζουν οι ηθοποιοί: Νικόλας Δρανδάκης & Σοφία Φωτεινάκη
Τραγούδι, κιθάρα: Ήλια Τσάρα
Πιάνο, ακορντεόν: Γαβριήλ Τσακιρίδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Χαριάννα Λαζάρου
Trailer & Αφίσα Παράστασης, χειρισμός
κονσόλας: Ντόρα Καζαντζίδη
Σχεδ. Φωτισμών: Βαγγέλης Σαγρής
Ηχογράφηση διαλόγων: Κώστας Διμπέλας
Ακούγονται αποσπάσματα από τα θεατρικά έργα:

ΕΒΔΟΜΗ

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - ΣΕΛΙΔΑ 5

Οι ταινίες της εβδομάδας στο Σινέ “Αρτεμις” στο Μαρκόπουλο
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει σε
Α΄ προβολή το βραβευμένο με δύο Χρυσές Σφαίρες «1917» και την καλύτερη animation ταινία δράσης «ΜΕΤΑ-ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ»,
ενώ συνεχίζει για 4η εβδομάδα, την ταινία ΕΥΤΥΧΙΑ. που έχει σπάσει
όλα τα ταμεία.

ΕΥΤΥΧΙΑ
έως και Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020
Προβολές: ώρα 5.50
Συνεχίζεται για 4η εβδομάδα, η ταινία
“Ευτυχία”.
Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής
Σενάριο: Κατερίνα Μπέη
Eυτυχία: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Ένα κορίτσι, μικροπαντρεμένο, ταξιδεύει από το Αϊδίνι στην Ελλάδα με τη
μητέρα και τις δύο της κόρες. Στο
πλοίο του ξενιτεμού παίρνει απόφαση
να μην αφήσει τη ζωή να την προσπεράσει, αλλά να τη ζήσει, όπως θέλει.
Και τη ζει! Γράφει ακατάπαυστα σε ό,τι
πιάνει το μελάνι, από χαρτοπετσέτες
και κουτιά από τσιγάρα μέχρι υπόλοιπα λογαριασμών. Καπνίζει, ερωτεύεται με πάθος, χαρτοπαίζει με
θράσος σε πολυτελή σαλόνια, αλλά
και σε παράνομα υπόγεια. Μία δασκάλα που γίνεται ηθοποιός στα μπουλούκια και στο θέατρο, μία ποιήτρια
που γίνεται η μεγαλύτερη Ελληνίδα
στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού.
Συνεργάζεται με όλες τις διάσημες
μουσικές προσωπικότητες της χώρας.

1917
Α΄ Προβολής. Χρυσή σφαίρα καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας για τον
Σαμ Μέντες,
έως και Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020
Προβολές: 8.10 μ.μ. και 10.20 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες
Σενάριο: Σαμ Μέντες, Κρίστι Γουίλσον-Κερνς
Στην καρδιά του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου, δύο νεαροί Βρετανοί στρατιώτες, αναλαμβάνουν μια σχετικά δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή. Σε
μια μάχη ενάντια στο χρόνο, πρέπει να
περάσουν στα εδάφη του αντιπάλου
και να παραδώσουν ένα μήνυμα που
θα σταματήσει μια θανάσιμη επίθεση
σε εκατοντάδες στρατιώτες. Ανάμεσα
σε αυτούς είναι και ο αδερφός του
Μπλέικ.

ΜΕΤΑ-ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (Μεταγλωττισμένο)
(Spies in Disguise)
για τους μικρούς φίλους
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020
Προβολές: 3.50 μ.μ.
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020
Προβολές: 11.30 π.μ. και 3.50 μ.μ.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΣΤΑ ΚΑΠΗ του Δήμου
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Την ΤΡΙΤΗ 14 Ιανουαρίου 2020 στο ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου
και ΤΕΤΑΡΤΗ 15 Ιανουαρίου 2020 στο ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ
ΡΑΦΤΗ, Ώρα: 11:00 π.μ. θα γίνει αγιασμός και θα κόψουν
την πρωτοχρονιάτική πίτα

Βασιλόπιτα με την τοπική
της Ν.Δ. στο Δήμο ΒΒΒ
Η Τοπική της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, προσκαλεί στην κοπή της
βασιλόπιτας, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου στις 12 το
πρωί στο Varkiza Resort στη Βάρκιζα.
Θα τιμηθεί για το φιλανθρωπικό του έργο, ο πατήρ
Αντώνιος, της “Κιβωτού του Κόσμου”.
Είσοδος ελεύθερη.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 7 €
ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ , ΑΝΩ ΤΩΝ 65 & ΑΜΕΑ 5 €,
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 € ΤΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο
Τηλ.: 22990 23924

“Tου Κουτρούλη
ο γάμος”
Το ΔΣ του πολιτιστικού
συλλόγου
Βούλας
"Υπατία" προσκαλεί την
Τετάρτη στις 29/1/20
ώρα 17.30 μ.μ. στη θεατρική παράσταση “του
Κουτρούλη ο γάμος” με
τους Σμαράγδα Καρύδη
και Νίκο Κουρή.
Αναχώρηση από Ζεφύρου 2 πίσω από Πνευματική Εστία Βούλας.
Τηλ. 6998958059 κα Ιφιγένεια Αμοργιανού.

“Ο Πύρρος, ο πρόγονός μας”
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας, προσκαλεί
την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, σε εκδήλωση με
θέμα: ῾Τα όνειρα στην ελληνική πραγματικότητα”, με
ομιλητή τον Νίκο Αντωνίου, ιατρό.
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.

"Το Ελληνικό
θαύμα"

«Η Ψυχική Υγεία του Παιδιού
και η Επίδραση της Αγωγής»

H "Υπατία" προσκαλεί
την Τρίτη 21 Ιανουαρίου
2020, ώρα 7 μμ, στα
γραφεία του Μικράς
Ασίας 3, Βούλα, στην
ομιλία του ιατρού Πέτρου Ιωαννίδη με τίτλο:
"Το Ελληνικό θαύμα".

To Eλεύθερο Δημοτικό Πανεπιστήμιο του Δήμου Γλυφάδας, οργανώνει για τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου
2020, ώρα 19.00 ομιλία με θέμα: «Η Ψυχική Υγεία του
Παιδιού και η Επίδραση της Αγωγής».
Ομιλητής: Γεώργιος Αραβανής, Ομότιμος Καθηγητής
Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί στον Δημοτικό Κινηματοθέατρο Γλυφάδας «Μελίνα Μερκούρη» (Ανατ. Ρωμυλίας 123, Γλυφάδα, τηλέφωνο: 2109620117).
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«ΕΦΥΓΕ» από τη ζωή
ο Μάνος Πουλάκης
Την τελευταία του πνοή άφησε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιανουαρίου 2020 ο Μάνος Πουλάκης,
φωτογράφος σε τοπικά έντυπα και όχι μόνο.
Ο Μάνος Πουλάκης, η κύρια απασχόλησή του μέχρι
τη συνταξιοδότησή του ήταν το εμπόριο.
Μετά τη συνταξιοδότησή του, όντας άνθρωπος με
το μικρόβιο της δράσης, πήρε μία φωτογραφική μηχανή και ξεκίνησε να φωτογραφίζει, δημοτικά και
κοινωνικά θέματα, τα οποία δημοσίευαν διάφορα τοπικά φύλλα εφημερίδων.
Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλλεί την Τρίτη 7 Ιανουαρίου, στις 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο
Κοιμητήριο της Βούλας στο Πανόραμα.

«Το δικαίωμα στην
αντίρρηση συνείδησης:
διεθνές δίκαιο και διεθνή
και ευρωπαϊκά πρότυπα»
To 6ο σεμινάριο του Β' Κύκλου Εκπαίδευσης στα Δικαιώματα του Ανθρώπου οργανώνει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) τη
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, 16.00 – 18.00 μμ.,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60, Αθήνα) με θέμα:

«Το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης: διεθνές
δίκαιο και διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Παραβιάσεις δικαιωμάτων των αντιρρησιών συνείδησης
στην Ελλάδα»
Ομιλητές:
Φοίβος Ιατρέλλης, Μέλος της ΕΕΔΑ και ε.τ. Νομικός Σύμβουλος του Κράτους
Γιώργος Καρατζάς, Εκπρόσωπος της Διεθνούς
Αμνηστίας

ΕΒΔΟΜΗ

Ενστάσεις κατοίκων για την
πεζογέφυρα στη Βούλα
Όπως έχουμε γράψει σε προηγούμενα φύλλα μας, ο Δήμος Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, με το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε και
ενέκρινε μελέτη δημιουργίας πεζογέφυρας στη Βούλα, που θα τοποθετηθεί από το πάρκο Εθνικής
Αντίστασης μέχρι απέναντι στη
θάλασσα δίπλα από το καφέ
Νότος.
Για τη δημιουργία της πεζογέφυρας έχουν δημιουργηθεί αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής,
που βλέπουν τη Βούλα να αλλοιώνεται παντελώς από την Κηπούπολη που γνώρισαν.

Γιατί δεν τοποθετούνται
φανάρια;;;
Να θυμίσουμε εδώ, ότι εδώ και
δύο χρόνια τουλάχιστον έχει εγκριθεί στο σημείο αυτό να τοποθετηθεί πεζοφάναρο, που για
κάποιον περίεργο λόγο δεν τοποθετείται. Μάλιστα είχε αναφερθεί
στην παρουσίαση της Mελέτης
Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη
Βούλα (4/7/2017), αλλά και στη Β’
φάση της κυκλοφοριακής μελέτης
στο Δήμο 3Β (22.1.19), στις οποίες
προβλέπονται ακόμη δύο φανάρια, όπως σημειώνει η μελέτη:
«τις επικίνδυνες αριστερές στροφές από οδό Ήρας προς Λεωφ.
Καραμανλή (που είναι επιπλέον
παράνομη) και από Λεωφ. Καρα-

«Η Τέχνη του πολέμου» (Σουν Τζε, 544-496 π.Χ)
To “Aρχειο Πολέμου” παρουσιάζει το βιβλίο «Η Τέχνη του πολέμου» (Σουν Τζε, 544-496
π.Χ), του Αντώνη Φρέρη, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020, ώρα: 19:30.
Λίγα λόγια για το θέμα από τον εισηγητή
Έχοντας ζήσει (και ζώντας ακόμη!) στο Χονγκ Κονγκ επί 35 συνεχόμενα χρόνια, και συγχρόνως έχοντας
ταξιδέψει αλλά και εργαστεί στην Κίνα κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, η πραγματικά βίαιη και
σχεδόν αναρχική εξέγερση στο Χονγκ Κονγκ με καθαρό στόχο την κυβέρνηση και το ΚΚ Κίνας, μου έδωσε
μια μοναδική ευκαιρία: κατάφερα να δω από κοντά τι μπορεί να προκαλέσει μια τόσο βίαιη αντίδραση σε
έναν τόσο πλούσιο τόπο με τόσα δημοκρατικά δικαιώματα ενάντια όχι «στους πλούσιους καπιταλιστές
και την πλούσια άρχουσα τάξη», αλλά εναντίον στο ΚΚ Κίνας, στην κυβέρνηση και στο πολιτικό σύστημα
του Χονγκ Κονγκ. Ένα σύστημα που είναι ένα μοναδικό μίγμα αυταρχισμού, πλατωνικής αριστοκρατίας
και συνάμα σχεδόν δημοκρατία με διασφαλισμένη την ελευθερία του λόγου, την ιδιοκτησία, την πρόσβαση
στα ΜΜΕ, τις ατομικές ελευθερίες χάρη στην λειουργία ενός άψογου νομικού συστήματος εκτός από
την διενέργεια ελεύθερων, δημοκρατικών εκλογών.

Αρχείο Πολέμου: Mηθύμνης 36 Πλατεία Αμερικής, τηλ. 210-8676390, ή στο κινητό 6998088220, η email afreris@wararchivegr.org.

μανλή προς οδό Διός, προτείνεται
η λειτουργία σηματοδότησης
στους δύο κόμβους με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πεζών. Οι
δύο κόμβοι θα λειτουργούν σε
συντονισμό μεταξύ τους και με
παρακείμενες σηματοδοτούμενες
διασταυρώσεις».

Kατόπιν τούτων θεωρούμε
περίεργο και αδικαιολόγητο, γιατί ενώ κάποιοι κόπτονται για την ασφάλεια
των πολιτών, αλλά για την
τοποθέτηση του φαναριού
ούτε κουβέντα!
Το οξύμωρο επίσης είναι ότι
πρώτα αποφάσισε το Δημοτικό
Συμβούλιο για τη γέφυρα και μετά
συζητήθηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης.
Για το λόγο αυτό, κάτοικοι, κατέθεσαν 3 διαφορετικές ενστάσεις
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής. Στην μία από τις ενστάσεις που κατέθεσαν κάτοικοι, γράφουν μεταξύ άλλων:

Ενσταση κατοίκων
Θέμα «έγκριση υλοποίησης του
έργου για την κατασκευή πεζογέφυρας στη Λεωφ. Καραμανλή της ΔΕ.
Βούλας».
Οι υπογράφοντες, κάτοικοι της περιοχής Βούλας, αιφνιδιαστήκαμε από
την άνευ μελέτης και σοβαρού σχεδιασμού απόφαση του Δήμου Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης να τοποθετήσει πεζογέφυρα στην Λεωφ. Καραμανλή /καθέτως και στο πάρκο
Εθνικής Αντίστασης (μεταξύ των
οδών Διός – Ήρας). Για το εν λόγω
έργο δεν είχαμε ενημερωθεί. Είναι
σαφές ότι μία τέτοια ενέργεια δεν
πρόκειται κατ΄ ουδένα τρόπο να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το υπάρχον
πρόβλημα της μεγάλης ταχύτητας με
την οποία συχνά διέρχονται οι οδηγοί στην παραλιακή λεωφόρο. Επισημαίνεται ότι η λεωφόρος σε όλο της
το μήκος στην περιοχή της Βούλας
ευρίσκεται εντός της κατοικημένης
περιοχής, δεν αποτελεί εθνική οδό
και το όριο ταχύτητάς της δεν πρέπει
να ξεπερνά τα 80 χλμ/ώρα.
Eπιπλέον η γέφυρα θα επιβαρύνει το

περιβάλλον και θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, ιδιαίτερα, στην
συγκεκριμένη περιοχή. Προβλήματα
που θα αυξήσουν την επικινδυνότητα
που ενέχει μια αφύλακτη πεζογέφυρα, ενώ παράλληλα θα υποβαθμίσουν τη ζωή μας και το περιβάλλον
κατάφωρα.
Αναρωτιόμαστε και πραγματικά
απορούμε πως είναι δυνατόν, να μη
μας γνωστοποιήσει ο Δήμος μία τέτοια απόφαση, τουλάχιστον στους
περιοίκους των παραπάνω οδών.
Αντ’ αυτού, κατά παράβαση των προβλεπόμενων διαδικασιών, συνεδρίασε
σε τακτική Δημοτική Συνεδρίαση (22η
της 2/12.19) και το 13ο θέμα αφορούσε
«έγκριση υλοποίησης του έργου για
την κατασκευή πεζογέφυρας στη
Λεωφ. Καραμανλή της ΔΕ. Βούλας».
Παράλληλα είχε καλέσει σε συνεδρίαση την Επιτροπή Διαβούλευσης
τη Δευτέρα 9/12/19 ή 10/12/19 σε περίπτωση μη απαρτίας.
Δηλαδή, πρώτα πήρε την απόφαση
το Δημοτικό Συμβούλιο για την εγκατάσταση της γέφυρας και μετά
όρισε τη συνεδρίαση της Επιτροπής
Διαβούλευσης προκειμένου να γνωμοδοτήσει.
Αυτό το θεωρούμε ασυμβίβαστο και
απόλυτη περιφρόνηση της όποιας
απόφασης της Επιτροπής Διαβούλευσης, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο
είχε ήδη αποφασίσει, την ώρα που συνεδρίαζε η Επιτροπή Διαβούλευσης. Η
ενέργεια αυτή καταστρατηγεί τη δημοκρατία, τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη συμμετοχή του πολίτη στα
του οίκου του.
Πιστεύουμε ότι η απόφαση είναι εντελώς αβάσιμη και πρέπει να ακυρωθεί, γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι
διατάξεις του άρθρου. 154 του Προεδρικού Διατάγματος 14/1999, το
οποίο και εσείς επικαλείστε σε προηγούμενο έγγραφό σας.
Η τοπική κοινωνία εδώ και χρόνια
κάνει έκκληση για έναν φωτεινό σηματοδότη, ο οποίος εξ όσων γνωρίζουμε έχει εγκριθεί, αλλά ο Δήμος
αρνείται να τοποθετήσει.
Πρόσθετα, η εγκατάσταση ταχογράφων και πινακίδων με σαφή σήμανση
ότι η ταχύτητα ελέγχεται με ραντάρ
είναι σημαντικά προληπτικά μέτρα
που θα συμβάλουν ουσιαστικά, παράλληλα με προγράμματα εκπαίδευσης στην οδική ασφάλεια και τη
μείωση των ατυχημάτων.
Αννα Μπουζιάνη
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Άμεση ανάγκη δημιουργίας Kυκλοφοριακής
οργάνωσης στη συμβολή των οδών
Λ. Καρελλά με την Λ. Λαυρίου, στο Κoρωπί
Ένα πολύ δύσκολο σημείο στη λεωφόρο Αθηνών Λαυρίου, που παρατηρούνται συχνά τροχαία ατυχήματα, επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Αθ. Αυγερινός ζητώντας την παρέμβαση της αρμόδιας
Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
της Κεντρικής Περιφέρειας.

Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την καθοδήγηση της τοπικής κυκλοφορίας προς ασφαλείς
κόμβους και ότι, μέχρι το πρόβλημα να επιλυθεί, η
Τροχαία θα πρέπει να επιληφθεί για την αστυνόμευση των σημείων που εμπλέκονται.

Συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Λ. Καρελλά με
την Λ. Λαυρίου, στο Κορωπί, παρατηρείται συχνά το
φαινόμενο οι οδηγοί να στρίβουν αριστερά (παράνομα) και από τις δύο οδούς (Λ. Καρελλά και Αιγαίου
Πελάγους) προς τη Λ. Λαυρίου, ενώ αυτό κανονικά
απαγορεύεται αφού υπάρχει διπλή διαγράμμιση στη
Λ. Λαυρίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα συχνά ατυχήματα με υλικές και ανθρώπινες απώλειες.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Αθ. Αυγερινός, επισημαίνει την αναγκαιότητα της παρέμβα-

“Μόνο με διαπλάτυνση
της Λεωφόρου μπορεί
να λυθεί το πρόβλημα,
υποστηρίζει
ο Δήμαρχος Κρωπίας”

σης, με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας στο
σημείο αυτό, το οποίο εκ των πραγμάτων έχει επιβαρυμένη κίνηση, καθώς εκτός από τους οικισμούς που
εξυπηρετεί, αποτελεί και βιομηχανική περιοχή.
Στο αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη απάντησε
η Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών
Υποδομών της Κεντρικής Περιφέρειας, την
οποία κοινοποίησε και
στο Δήμο Κρωπίας
αφού βρίσκεται στα
όρια του Δήμου, αλλά
και στην Τροχαία της
περιοχής, εξηγώντας
ότι η άμεση κατάργηση της διπλής διαγράμμισης στο
συγκεκριμένο σημείο θα μείωνε την οδική ασφάλεια
των διερχομένων οχημάτων και ότι ο Δήμος Κρωπίας
θα πρέπει να καταθέσει μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης στην Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών

Ο δήμαρχος Κορωπίου Δημ. Κιούσης, απάντησε
άμεσα στο έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη, με ανακοίνωσή του στην οποία σημειώνει μεταξύ άλλων:
«H εθνική οδός Λεωφ. Αθηνών-Λαυρίου ανήκει στην
Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα στη Διεύθυνση
Μητροπολιτών Υποδομών. Είναι γνωστά τα προβλήματα με την σήμανση της διπλής διαχωριστικής
γραμμής σε όλες τις διασταυρώσεις της Λεωφόρου
στον Καρελλά Δήμου Κρωπίας και τις παραβάσεις
που γίνονται. Το πρόβλημα αυτό είναι προφανές ότι
μόνο η Περιφέρεια Αττικής με την αρμόδια Διεύθυνσή της μπορεί να το αντιμετωπίσει καθότι ελέγχει τα κυκλοφοριακά μεγέθη και τις δυνατότητες
ρύθμισής τους.
Το αίτημα των κατοίκων της περιοχής μεταβιβάστηκε
και στον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής ο
οποίος ενήργησε αρμοδίως.
Ωστόσο ο Δήμος Κρωπίας με έγγραφό του (Αρ.
Πρωτ.: 20908, 17.12.2019 το οποίο επιδόθηκε στις
20.12.2019 στο γραφείο του αρμόδιου Αντιπεριφεριάρχη Αν.Αττικής) ζητάει, μέσω του αντιπεριφερειάρχη, την εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων-σημάνσεων από τη Διεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής λόγω
έλλειψης συγκοινωνιολόγων τους οποίους διαθέτει
η αρμόδια Διεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδομών.
Με τον τρόπο αυτό η όλη διαδικασία θα επισπευθεί
με αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση των πολιτών και
την μείωση του κινδύνου πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.
Επίσης, για προφανείς λόγους συντόμευσης των διαδικασιών, για να μην προκληθούν τροχαία ατυχήματα, η αρμόδια Διεύθυνση Μ.Υπ. μαζί με το

Υπουργείο Περιβάλλοντος μπορούν να προχωρήσουν το έργο της διαπλάτυνσης της Λεωφόρου Λαυρίου, αφού έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα
που πρέπει να επεξεργαστούν, ώστε να είναι δυνατή
και αποτελεσματική κάθε ρύθμιση για την άρση της
επικινδυνότητας και της εξάλειψης του φαινομένου
των παράνομων αριστερών στροφών.
Για όλα αυτά πρέπει να
φροντίσει ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής
Αττικής,
κ.
Αθανάσιος Αυγερινός
και τον οποίο καλούμε,
στο πλαίσιο της καλής
συνεργασίας, της αρμοδιότητάς του και της
ισότιμης καταστατικής
θέσης των δύο θεσμών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να πράξει.

Το σχέδιο νόμου για την
Πολιτική Προστασία στη
συνεδρίαση του ΔΣ
της ΕΝΠΕ
Τις θέσεις και τις προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής
επί του σχεδίου νόμου για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας διατύπωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Γ. Πατούλης, κατά τη
συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΠΕ (8.1.2020) όπου συζητήθηκε αναλυτικά το σχέδιο νόμου, παρουσία του Γ.
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά.
Ο N. Χαρδαλιάς ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ της ΕΝΠΕ
για τις προωθούμενες ρυθμίσεις και τις αλλαγές που
δρομολογούνται σχετικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες των Περιφερειών, τις καινοτομίες που εισάγει το
σχέδιο νόμου και προσδιόρισε το πλαίσιο που θα κινηθεί ο νέος σχεδιασμός της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να θεραπευθούν αρρυθμίες και
παθογένειες του συστήματος πολιτικής προστασίας,
που κόστισαν ακριβά στη χώρα μας. «Απαντάμε στο τι
πήγε λάθος όλα αυτά τα χρόνια» ανέφερε και πρόσθεσε πως στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ξεκίνησε στις 30 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις
13 Ιανουαρίου, θα ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις και οι
παρατηρήσεις της Αυτοδιοίκησης, με στόχο βελτιωτικές παρεμβάσεις.
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To «παιχνίδι
της κολοκυθιάς»
για τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας

όνομα του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Και όλοι
εμείς οι πολίτες, βρισκόμαστε στο σκοτάδι όσον
αφορά στο σχετικό ζήτημα.
Ως πολιτικός φιλόσοφος, δηλώνω τα εξής δύο
«πράγματα» (με τη φιλοσοφική έννοια του όρου:
πράγμα): πρώτον, σε κάθε υποκειμενοκεντρικό (πρωθυπουργικό στη δική μας κοινωνία) σύστημα εξουσίας, στην εποχή του διαφωτισμού όλοι οι υπήκοοι –
πολίτες γνωρίζουν τη βούληση του «ηγεμόνα» που
τελικά είναι και η δική τους πολιτική βούληση!

Τα συνταγματικά χρονικά περιθώρια στενεύουν σχετικά με την κοινοβουλευτική ανακήρυξη του επόμενου Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Και
ταυτόχρονα στη δραστήρια δημόσια σφαίρα (συμπεριλαμβάνω σ’ αυτήν και τα δίκτυα κοινωνικής επαφής
και επικοινωνίας) πολίτες και πολιτικοί, επιδίδονται
στο «παιχνίδι της κολοκυθιάς». Ποιός επιτέλους θα
είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την επόμενη
πενταετία (2020-2025);

Δεύτερον, η ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό της
υποψηφιότητας για την Προεδρία της Δημοκρατίας
σε μία εποχή ψηφιακής επανάστασης δεν είναι παρά
ένα κατάλοιπο υποκειμενοκεντρικής πολιτικής εξουσίας.
Με άλλα λόγια από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό (τον
«ηγεμόνα» κατά το Σύνταγμα), θα περιμέναμε ως πολίτες, να αναλάβει επιτέλους τη διαφωτιστική πολιτική πρωτοβουλία και να ανακοινώσει το όνομα τού
νέου Προέδρου. Σε μία ορθολογική, δημοκρατική, πολιτική κοινωνία το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας θα ήταν όχι μόνον γνωστό, αλλά θα αποτελούσε
και θέμα πολιτικών διαβουλεύσεων για τις σχετικές
πολιτικές διαδικασίες.

Θα ήθελα να κάνω χιούμορ και να προτείνω στις τηλεοπτικές εκπομπές κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, να στοιχηματίζουν πάνω στο όνομα, το φύλο
και την προσωπικότητα του υποψήφιου Προέδρου.
Βρισκόμαστε λίγες μόλις μέρες πριν λήξει η συνταγματική προθεσμία για να ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό της ελληνικής πολιτικής κοινωνίας το

Εν όπλοις...

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

κών αξιών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα Έθνος
για την κυρίαρχη Επιβίωσή του και προαγωγή του.

κρούσεων, μέσω της εμπλοκής και χρήσης της στρατιωτικής δύναμης, από Ένοπλες Δυνάμεις συμμαχίας
ή συνασπισμό κρατών. Στοχεύει αποκλειστικά, στην
υποστήριξη της Διπλωματικής Δραστηριότητας. Είναι
η γέφυρα μεταξύ Στρατιωτικής Ισχύος και Διπλωματίας.

Είναι η ύπαρξη συμφωνημένης και καταγεγραμμένης
θέσης όλων των πολιτικών Δυνάμεων, επί μειζόνων
θεμάτων Εθνικού Επιπέδου, προς εξυπηρέτηση των
συμφερόντων και ασφάλειας ενός Έθνους.

3. Λήψη Απόφασης

Θα ήθελα, μέσα από αυτό το άρθρο να ευχαριστήσω
από καρδιάς, τον εκδότη της «ΕΒΔΟΜΗΣ» Κώστα Βενετσάνο, που μου έκανε την τιμή, να αφιερώσει ένα
«κομμάτι» της «7ης» στις Ένοπλες Δυνάμεις με
τίτλο: «Εν όπλοις...».
Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη
που μου έδειξε, γράφοντας άρθρα επίκαιρα και «παλαιότερα». Τα θέματα πολλά και ενδιαφέροντα. Θα
ενημερωθούν οι «ανήσυχοι» και «δημιουργοί» αναγνώστες. Εννοείται ότι οι απόψεις είναι καθαρά προσωπικές, αλλά επιδεχόμενες κάθε είδους «κριτικής».
Έτσι, το πρώτο άρθρο, της στήλης «Εν όπλοις...» θεώρησα σκόπιμο να είναι κατατοπιστικό σε «βασικούς
ορισμούς» οι οποίοι λίγο – πολύ θα αναφέρονται εφεξής σχεδόν σε όλη τη «γκάμα» των θεμάτων. Ορισμοί,
που πιθανά έχουμε ξανακούσει, αλλά δεν γνωρίζουμε
την πλήρη έννοιά τους. Ας το επιχειρήσουμε!

κες απαξίωσης και έκπτωσης της ελληνικής πολιτικής
κοινωνίας. Εάν όλοι εμείς οι πολίτες «φτιάξαμε κάτι»
εδώ και χρόνια ήταν το εξής: να μην διαμορφώνουν
οι ανθρώπινες σχέσεις (φιλικές ή εχθρικές) το πολιτικό γίγνεσθαι της κοινωνίας μας, αλλά οι θεσμικές
πρακτικές και διαδικασίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη γραφειοκρατική διαχείριση του σχετικού ζητήματος, διαμόρφωσε συνθή-

2. Εθνική Στρατηγική

Βασικοί ορισμοί

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Είναι η αλληλουχία διαδοχικών ενεργειών, η κάθε μια
από τις οποίες στηρίζεται στα αποτελέσματα της προηγούμενης. Η στρατιωτική διαδικασία λήψης απόφασης, αποτελεί μία διαδικασία πα’ αρχής (΄που
απαιτείται) της σχεδίασης.

4. Υβριδικός πόλεμος
Αποτελεί μια στρατιωτική στρατηγική επιχειρήσεων,
η οποία συνδυάζει στοιχεία: συμβατικού, μη συμβατικού πολέμου, όπως επίσης και κυβερνοπόλεμου.

5. Γεωπολιτική
Είναι η μελέτη των επιδράσεων της Γεωγραφίας (άνθρωπος και φύση), στις Διεθνείς Σχέσεις και τη Διεθνή πολιτική.

6. Γεωστρατηγική
Είναι υποσύνολο της Γεωπολιτικής και μελετά συσχετισμό δυνάμεων σε Διεθνές Επίπεδο (παγκόσμιο ή περιφερειακό), και συνδέεται με την έννοια της
πολιτικής ισχύος και εξωτερικής πολιτικής.

1. Εθνική Ισχύς

7. Στρατιωτική διπλωματία

Ορίζεται το σύνολο των ηθικών, πνευματικών και υλι-

Αποτελεί, νέου τύπου προσέγγιση στην επίλυση συγ-

στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.

8. Αποτροπή
Αμυντική Στρατηγική, για τη δημιουργία κατάστασης,
κατά την οποία ο αντίπαλος έχει πεισθεί, ότι το τυχόν
πιθανό όφελος μιας επιθετικής ή άλλης εχθρικής
ενέργειας εκ μέρους του, είναι μικρότερη του πιθανού
κόστους.

9. Ερευνα και διάσωση (SAR)
Ονομάζεται η διαδικασία έρευνας και παροχής βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται ή απειλούνται
από επικείμενο κίνδυνο.

10. Κανόνες εμπλοκής
Είναι οδηγίες προς Στρατιωτικές Δυνάμεις που καθορίζουν τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες, τον βαθμό και
τον τρόπο χρήσης της Στρατιωτικής Ισχύος, ή τις
ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν ή να εκληφθούν ως προκλητικές.
Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο με τους
ορισμούς «ΑΟΖ», «ΜΚΟ», «Ηγεσίας», «Επιχείρηση
Εκπαίδευσης» και μερικών άλλων, που δεν είναι της
παρούσης. Το επόμενο άρθρο μου θα έχει τίτλο
«Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ένοπλες Δυνάμεις»
Παναγιώτης Μουντανέας
Αντιναύαρχος ε.α.

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Τραμπ άλλα...
Πρωτοφανής και απεχθής η πράξη του ηγέτη των
ΗΠΑ, Τραμπ, να δολοφονήσει, με έναν μαφιόζικο
τρόπο, έναν στρατιωτικό ηγέτη μιας άλλης χώρας,

του Ιράν. Η ανθρωπότητα πάγωσε. Η Αμερική έδειξε
για άλλη μια φορά τις προθέσεις της με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο. Ευθεία βολή στην καρδιά του Ιρανικού κράτους και μάλιστα με το πιο χυδαίο επιχείρημα.
Δολοφόνησαν τον Σουλεϊμανί, με την έωλη αιτιολογία, ότι είχε σκοπό να βλάψει την Αμερική!
Οι Ιρανοί θρηνούν και φωνάζουν εκδίκηση.
Στην κηδεία, πλημμύρισαν οι δρόμοι, οι πλατείες, οι
λεωφόροι. Εκατομμύρια λαού κατέβηκαν να συνοδεύσουν τον Σουλεϊμανί, τόσο, που ποδοπατήθηκαν
στην προσπάθειά τους να πλησιάσουν, να αγγίξουν
το φέρετρο.
Αυτή η λαοθάλασσα των Ιρανών, αυτό το πάθος του

κόσμου, δεν νομίζω ότι άφησαν αδιάφορους τους
Αμερικανούς. Είδαν έναν λαό έτοιμο για όλα!
Αυτός ήταν και ο λόγος, πιστεύω, της αλλαγής
Τραμπ, που ενώ το Ιράν χτύπησε δύο αμερικάνικες
βάσεις στο Ιράκ, στο διάγγελμά του ...ξέχασε τις
απειλές του, ότι αν χτυπήσει το Ιράν, θα χτυπήσουν
ανελέητα οι ΗΠΑ, και τόνισε πως η Τεχεράνη «φαίνεται να υποχωρεί, κάτι που είναι καλό για όλες τις
εμπλεκόμενες πλευρές και τον υπόλοιπο κόσμο».
Και απευθύνθηκε ευθέως στους Ιρανούς πολίτες τονίζοντας πως: «Θέλουμε το Ιράν να έχει μέλλον, οι
ΗΠΑ είναι έτοιμες για ειρήνη με όλους όσους την επιθυμούν».

Τα Πλυντήρια!!
Από την αρχαιοελληνική έκφραση «νήρον ύδωρ», πού σημαίνει νεαρό ύδωρ δηλαδή φρέσκο νερό, επικράτησε η
λέξη νήρον και με την αλλαγή του «η» σε «ε» η λέξη έγινε
νερό και αυτή καθιερώθηκε, ενώ από τη λέξη ύδωρ σχηματίζονται πάμπολλες σύνθετες λέξεις όπως υδραυλικός,
υδροφόρος, υδαρές, υδατικό κ.α.!
Το νερό καλύπτει το 70,9% της επιφάνειας του Πλανήτη,
σε υγρή μορφή, ενώ υπάρχει σε αέρια σαν υδρατμοί και
σε στερεά σαν πάγος και αποτελεί την πλέον διαδεδομένη ανόργανη χημική ένωση, της οποίας μια από τις πολλές ιδιότητες είναι αυτή του «διαλύτη», που είναι ο μόνος
που έχει την μεγαλύτερη αφθονία στη Γή!!
Σαν διαλύτης χρησιμοποιήθηκε για την διάλυση των
ρύπων και γενικά για την καθαριότητα, αλλά του δόθηκε
από τους Έλληνες και η ιδιότητα του ιερού καθαρμού!!
Με την ιδιότητα αυτή γινόταν στις 25 του μήνα Θαργηλιώνα (Μαϊου), μια μεγάλη γιορτή προς τιμήν της Θεάς
Αθηνάς, με σκοπό τον καθαρισμό, την συντήρηση και τον
καθαρμό του Ξοάνου της, που βρισκόταν στον Παρθενώνα, καθώς πίστευαν ότι οι άσχημες πράξεις των ανθρώπων αλλά και κάποια ενέργεια του Ηφαίστου που είχε
γίνει προς την Θεά, επέφεραν ένα είδος μόλυνσης στο
Ξόανό της!!
Το Ξόανο ήταν ένα ξύλινο ομοίωμα της Θεάς, που αντιπροσώπευε την ιερότητα της ύπαρξής της και την έννοια
της θεότητάς της. Σημειωτέον ότι από ξύλο ήταν κατασκευασμένο το πρώτο GPS της ανθρωπότητας, το οποίο
το είχε χαρίσει η Αθηνά στους Αργοναύτες και από αυτό
έπαιρναν τις πληροφορίες της πλοήγησής τους με ανθρώπινη λαλιά και ήταν τοποθετημένο στην πλώρη της «Αργούς»!!
Σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς πρώτα
καθαριζόταν και εξαγνιζόταν ο ναός της Πολιάδας Αθηνάς
(=της προστάτιδας της πόλης), που ήταν στην Ακρόπολη!!
Οι προετοιμασίες του καθαρισμού του Ξόανου, ελάμβαναν
μέρος στο Ιερό του ναού το οποίο το απομόνωναν με
σχοινιά, απαγορεύοντας την είσοδο στους παρευρισκομένους!!
Όσες κόρες ασχολούνταν με τα ιερά δρώμενα έπρεπε να
ήταν παρθένες, με την έννοια της παρθενίας να μη συρρικνώνεται στο στενό νόημα της μη ενεργούς ερωτικής
ζωής, αλλά μιας μεγαλύτερης και σπουδαιότερης σημασίας, όπως της ανεξάρτητης σκέψης και βούλησης, της
δημιουργικότητας και των ηθικών αρχών!!
Το αθηναϊκό ιερατείο παρέδιδε το Ξόανο της θεάς σε δύο
κόρες, που λέγονταν «λουτρίδες» ή «πλυντρίδες» για να
το πλύνουν, αφού προηγουμένως είχαν αφαιρέσει από το
πέπλο τα κοσμήματα με τα οποία ήταν στολισμένο!
Η προετοιμασία αυτή αποτελούσε την εορτή των Καλλυντηρίων και γινόταν από μια ιέρεια που λεγόταν «κατανίπτη» και στη συνέχεια ακολουθούσε η γιορτή των
Πλυντηρίων. Και οι δυο γιορτές ήταν συνυφασμένες και

αλληλένδετες σαν να ήταν μία!
Οι κάτοικοι της Αθήνας, στους οποίους τον πρώτο λόγο
είχαν πάντα οι γυναίκες, από το πρωί προσέρχονταν στον
ιερό βράχο, κρατώντας αρμαθιές από ξερά σύκα, το οποία
πρόσφεραν στη θεά, γιατί η ελιά και η συκιά ήταν τα δώρα
της Θεάς στους Αθηναίους!!
Το αρχικό όνομα της Αθήνας ήταν «Ακτή», από τον πρώτο
βασιλιά της τον Ακταίο, το δεύτερο όνομά της ήταν «Κεκροπία», από τον βασιλιά της Κέκροπα, ο οποίος διαδέχθηκε τον βασιλιά Ακταίο όταν νυμφεύτηκε την κόρη του!!
Κατά την διάρκεια της βασιλείας του Κέκροπα, η Αθηνά
και ο Ποσειδώνας συναγωνίστηκαν για την προστασία της
πόλης προσφέροντας δώρα και η Αθηνά κέρδισε την
αγάπη των κατοίκων της πόλης, οπότε έγινε προστάτης
της, χαρίζοντας το όνομά της, το οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα!!
Τον Κέκροπα τον παρίσταναν από την μέση και κάτω με
την ουρά του δράκου, σύμβολο δύναμης, σοφίας και αίγλης, γιατί ο δράκος θεωρείτο το διαστημόπλοιο που μετέφερε στη Γη κάποιους θεούς από τον τριπλό ήλιο, τον
Σείριο!!
Ο Κέκροπας είχε εισαγάγει την λατρεία του Δία και της
Αθηνάς στην πόλη του, στους οποίους έκαναν προσφορές από εδέσματα, τους λεγόμενους «πελανούς», σε αντίθεση με άλλους λαούς που έκαναν ανθρωποθυσίες και
ο τάφος του Κέκροπα, υπήρχε στην Ακρόπολη μέχρι τον
4ο αι. π.Χ.!
Το Ξόανο της Θεάς κατέβαινε από την Ακρόπολη με την
ακολουθία μιας τεράστιας πομπής, υπό την εποπτεία των
«νομοφυλάκων», με σκοπό να φτάσουν στο Φάληρο για
να γίνει η μεγάλη και ιερή τελετή των Πλυντηρίων, όπου
θα βαφτιζόταν το ιερό ομοίωμα της Θεάς στα θαλασσινά
νερά, για να επέλθει η κάθαρση του Ξόανου και συγχρόνως ο καθαγιασμός των υδάτων!!
Η μεγάλη εορτή των Πλυντηρίων, αποτελούσε επίσημη
αργία, ενώ το απόγευμα το Ξόανο της Αθηνάς το έβγαζαν
από την θάλασσα, το έφτιαχναν όπως ήταν πριν και με μια
εντυπωσιακή πομπή, που προπορεύονταν οι παρθένες
κόρες και όλοι οι νέοι με αναμμένους δαυλούς, πήγαιναν
στην Ακρόπολη για να τοποθετήσουν το ιερό Ξόανο της
Θεάς, οπότε έληγε επίσημα ο μεγάλος και λαμπρός εορτασμός των Πλυντηρίων!!
Η πρώτη ιέρεια της Θεάς ήταν η Άγλαυρος, που ήταν επιφορτισμένη να πλένει και να στολίζει το Ξόανο της Θεάς,
αλλά όταν η Άγλαυρος πέθανε, τα ρούχα της Θεάς έμειναν άπλυτα για έναν ολόκληρο χρόνο και από τότε καθιερώθηκε η γιορτή των Πλυντηρίων, όπως αναφέρουν ο
λεξικολόγος Φώτιος, ο Ησύχιος και ο Αρποκρατίων!!
Η Άγλαυρος κατά μία εκδοχή του μύθου, ήταν κόρη του
Κέκροπα και είχε άλλες δύο αδελφές, την Έρση και την
Πάνδροσο, στις οποίες η Θεά είχε δώσει να φυλάνε ένα
καλάθι, με την αυστηρή εντολή να μην το ανοίξουν και

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

μέσα είχε βάλει τον νεογέννητο Ερεχθιόνιο, που είχε προέλθει εκ θαύματος από το σπέρμα του Ηφαίστου και είχε
για πόδια μια ουρά φιδιού!!
Η Έρση είχε αποκτήσει από τον Ερμή δύο γιούς, τον ήρωα
της Αθήνας Κέφαλο, τον ιδρυτή και βασιλιά της Κεφαλονιάς και σύζυγο της αδελφής του Ήλιου τη Αυγής και τον
Κήρυκα, τον πρώτο κήρυκα των Ελευσίνιων μυστηρίων και
μια ημέρα μαζί με την Πάνδροσο άνοιξε το καλάθι του
Ερεχθιόνιου και μόλις είδαν το βρέφος με την ουρά του
φιδιού τρομοκρατημένες έπεσαν από τον ιερό βράχο της
Ακρόπολης και σκοτώθηκαν!!
Η Αθηνά θύμωσε και ταράχτηκε όταν έμαθε τα φρικτά νέα
και το ιερό πουλί της, που ήταν ένας ολόλευκος κόρακας
έγινε μαύρος και αντικαταστάθηκε από την κουκουβάγια,
ενώ έπεσε από τα χέρια της ο βράχος που κράταγε και δημιουργήθηκε ο Λυκαβηττός, ενώ ανέλαβε μόνη της την
ανατροφή του Ερεχθιόνιου, ο οποίος έγινε βασιλιάς της
Αθήνας!!
Προς τιμήν της Αγραύλου γιόρταζαν ξεχωριστή γιορτή με
το όνομα «Αγραύλια», κατά την οποία οι νέοι των Αθηνών,
όταν γίνονταν έφηβοι πήγαιναν στο ναό της Αγραύλου και
έδιναν όρκο ότι θα υπερασπίσουν την πατρίδα τους από
κάθε εχθρό και παρελάμβαναν τον οπλισμό τους!!
Ένα από τα πολλά επίθετα της Θεάς Αθηνάς ήταν:
«Αγραυλίς Παρθένος» γιατί η Άγραυλος είχε ταυτιστεί με
την Αθηνά, αλλά υπάρχουν και άλλες εκδοχές για την
Άγραυλο και μια από αυτές λέει ότι κάποτε η πόλη των
Αθηνών πολιορκήθηκε από εχθρούς και το Μαντείο των
Δελφών έδωσε χρησμό ότι έπρεπε κάποιος να θυσιαστεί
με την θέλησή του για να σωθεί η Αθήνα, οπότε έπεσε από
τον βράχο της Ακρόπολης η Άγραυλος, σώζοντας την
Αθήνα και για να τιμήσουν την θυσία της, αφιέρωσαν
γιορτή με το όνομα Αγραύλια και της έχτισαν ναό πάνω
στην Ακρόπολη!
Εορταστικές εκδηλώσεις παρόμοιες των ιερών Πλυντηρίων γίνονταν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, ενώ πολλούς αιώνες αργότερα τις τελετουργίες των Πλυντηρίων
τις μιμήθηκαν και άλλες θρησκείες με σχετικές μετατροπές!!

“Καλή Χρονιά”
Ευετηρία = ευ+έτος+ροή = καλή ροή του έτους

Αίσιο και ευτυχές το νέο έτος !!
Και εις έτη πολλά!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Tίποτε δεν ταξιδεύει πιο
γρήγορα από την ταχύτητα
του φωτός;
Η κβαντική τηλεμεταφορά
ανατρέπει τα δεδομένα!
Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Πολυτεχνείο της Δανίας κατάφεραν για πρώτη φορά να πραγματοποιήσουν
κβαντική τηλεμεταφορά πληροφορίας μεταξύ δύο ηλεκτρονικών chips.
Δηλαδή έγινε μεταφορά πληροφορίας μεταφορά πληροφορίας από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο, χωρίς οι δύο
συσκευές να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους ενσύρματα
ή με κάποιον άλλο ασύρματο τρόπο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα προς

την ευρεία χρήση κβαντικών υπολογιστών, ή ως ένα στοιχείο που θα μπορούσε να αποτελεί την απαρχή του κβαντικού Internet, όπως ονομάζεται.
Δύο κβαντικά σωματίδια δημιουργούν μεταξύ τους μία
ένωση που τους επιτρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους
ακόμα και εάν τους χωρίζει μία πολύ μεγάλη απόσταση.
Χρήση αυτής της τεχνολογίας σε ευρεία κλίμακα θα μπορούσε να βρει εφαρμογή ακόμα και σε διαστημικές εφαρμογές με την απομακρυσμένη επικοινωνία ενός σκάφους
που ταξιδεύει σε άλλους πλανήτες και τη Γη. Υποθετικά,
δεν υπάρχουν περιορισμοί στις αποστάσεις που χωρίζουν
τους δύο κβαντικούς υπολογιστές που επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά κάτι τέτοιο ανήκει ακόμα στη θεωρητική
σφαίρα.
Η θεωρία μέχρι σήμερα πρέσβευε ότι τίποτε δεν μπορεί
να ταξιδεύει πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός,
αλλά η κβαντική τηλεμεταφορά έρχεται να ανατρέψει
αυτά τα δεδομένα.
Η έρευνα έχει ήδη δημοσιευθεί και εκτιμάται ότι αποτελεί
ένα από τα πλέον σημαντικά ευρήματα που θα μπορούσε
να επηρεάσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό επιστημονικών κλάδων πέρα από τη Φυσική ή την Πληροφορική.
Τηλεμεταφορά πληροφορίας είχε γίνει και στο παρελθόν
και σε διάφορες αποστάσεις, αλλά η κβαντική τηλεμεταφορά πληροφορίας μεταξύ δύο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων πραγματοποιείται με επιτυχία για πρώτη φορά.
https://iservices.gr/blog
πηγή: naftemporiki.gr

Ο “Καζαμίας” προβλέπει για το 2020
Μελλοντολόγοι και επιστήμονες επιχειρούν να προβλέψουν τι θα συμβεί το 2020... Aς τους παρακολουθήσουμε με νηφαλιότητα και αμφισβήτηση...
4 Το προσδόκιμο ζωής δεν θα θα υπερβεί τα 100
Διαψεύστηκαν οι προβλέψεις που είχαν γίνει το 1999, ότι
το προσδόκιμο ζωής θα ξεπεράσει τα 100 έως το τέλος του
2019. Το προσδόκιμο ζωής, (μέσος όρος παγκοσμίως) ήταν
για το 2019 τα 72,6 χρόνια, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.
Το 2017 ήταν 78,6 χρόνια και μέχρι το 2050 αναμένεται να
φθάσει τα 77,1 χρόνια.
4 Οι υπολογιστές θα είναι αόρατοι
Σε μεγάλο βαθμό οι υπολογιστές θα είναι
πλέον αόρατοι, καθώς θα είναι ενσωματωμένοι παντού - σε τοίχους, τραπέζια, καρέκλες, ακόμα και στο ανθρώπινο σώμα υπό
μορφή τσιπ. Πολλοί χρησιμοποιούν τρισδιάστατες οθόνες ενσωματωμένες στα
γυαλιά τους ή στους φακούς επαφής. Τα
πληκτρολόγια και τα καλώδια θα είναι σπάνια. Θα έχουμε «έξυπνα» σπίτια, «έξυπνα» τραπέζια, «έξυπνες» καρέκλες, «έξυπνα» γραφεία.
Σ.Σ. Για έξυπνους ανθρώπους δεν βλέπω κάτι...
που κι αν είμαστε, θα γινόμαστε «αντιληπτοί» ανά πάσα
στιγμή. «Κάθε πράξη μας θα αποθηκεύεται σε βάση δεδομένων». Η τηλεόραση θα μας παρακολουθεί. Το κινητό τηλέφωνο, το διαδίκτυο (ίντερνετ), θα μπορεί να καταγράφει
την ψηφιακή μας... διαδρομή. Ήδη στις ΗΠΑ, ζουν με τον
“Μεγάλο αδελφό” 24 ώρες το 24ωρο, σύμφωνα με έρευνα
του κέντρου Pew.
4 Τα βιβλία δεν θα εξαφανιστούν
Τα βιβλία, λέει, θα αντέξουν στο χρόνο και δεν θα μπουν
στο περιθώριο. Αν και τα καθαρά έσοδα της βιομηχανίας
εκδόσεων βιβλίων των ΗΠΑ, μειώθηκαν από το 2014, ο
κλάδος σημείωσε μεγάλη άνθηση φθάνοντας τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συνδέσμου Αμερικανών Εκδοτών.
Σ.Σ. Στην Ελλάδα, δεν βλέπω κάτι τέτοιο...
4 Στα 8 δις ο παγκόσμιος πληθυσμός
Το 1994, το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Πολιτική
Επισιτισμού είχε προβλέψει ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός
θα αυξηθεί κατά 2,5 δισεκατομμύρια, αγγίζοντας τα 8 δις
μέχρι το 2020. Ο παγκόσμιος πληθυσμός ανέρχεται ήδη
στα 7,7 δις, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.
Η έκθεση αναμένει ότι ο πληθυσμός θα αυξηθεί με άλλα 2
δισεκατομμύρια τα επόμενα 30 χρόνια. Το 2027, η Ινδία
αναμένεται να ξεπεράσει την Κίνα ως την πολυπληθέστερη
χώρα στον κόσμο, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ.
Οι προβλέψεις, πριν 20 χρόνια, έλεγαν ότι μέχρι το 2020 η
κινεζική οικονομία θα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Το
2019, η Κίνα παραμένει μετά τις ΗΠΑ ως δεύτερη οικονομία στον κόσμο, αλλά τα τελευταία στοιχεία προβλέπουν
ότι μέχρι το 2030, Κίνα και Ινδία θα ξεπεράσουν τις ΗΠΑ.
4 Τα αυτοκίνητα θα κινούνται χωρίς οδηγούς!
Δεκάδες εταιρείες -όπως οι Tesla και Google- εξακολου-

θούν να κάνουν δοκιμές αυτοκινήτων που δεν χρειάζονται
οδηγούς για να κινηθούν σε επιλεγμένες τοποθεσίες.
Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα χρειαστούν δεκαετίες μέχρι να δούμε στους δρόμους οχήματα χωρίς οδηγούς. Τον περασμένο Απρίλιο, ο διευθύνων σύμβουλος της
Tesla, Έλον Μασκ, δήλωνε ότι η εταιρεία του θα έχει τελειοποιήσει αυτοκίνητα με πλήρη αυτονομία μέχρι το τέλος
του έτους. Απ’ την άλλη δοκιμές γίνονται και σε ιπτάμενα
αυτοκίνητα! Η Porsche και η Boeing συνεργάζονται για να
δημιουργήσουν «αστικά οχήματα υψηλής ποιότητας για
την εναέρια κυκλοφορία» ενώ η Uber σχεδιάζει να δρομολογήσει μια υπηρεσία πτήσης ταξί έως το 2023.
4 Καρδιακές παθήσεις και κατάθλιψη οι
συνηθέστερες αιτίες θανάτου
Το 1996, η Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Χάρβαρντ και η Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας προέβλεπαν ότι, έως το 2020, οι
δύο βασικές αιτίες θανάτου θα ήταν οι
καρδιοπάθειες και η κατάθλιψη. Εκείνη
την εποχή η πνευμονία ήταν μία από τις
πιο θανατηφόρες ασθένειες. Τα τελευταία δύο χρόνια, σημαντική αιτία θανάτου ήταν οι καρδιοπάθειες, αλλά και παθήσεις των πνευμόνων δεν πάνε πίσω.
4 Θα έχουμε «προσωπικούς βοηθούς»
Στο βιβλίο του, υπό τον τίτλο: «Business @ the Speed of
Thought» (1999), ο Μπιλ Γκέιτς, είχε προβλέψει τις προσωπικές συσκευές που θα «συνδέουν και θα συγχρονίζουν
τους υπολογιστές μας με έξυπνο τρόπο, είτε είναι στο σπίτι
είτε στο γραφείο, και θα τους επιτρέπουν να ανταλλάσσουν δεδομένα». «Η συσκευή θα ελέγχει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τις ειδοποιήσεις σας και θα σας
παρουσιάζει τις πληροφορίες που χρειάζεστε». Η Siri της
Apple, η Alexa της Amazον και ο φωνητικός βοηθός της
Google γίνονται οι προσωπικοί σας βοηθοί. Για παράδειγμα θα λέτε: «Γεια σου, Alexa: Πρόσθεσε γάλα στη
λίστα αγορών μου».
Σ.Σ. Όσο κι αν ακούγονται εξωπραγματικά, ιδιαίτερα από
ανθρώπους, μέσης ηλικίας και άνω που ...έρχονται από
άλλη τεχνολογία, οι περισσότερες προβλέψεις ...είναι ήδη
εδώ!
Πηγές: http://roykoymoykoy.blogspot.gr/ & https://thessbomb.blogspot.com

Αποστάγματα σοφίας...
― Αχ, Γιάννη, είσαι ο καλύτερος!
― Βαγγέλη µε λένε.
― Αχ, Βαγγέλη, ο Γιάννης είναι καλύτερος.
***
― Ναι, γειά σας, ο Γιάννης από τον
Πύργο είµαι.
― Ηλείας;
― Γιάννης, παιδάκι µου, Γιάννης, λέω!

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα καλεί
ενδιαφερόμενους για την παράσταση “Αλκηστίς”
To 2020 συμπληρώνονται 2.500
χρόνια από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Παράλληλα, συμπληρώνονται 2.500 χρόνια από τη γέννηση
του Ευριπίδη.

Οι σκηνές ενηλίκων (Κεντρική
Σκηνή & Σκηνή Βαρνάβα) του Δη-

μοτικού Θεάτρου Μαραθώνα,
ενώνουν τις δυνάμεις τους και
συμμετέχουν στις επετειακές εκδηλώσεις σε Μαραθώνα, Σαλαμίνα, Σπάρτη & Θερμοπύλες,

ανεβάζοντας το έργο "Αλκηστις"
του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Νίκου

Γκεσούλη.
Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. καλεί τους ενδιαφερομένους, που θέλουν να συμμετάσχουν στην παράσταση να
δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 6932.464142 & 6945.031113
Η διανομή δεν έχει ξεκινήσει!
Οι πρόβες θα αρχίσουν την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και θα
πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα
& Τρίτη (7.30-10.30μμ) στο Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Νέας
Μάκρης και κάθε Τετάρτη στο νηπιαγωγείο Βαρνάβα (6.30-9.30μμ).
Από το Μάιο 2020 οι πρόβες θα
πραγματοποιούνται στον Μαραθώνα (θα υπάρξει σχετική ενημέρωση).
Η μουσική της παράστασης θα
είναι του Χρήστου Λεοντή.
Φωτο: Ηρακληδείς του Ευριπίδη - Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα 2010 - 2500 χρόνια
από τη μάχη του Μαραθώνα

Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός
ένας ανοιχτός, δημόσιος κατειλημμένος χώρος με διεθνή απήχηση
Δημοσιεύουμε επιστολή που ελάβαμε από το
«“Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο “Εμπρός”»
Το Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός γεννήθηκε μέσα από τα όνειρα και τις ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων που πήραν μέρος στα κοινωνικά κινήματα της
εποχής μας. Είναι ένας ανοιχτός, δημόσιος κατειλημμένος
χώρος με διεθνή απήχηση, ελεύθερη πρόσβαση για πάνω
από 1000 επισκέπτες την εβδομάδα και ένα καθημερινό,
πολύμορφο πρόγραμμα εκδηλώσεων που απευθύνεται σε
ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων με διαφορετικές πολιτισμικές
καταβολές.
Στα 8 χρόνια λειτουργίας του εκατοντάδες καλλιτέχνες παρουσίασαν αφιλοκερδώς & με ελεύθερη είσοδο 400 διαφορετικά θεατρικά έργα σε περισσότερες από 2000
παραστάσεις. Έγιναν συναυλίες 450 συγκροτημάτων, εκδηλώσεις ενίσχυσης αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων, κινηματικών πρωτοβουλιών και καλλιτεχνικών ομάδων, πάνω
από 300 ομιλίες και διαλέξεις για όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας. Εκατοντάδες συνελεύσεις, εκθέσεις, φεστιβάλ ποίησης, λογοτεχνίας, εργαστήρια, μια θάλασσα
συναντήσεων και δημιουργίας, μια ανάσα ελευθερίας και
έκφρασης στο κέντρο της πόλης.

Στο υποτιθέμενο ενδιαφέρον του ΤΑΙΠΕΔ για την ανάδειξη
της ιστορικής αξίας του κτιρίου - μέσω του ξεπουλήματος
και της ιδιωτικοποίησής του - εμείς απαντάμε από το 2011,
πρώτα με την Κίνηση Μαβίλη, με την Κίνηση Κατοίκων
Ψυρρή κ.ά. και στη συνέχεια, με το άνοιγμα του Εμπρός ως
αυτοδιαχειριζόμενου χώρου με δράσεις, που προωθούν την
καλλιτεχνική δημιουργία και τον πειραματισμό, παράλληλα
με την κοινωνικοπολιτική παρέμβαση στο πλαίσιο μιας
δομής αντιιεραρχικής και αντιεμπορευματικής.
Προσπαθούμε να ενώσουμε τη θεωρία με την πράξη, το
καλλιτεχνικό με το κοινωνικό και το πολιτικό, σε θέματα
που αφορούν όλους, και να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο
της τέχνης, σήμερα, σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η συνέχιση του εγχειρήματος του Εμπρός είναι ζωτικής σημασίας και γι’ αυτό χρειάζεται την υποστήριξη όλων μας!
Το Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός εκφράζει
τη συμπαράσταση του σε όλους τους χώρους του κοινωνικού κινήματος που αντιμετωπίζουν την εκστρατεία του κράτους για την επιβολή μιας κανονικότητας υποταγής, φόβου,
ιδιώτευσης και μαζικής αποβλάκωσης.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ ΤΟ ΕΜΠΡΟΣ! ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ
ΟΣΟΥΣ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥΣ
Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣ
Ρήγα Παλαμήδου 2- Ψυρρή

Οι Ολυμπιακοί αγώνες
τελείωσαν!
Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, πόσοι από “εμάς” ανά τον
Κόσμο, έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες “τελείωσαν” τουλάχιστον με την μορφή που τους ξέραμε μέχρι σήμερα. Αυτό βέβαια, εάν θέλουμε να είμαστε
ειλικρινείς, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία· έχει ξεκινήσει
εδώ και αρκετά χρόνια με τη σταδιακή παρουσία των Πολυεθνικών Εταιρειών με αιχμή του δόρατος, την Διεθνή
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και τον “βρόμικο” ρόλο των
εκπροσώπων της τους ονομαζόμενους ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ…με
δωροδοκίες κλπ. κλπ. Η ΔΟΕ από καταβολής της και
παρά τις διάφορες ανούσιες και άνευ ειλικρίνειας μεγαλοστομίες των μελλών της…. περί “ευ αγωνίζεσθε” και
άλλα που συνεχίζονται να λέγονται και σήμερα, φανέρωσε από την αρχή του ξεκινήματος των Ολυμπιακών,
τον ταξικό της χαρακτήρα, ο οποίος προσδιορίστηκε από
τους τίτλους ευγενείας των μελών της….(βαρόνοι, κάτοχοι αστικών τίτλων ευγενείας, και άλλες αστειότητες).
Βέβαια με την πάροδο του χρόνου η ΔΟΕ και οι Παγκόσμιες Αθλητικές Ομοσπονδίες, καθώς και οι Εθνικές
Ολυμπιακές Επιτροπές, μαζί με τις Εθνικές Αθλητικές
Ομοσπονδίες πέρασαν σταδιακά στα χέρια του μεγάλο
κεφαλαίου και για να μην έχουμε ψευδαισθήσεις, και σε
συνεργασίες με όλες τις μορφές βρόμικου χρήματος, ενώ
η λειτουργία όλων αυτών των Οργανισμών, ΣΗΜΕΡΑ κυρίως, ένα στόχο έχουν, την εξυπηρέτηση Πολιτικών, Κοινωνικών και Οικονομικών συμφερόντων με τα γνωστά
αποτελέσματα τα οποία ζούμε στο χώρο του Αθλητισμού… Και να μην ξεχνάμε, το ΜΙΣΟΣ που είχαν δείξει,
οι ...ΑΘΑΝΑΤΟΙ, του Παγκόσμιου Αθλητισμού, προς την
ΡΩΣΙΑ …..και δεν νομίζω να χρειάζεται να εξιστορήσω
το βίο και την πολιτεία αυτών των εκπροσώπων των Κρατών μελών της ΔΟΕ οι οποίοι, στο σύνολο τους είναι
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ η ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ….
Έτσι λοιπόν, σταδιακά, φτάσαμε στο σημείο στις μέρες
μας ο Αθλητισμός, η φυσική Αγωγή, από δικαίωμα για το
σωστό μεγάλωμα του ανθρώπου, να έχει μετατραπεί σε
εμπόρευμα με ΣΤΟΧΟ το ΚΕΡΔΟΣ για τους λίγους. Τελειώνοντας, πρέπει όλοι μας, όλοι οι ΛΑΟΙ της ΓΗΣ, ένα
πράγμα να έχουμε καθαρό στο μυαλό μας… ότι, ο αθλητισμός, όλα τα ΣΠΟΡ Ολυμπιακά και ΜΗ βρίσκονται και
καθοδηγούνται κάτω από αυστηρό έλεγχο Οικονομικό…
και Πολιτικό… Τα ζήσαμε και τα ζούμε, με τον αποκλεισμό της Ρωσίας – και με την ευκαιρία – ήταν ΛΑΘΟΣ του
Πoύτιν να επιτρέψει στη χώρα του να λάβει μέρος έστω
και με λίγους Αθλητές… Και καλό είναι να θυμόμαστε
τους Ολυμπιακούς στο Μεξικό, το 1968… Τζό Κάρλος –
Τόνι Σμίθ… με το υψωμένο μαύρο ΓΑΝΤΙ…… για τη
στάση της Αμερικής απέναντι στους Μαύρους Και τους
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ του ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, που οι Αμερικάνοι
είχαν πουλήσει την μεταφορά της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 3000 δολ. ανά χιλιόμετρο! Τότε κάποιοι από μας με
επικεφαλής τον Δήμαρχο ΟΛΥΜΠΙΑΣ, Ολυμπιονίκες με
επικεφαλής τον Μεγάλο ΖΑΤΟΠΕΚ και επιφανείς Ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, αναγκάσαμε την
Αμερικάνικη Ολυμπιακή Επιτροπή να αποσύρει την “διαπόμπευση” της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ… Για πρώτη φορά
δεν έγινε γιορτή στη ΟΛΥΜΠΙΑ.
Η ΑΜΕΡΙΚΗ μας ζήτησε ΣΥΓΝΩΜΗ… Έχω όλο το Φάκελο με Φωτογραφικό υλικό.
Κάποια στιγμή θα δημοσιευθεί…
Nίκος Γεωργόπουλος
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Η θανατηφόρα διασταύρωση Πρ. Πέτρου - Αγ. Νικολάου, Ματρώζου
θα συνεχίσει να “τρώει” οδηγούς και διερχόμενους
Ο Δήμος ΒΒΒ, “έκανε το καθήκον του”, ο Δήμος Γλυφάδας δεν ασχολήθηκε καν!
Επανερχόμαστε, για πολλοστή φορά,
στην θανατηφόρα διασταύρωση στα
όρια Γλυφάδας - Βούλας, στις οδούς
Αγ. Νικολάου - Πρ. Πέτρου - Ματρώζου. Η Πρ. Πέτρου με τη νησίδα της χωρίζει οριοθετεί τους Δήμους Γλυφάδας
και ΒΒΒ. Η πυκνή κυκλοφορία της διασταύρωσης, η κακή οπτική των δύο
οδοστρωμάτων, η κακή σήμανση και οι
μεγάλες ταχύτητες που αναπτύσσουν
οι οδηγοί είναι τα αίτια που καθημερινά
συγκρούονται τροχοφόρα με σοβαρότατους τραυματισμούς ανθρώπων και
θανατηφόρα περιστατικά.
Ήδη τους καλοκαιρινούς μήνες θρηνήσαμε δύο ανθρώπους και ο τρίτος έχει
υποστεί σοβαρότατους τραυματισμούς.
Η ευθύνη της ασφάλειας της οδού ανήκει και στους δύο Δήμους, Γλυφάδας
και ΒΒΒ, αφού είναι τα όρια, αλλά παρά
τις πάμπολλες παρεμβάσεις πολιτών
δεν έχει γίνει τίποτα!
Πρόσφατα είχε στείλει υπόμνημα ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας και στους δύο Δήμους,
ζητώντας την κυκλοφοριακή ρύθμιση.

Ο Δήμος Γλυφάδας δεν έχει απαντήσει. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου ΒΒΒ, που απευθυνόταν ο
Σύλλογος
απάντησε
(αρ.
πρ.

47116/9/12/19) επισυνάπτοντας και το
έγγραφο που έχει αποστείλει στο Δήμο
Γλυφάδας (αρ. πρ. 21722/11/6/19) ζητώντας τη συνεργασία για τη διαμόρφωση κόμβου, σημειώνοντας ότι
«αναμένουμε τις απόψεις του Δήμου
Γλυφάδας προκειμένου να προχωρήσουμε από κοινού σε μέτρα βελτίωσης
της οδικής ασφάλειας στην εν λόγω
περιοχή». Και έχει και προηγούμενο
έγγραφο
αποστείλει
(αρ.
πρ.
11445/28.3.18) το 2018, που πάλι δεν
απάντησε!!
Στο έγγραφο που έχει αποστείλει στο
Δήμο Γλυφάδας (/11/6/19) σημειώνει
μεταξύ άλλων: «...σας υποβάλλουμε
συμπληρωματικά και την πρόταση διαμόρφωσης στρογγυλού κόμβου στη
διασταύρωση των οδών Πρ. Πέτρου και
Ματρώζου, για τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας της εξεταζόμενης περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη και

τα πολλαπλά αιτήματα των κατοίκων
για το εν λόγω κόμβο».
Ο Δήμος Γλυφάδας, προφανώς δεν
έχει ούτε αυτιά ούτε μάτια για να ακούσει και να δει. O Δήμος ΒΒΒ, έκανε το
καθήκον του και εφησυχάζει.
Πόσους ανθρώπους πρέπει να θρηνήσουμε ακόμη, μέσα στην πόλη, για να
συγκινηθούν οι αρμόδιοι;
Καλούμε και εγκαλούμε το Δήμο Γλυφάδας, την Τροχαία, την Περιφέρεια,
το Δήμο ΒΒΒ, να παρέμβουν με επιμονή, με παραστάσεις, με αποδεικτικά
στοιχεία. Πρέπει να σταματήσει αυτή η
τραγική διασταύρωση να “τρώει” οδηγούς, πεζούς και επιβάτες.
Οι δρόμοι των πόλεων, είναι υποχρέωση των Δήμων, οι λεωφόροι ανήκουν
στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο
Υποδομών.
Αννα Μπουζιάνη
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Τα Θεοφάνεια στο ΝΑΟΒ
Η γιορτή των Θεοφανείων, φέτος,
λόγω του πολύ κακού καιρού, δεν γιορτάστηκε με την καθιερωμένη ρίψη του
Σταυρού στους περισσότερους παράλιους δήμους και ναυτικούς ομίλους.
Από τις εξαιρέσεις, είναι ο Ναυτικός
Ομιλος Βούλας, που εδώ και δεκαετίες

και το πατροπαράδοτο κέρασμα των επισκεπτών. Το φλουρί από την πίτα του
αθλητικού τμήματος έπεσε στην αθλήτρια Χριστίνα Χαρμπ, ενώ στην κοπή της
πίτας των μελών και φίλων του Ομίλου
τυχερός αναδείχθηκε το μέλος του Ομίλου Κων/νος Χαλόφτης.

τηρεί απαρέγκλιτα το έθιμο και τελείται
η ρίψη του Σταυρού στις εγκαταστάσεις του. Έτσι και φέτος γιορτάστηκαν
τα Άγια Θεοφάνεια στις Ναυταθλητικές
του εγκαταστάσεις.
Ο κόσμος δεν φοβήθηκε το κρύο και
προσέτρεξε στο ΝΑΟΒ, για να παρακολουθήσει τον αγιασμό των υδάτων.
Αλλά δεν εμπόδισε και τους κολυμβητές που παρά το τσουχτερό κρύο βούτηξαν στην παγωμένη θάλασσα για να
πιάσουν το Σταυρό.
Ακολούθησε η κοπή της πίτας του ΝΑΟΒ

Το φλουρί κέρδισε η μικρή Χριστίνα.

Το Elenisymban personal training έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τις
γυναίκες, στη φυσική και την πνευματική τους υγεία, διαμέσου γυναικείου και συναισθηματικού χορού.
Όσον αφορά την φυσική υγεία, την καύση θερμίδων, επιτυγχάνεται
με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο, βοηθώντας στην αυτοσυγκέντρωση και στον κινητικό συντονισμό.
Όσον αφορά την ψυχική υγεία, συνεργαζόμαστε αποκαθιστώντας
την αυτοεκτίμηση, την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και την αγάπη
στον εαυτό μας, καθιστώντας την επανασύνδεση με την ομορφιά
της ζωής και της ύπαρξης μιας γυναίκας.
Πριν ξεκινήσουμε τη κοινή μας προσπάθεια, θα ξέρουμε ποια είναι
τα προβλήματά μας και στη συνέχεια θα κάνουμε μια εξειδικευμένη
δουλειά στους εθνικούς θηλυκούς χορούς.
Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είστε ή αν νομίζετε ότι δεν ξέρετε
πώς να χορέψετε. Στο ζεστό, οικογενειακό περιβάλλον μας θα είναι
σαν να νιώθετε στο σπίτι σας ανάμεσα στους φίλους σας.
Βρείτε μια ώρα την ημέρα μόνο για εσάς, θα το πετύχετε με τα
εξειδικευμένα μαθήματα μας, ενός ή δυο ατόμων.
Καλέστε μία φίλη σας και ελάτε να ανανεώσετε τη γυναίκα μέσα
σας.
Καλέστε μας 6946105188
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀξιολογήσεως
ἄρχεσθαι
&
Ἀναξιολογήσεως
παύεσθαι
“ΑΞΙΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ”
Ίσως αυτός θα έπρεπε να είναι ο νέος τίτλος της στήλης
που αρθρογραφώ για τη δεκαετία που έρχεται, 2020 2030, αλλά δεν τον αλλάζω μένοντας σταθερός στις παραδόσεις και στις αρχές μου, ως οφείλει να πράττει κάθε
εχέφρων άνθρωπος. Δηλαδή να μένει πιστός στις ρίζες
του.
Ο μέγας φιλόσοφος και θεμελιωτής της διαλεκτικής μεθόδου, Ηράκλειτος Βλόσωνος ή Ηράκωντος ο Εφέσιος,
(544-484), ορθώς διεκήρυττε «Τήν παιδείαν ἕτερον
ἥλιον εἶναι τοῖς πεπαιδευμένοις» (Fragment, 134, 1), (= Η
Παιδεία είναι δεύτερος ήλιος για τους μορφωμένους),
εννοώντας βέβαια την ουσιαστική, την ανθρωποκεντρική
και όχι τη χρησιμοθηρική/ωφελιμιστική. Η καθ’ εαυτό
Παιδεία είναι ένα ανθρωποπλαστικό ιδανικό, ένα διαρκές πρόταγμα/άθλημα αρετής που αποσκοπεί να μεταπλάσει τον άνθρωπο σε Άνθρωπο, σύμφωνα με την
πάγια παιδευτική αντίληψη: «Η Μόρφωση δημιουργεί
τη Μεταμόρφωση και καταργεί την Παραμόρφωση του
ανθρώπου».
Σήμερα όλα τα αναπτυγμένα κράτη του κόσμου αποδύονται σ’ έναν ξέφρενο πνευματικό ανταγωνισμό. Δεν
είναι θεμιτό και δίκαιο εμείς οι Έλληνες, οι θεματοφύλακες της Ενδοξότερης Πνευματικής Παράδοσης να
υστερήσουμε. Με την Παιδεία, ένας λαός, που δεν έχει
πνευματική ιστορία θα μπορέσει να την αποκτήσει και με
την Παιδεία, ένας λαός που έχει αξιόλογη πνευματική
κληρονομιά θα μπορέσει να τη διατηρήσει και να την
επαυξήσει.
Σήμερα, απ’ όλους υπερτονίζεται, μολονότι συχνά στην
πράξη υποτιμάται, ότι οι καλύτερες επενδύσεις ενός
κράτους είναι οι επενδύσεις στην Παιδεία. Και όλοι είναι
πρόθυμοι να διακηρύξουν αυτό που πάρα πολύ εύστοχα
είχε διατυπώσει ο Μέγας Σοφιστής, Αντιφών ο Αθηναίος, στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ.
«Πρῶτον, οἶμαι, τῶν ἐν ἀνθρώποις ἐστί παίδευσις·
ὅταν γάρ τις πράγματος κἄν ὁτουοῦν τήν ἀρχήν
ὀρθῶς ποιήσηται, εἰκός καί τήν τελευτήν ὀρθῶς γίγνεσθαι· καί γάρ τῇ γῇ οἷον ἄν τις τό σπέρµα
ἐναρόσῃ, τοιαῦτα καί τά ἔκφορα δεῖ προσδοκᾶν· καί ἐν νέῳ σώµατι ὅταν τις τήν παίδευσιν γενναίαν ἐναρόσῃ, ζῇ τοῦτο καί θάλλει διά
παντός τοῦ βίου, καί αὐτό οὔτε ὄµβρος οὔτε
ἀνοµβρία ἀφαιρεῖται».
(Αντιφών, μέσα 5ου π.Χ., Fragment, 20, 1)

(= Πρώτο αγαθό, νομίζω, απ’ αυτά που έχουν οι άνθρωποι είναι η Παίδευση/Μόρφωση· διότι όταν κάποιος
κάνει σωστή/καλή αρχή κάποιου πράγματος, είναι φυσικό και λογικό να είναι και το τέλος αυτού σωστό/καλό·
και πράγματι, όποιο σπόρο φυτέψει κανείς στο χώμα,
ανάλογα πρέπει και να περιμένει τα παραγόμενα προϊόντα της γης· και σε ένα νέο σώμα, όταν κάποιος καλ-
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λιεργήσει μια παιδεία μεγαλόψυχη / υπερήφανη, αυτή
ζει και ακμάζει σ’ όλη του ζωή και αυτή δεν μπορεί να
του την αφαιρέσει ούτε ραγδαία βροχή ούτε αναβροχιά/έλλειψη βροχής).
Αυτά όμως δεν πρέπει να μένουν νεκρό γράμμα. Πρέπει
να υλοποιούνται σε μια συγκεκριμένη προσπάθεια για
την άνοδο της πνευματικής στάθμης ατόμων και λαών.
Η προαγωγή της Ανθρωπιστικής Παιδείας και η ουσιαστική διάδοσή της σ’ ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή μας ως
Αυτοδύναμης Εθνικής Οντότητας. Προκειμένου να αντέξουμε πολιτικά και οικονομικά στο διεθνή ανταγωνισμό, οφείλουμε να στηριχθούμε αποκλειστικά στο
ανθρώπινο δυναμικό και συνεπώς στο ανθρώπινο κεφάλαιο που έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε. Αν
ενδιαφερθούμε για την κατά κεφαλήν καλλιέργεια και
δημιουργήσουμε τα κατάλληλα στελέχη, θα είμαστε σε
πλεονεκτική θέση να ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που κρύβει
στα σπλάχνα της η ελληνική γη.
Εκτός τούτου η Ορθή Παιδεία, η κατά τον Πλάτωνα
“ορθή περιαγωγή της ψυχής”, ήτοι όχι γέμισμα της
ψυχής με όποια πνευματικά στοιχεία, αλλά καθοδήγηση
της ψυχής προς τη γνώση και την ανθρωπιά, θα προσδώσει στο λαό μας το απαραίτητο ηθικό και εθνικό
έρμα, ώστε να μην ανέχεται την απομύζηση του εθνικού πλούτου από ξένους καλοθελητές/επενδυτές, έτσι
που να πάψει κάποτε η Ελλάδα να είναι “η παλιόψαθα
των εθνών”, χαρακτηρισμός μακρυγιάννειος.
Εγκαινιάσαμε (θεωρητικά) πριν από λίγες ημέρες την
τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και, ως είθισται, κάνουμε προβλέψεις, υπολογισμούς, εκτιμήσεις για το τι
περιμένουμε να συμβεί. Κάθε καινούργια δεκαετία αποτελεί μια πρόκληση. Αυτό που αναμένουμε γι’ αυτή τη
δεκαετία είναι να μπορέσει η ελληνική κοινωνία να βρει
έναν τρόπο να αναγνωρίζει τις αξίες της και να αποβάλλει τις απαξίες.

ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Όσοι φοβούνται την αξιολόγηση δεν έχουν εμπιστοσύνη
στον εαυτό τους, στις δυνάμεις και τις δυνατότητές
τους. Η απουσία της αξιολόγησης εξομοιώνει τον ικανό
και άξιο με τον ανίκανο και ανάξιο, ισοπεδώνει τις ικανότητές του και τον αναγκάζει να αγωνιστεί άοπλος στον
αγώνα για την επιβίωση, ή, αν έχει κουράγιο και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, να σηκωθεί να φύγει (Brain Drain).
Βαφτίσαμε την αδικία δημοκρατία. Μια κοινωνία που δεν
μπορεί να αξιολογήσει τον εαυτό της είναι καταδικασμένη. Πυρήνας της δημοκρατίας είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη των πολιτών της. Ο τρόμος της αξιολόγησης
προκαλείται από την έλλειψη εμπιστοσύνης. Ποιος είναι
ικανός να με αξιολογήσει και με τι κριτήρια; Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε είναι πολύ ασταθές και ευμετάβλητο.
Δεν έχεις από πού να πιαστείς και οι κινήσεις που κάνεις
για να σωθείς σε βυθίζουν περισσότερο. Χρειαζόμαστε να
αναζητήσουμε σταθερές. Πού θα τις βρούμε; Μα πού
αλλού; στην ακένωτη πηγή της Αρχαιοελληνικής μας
Γραμματείας, ο πατέρας του Μεταμοντερνισμού Ζαν
Φρανσουά Λυοτάρ, Γάλλος φιλόσοφος, 1924-1998, είχε
δηλώσει: «Προσπαθούμε να σκεφθούμε πέρα από τους
Έλληνες, όμως αναρωτιέμαι αν πέρα από τους Έλληνες
υπάρχει σκέψη».
Αν χάσουμε την ελληνική σκέψη στην πραγματικότητα
έχουμε χάσει και τον τρόπο να αξιολογούμε τους εαυτούς μας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ “PΙSΑ” 2018
Πάλι κάτω από τη βάση οι Έλληνες μαθητές στην αξιολόγηση του διεθνούς προγράμματος PISA.
Kάθε φορά που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του
προγράμματος PISA, της μεγάλης έρευνας που κάνει ο
ΟΟΣΑ σε 15χρονους μαθητές από τα κράτη μέλη του και
από δεκάδες άλλες χώρες, τα αποτελέσματα για τη
χώρα μας είναι περίπου ίδια. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών βαίνουν συνεχώς μειούμενες. Μάλιστα από το 2000, οπότε
συμμετέχουμε ως χώρα σ’ αυτό τον θεσμό, είμαστε συνεχώς κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
που δόθηκαν στη δημοσιότητα για την έρευνα του 2018,
το σκορ των Ελλήνων μαθητών ήταν 457 στην κατανόηση
κειμένου (487 μ.ο. ΟΟΣΑ), 451 στα μαθηματικά (489 μ.ο.)
και 452 στις φυσικές επιστήμες (489 μ.ο.).

ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Με νέα Απόφαση (ΦΕΚ. 3164/τεύχος Β΄/12.8.2019) το
Υ.ΠΑΙ.Θ. προέβη σε μείωση του συντελεστή βαρύτητας
της Λογοτεχνίας από 50% στο 15% του συνολικού βαθμού του εν λόγω μαθήματος. Έτσι υποβαθμίζεται η Λογοτεχνία (15%) στη συνεξέτασή της με τη Νεοελληνική
Γλώσσα (85%). Στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία» στη Γ’ τάξη Ημερησίων Γενικών Λυκείων
και στη Γ΄και Δ΄Εσπερινών ΕΠΑΛ οι μαθητές αξιολογούνται σε ενιαία 3ωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου. Δίνονται 2 ή 3 αδίδακτα κείμενα
(λογοτεχνικό - μη λογοτεχνικό), έκτασης έως τριών σελίδων και οι μαθητές εξετάζονται σε (4) θέματα με βαθμολογία εκάστου 15 - 40 - 15 - 30. Το ΥΠΑΙΘ ισχυρίζεται
ότι με αυτό τον τρόπο καλλιεργεί τη φιλαναγνωσία και
ενισχύει την κριτική σκέψη. Όπερ έδει πράξαι. Εμείς επιφυλασσόμαστε. Το Υπουργείο Παιδείας αλλάζει κάθε
φορά Πρόσωπα και Λογότυπο (από Παιδείας - Έρευνας
και Θρησκευμάτων έγινε Παιδείας και Θρησκευμάτων),
η Νοοτροπία / Φιλοσοφία / Πολιτική του όμως παραμένει
πάντα η ίδια από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2019
Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική παρουσιάζει τα χαμηλότερα ποσοστά αριστούχων σε (6) από τα (11) μαθήματα
των Πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν
οι υποψήφιοι. Από το σύνολο των 81.244 υποψηφίων
ΓΕΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, το κατά κόσμον
Έκθεση, κατάφερε να αριστεύσει, ήτοι να βρεθεί στη
βαθμολογική κλίμακα 18-20 μόλις το 1,34%. Στα Αρχαία
Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού (Ο.Π.) σχεδόν 1
στους 3 βρέθηκε κάτω από τη βάση του 10, ενώ αρίστευσε μόλις το 2,84%.
To σημερινό μου άρθρο αφιερώνεται στη μνήμη του Δασκάλου μου και Δασκάλου του Γένους μας, Σαράντο Ι.
Καργάκο, για την πρόωρη εκδημία του, πριν από ένα
χρόνο (14.1.19), ως ελάχιστος φόρος τιμής για τους πολυετείς και ακατάβλητους αγώνες του προς την ουσιαστική αναβάθμιση της Παιδείας μας.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος
***

Σας προσκαλώ την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, στο Σύλλογο “Υπατία” (Μικράς Ασίας 3, Βούλα), θα μιλήσω
με θέμα: «Το Ελληνικό Θαύμα».

ΕΒΔΟΜΗ
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Η Αττική, πρώτη Περιφέρεια της χώρας σε δαπάνες του ΕΣΠΑ
Για μια φορά ακόμη, η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικά
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων είναι πολύ κάτω των
προσδοκιών της προγραμματική περιόδου 2014 – 2020, ενώ μένουν μόλις
τρία ακόμη χρόνια για την εκπνοή του.
Με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2019 του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ
2014 – 2020, η Περιφέρεια Αττικής κατέλαβε την 1η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών όσον αφορά στον στόχο
δαπανών του έτους 2019, ξεπερνώντας
κατά 15% τον αρχικό στόχο που είχε
τεθεί σε συμφωνία με το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συνολικά από 1/1/2019 έως 31/12/2019
το ΠΕΠ Αττικής πραγματοποίησε δαπάνες περίπου 115 εκ. € που είχαν ως

αποτέλεσμα την επιστροφή στην Χώρα
μας Κοινοτικής Συνδρομής ύψους 93
εκ. € περίπου.
Tο μεγαλύτερο μέρος των δαπανών
(75%) πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από 1/9/2019 έως 31/12/2019.
Έτσι, η Περιφέρεια Αττικής ανέβηκε
στην 4η θέση της απορρόφησης των
Κοινοτικών Πόρων, έναντι της 5ης που
ήταν στις 31/12/2018, θέτοντας ισχυρές βάσεις για ένα ομαλό κλείσιμο του
ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 τα προσεχή
χρόνια.
Με αφορμή τα στοιχεία του ΟΠΣ του
ΕΣΠΑ 2014-2020, ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε ότι: Η
απορρόφηση του ΕΣΠΑ είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη νέα Διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής. Η στόχευσή μας
πρέπει να είναι πάντα η 1η θέση, τόσο
σε όρους απορρόφησης δαπανών αλλά

πρωτίστως, σε όρους αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας των παρεμ-

βάσεων. Έτσι λοιπόν, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την
ανάληψη των καθηκόντων μας, αξιοποιώντας την εμπειρία μας από τις προηγούμενες θέσεις ευθύνης στην
αυτοδιοίκηση, τόσο στον Δήμο Αμαρουσίου όσο και την ΚΕΔΕ, αλλά και με
στοχευμένες κινήσεις σε συνεργασία
με τη Διαχειριστική μας Αρχή, καταφέραμε και ξεπεράσαμε το στόχο δαπανών για το 2019, δίνοντας το στίγμα
της νέας διακυβέρνησης της Περιφέρειας.

Πέρα όμως από την απορρόφηση, είναι
σημαντικό να τονιστεί ότι τα 115 εκ. €
που δαπανήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΠ
Αττικής για το έτος 2019, μοιράστηκαν
στην αγορά και συγκεκριμένα
• ενίσχυσαν επιχειρήσεις στον τομέα
του Τουρισμού
• ιδιώτες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ”,
• χρησιμοποιήθηκαν για την προμήθεια
και αποπληρωμή των νέων πυροσβεστικών οχημάτων για την προετοιμασία
για τη νέα αντιπυρική περίοδο,
• αξιοποιήθηκαν για την επιτάχυνση
των εκτελούμενων αντιπλημμυρικών
έργων με προεξέχουσα την αντιπλημμυρική παρέμβαση στην περιοχή της
Μάνδρας καθώς και για άλλα εξίσου
σημαντικά έργα.
Υστερεί και ο τομέας “Υποδομές, μεταφορές, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη”, που αφορά χρηματοδότηση
δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με υψηλότερο ποσοστό έρχεται πρώτη
η Κρήτη με μικρό όμως αναλογικά,
38,1% και η Πελοπόννησος στο 8,82%.
Αυτό δείχνει την μεγάλη ψαλίδα απομάκρυνσης των στόχων.

Επίσκεψη Εργασίας στο Εθνικό
Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα
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Συνάντηση Εργασίας πραγματοποίησε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός με τον Δήμαρχο Μαραθώνα Στέργιο Τσίρκα,
στα γραφεία του Δήμου στη Νέα Μάκρη.
Στη συνέχεια, μετέβησαν στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα, για να δουν από
κοντά και να διαπιστώσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή
το Εθνικό Πάρκο.
Ο Αντιπεριφερειάρχης εκπροσώπησε τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, ο οποίος
επιθυμεί να εξετάσει με τους συναρμόδιους φορείς τρόπους βελτίωσης και προστασίας του.
Η ανάπτυξη ενός διαχειριστικού σχεδίου Master Plan που θα προστατεύσει το
φυσικό κάλλος, αλλά και τη βιοποικιλότητα αυτού του μοναδικού σημείου
Natura παγκοσμίου ενδιαφέροντος αποτελεί βασικό στόχο και προτεραιότητα.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η απρόσκοπτη συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές
υπηρεσίες, την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία Ν. Μάκρης αλλά και τον δήμο
Μαραθώνα θα επιφέρει την πυροπροστασία και την εν γένει φύλαξη του χώρου,
αλλά και την αξιοποίησή του με επιχειρησιακές πολιτικές περιβάλλοντος ώστε,
με γνώμονα την ασφάλεια τόσο του Πάρκου όσο και των πολιτών, να μπορούν
οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του να χαίρονται και να απολαμβάνουν αυτόν τον
«μικρό παράδεισο» που βρίσκεται στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής.
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East Med ή
Turk Stream;
Του Νίκου Ιγγλέση*

Η διακρατική συμφωνία, που υπογράφτηκε στην
Αθήνα στις 2-1-20, για την κατασκευή του αγωγού
φυσικού αερίου Eastern Mediterranean Pipeline (East
Med) έχει προκαλέσει μια πολιτική αντιπαράθεση βασισμένη σε υπερβολές, μισές αλήθειες, μύθους, ιδεοληπτικά στερεότυπα και πολιτικές σκοπιμότητες.
Οι κυβερνήσεις σε Αθήνα και Λευκωσία μαζί με όλο
το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα πανηγυρίζουν, θεωρώντας ότι ο East Med θωρακίζει τα συμφέροντα του Ελληνισμού στην Αν. Μεσόγειο από
την τουρκική επιθετικότητα. Από την άλλη
πλευρά, η πέραν του ΣΥΡΙΖΑ Αριστερά (ΚΚΕ,
ΜέΡΑ 25, εξωκοινοβουλευτικές οργανώσεις)
στην Ελλάδα και (ΑΚΕΛ) στην Κύπρο θεωρούν
ότι ο αγωγός δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα αλλά μόνο αυτά του αμερικανονατοϊκού
ιμπεριαλισμού και του σιωνιστικού Ισραήλ. Η
πολιτική ανικανότητα, οι σκοπιμότητες, τα φοβικά σύνδρομα και η γεωστρατηγική αφέλεια
όλων, καλλιεργούν τη σύγχυση και τον αποπροσανατολισμό των πολιτών, υπονομεύοντας έτσι
την εθνική ασφάλεια της χώρας.

ΕΒΔΟΜΗ

αξία της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένας ισχυρός παράγοντας της περιοχής,
το Ισραήλ, αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Κύπρου στην ΑΟΖ της και το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της. Παράλληλα αναγνωρίζει, εμμέσως, ότι οι θαλάσσιες ζώνες των τριών
χωρών αποτελούν η μία συνέχεια της άλλης. Οι μονομερείς και παράνομες αμφισβητήσεις της Τουρκίας
ή του δήθεν κράτους των Τουρκοκυπρίων στην ΑΟΖ
της Κύπρου και την Αν. Μεσόγειο δεν αναγνωρίζονται
από τους Ισραηλινούς και όχι μόνο από αυτούς.
Αυτό δε σημαίνει ότι το Ισραήλ θα υπερασπιστεί με
στρατιωτικά μέσα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ της ή θα υπερασπιστεί τα αντίστοιχα δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα
και την εν δυνάμει ελληνική ΑΟΖ στην Αν. Μεσόγειο.
Το Ισραήλ απλώς θα υπερασπιστεί την απρόσκοπτη

Ποιοί θέλουν και ποιοί όχι τον East Med;
Η διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και
Ισραήλ αναμφισβήτητα αναβαθμίζει τη γεωπολιτική

Ορισμένοι από αυτούς που αντιτίθενται στην προοπτική του East Med θεωρούν ότι πρέπει να προμηθευόμαστε το ρωσικό αέριο μέσω Τουρκίας. Ο Turk
Stream καταλήγει στην Ανατολική Θράκη. Γιατί όμως
το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας είναι να εισάγει ρωσικό αέριο μέσω Τουρκίας; Επειδή είναι απλά ρωσικό;
Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι ο Ελληνισμός δεν πρέπει να
έχει καμιά συναλλαγή με το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ που καταπιέζει και σκοτώνει τους Παλαιστίνιους.
Αλλά η Τουρκία τι κάνει; Δεν είναι μια αναθεωρητική
χώρα που κατέχει το 37,5% της Κύπρου έχοντας σκοτώσει χιλιάδες Ελληνοκύπριους, που
απειλεί την Ελλάδα και αμφισβητεί την
κυριαρχία της στο Αιγαίο, που καταπιέζει και δολοφονεί τους Κούρδους; Όλοι
αυτοί, εγκλωβισμένοι σε ιδεολογήματα
της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, προτιμούν τη συνεργασία με τους Τούρκους, αλλά όχι με τους Ισραηλινούς.
Μόνο που τα σοβαρά κράτη δρουν αποκλειστικά με βάση τα εθνικά συμφέροντά τους και όχι με βάση τις
οποιεσδήποτε ιδεολογικές συμπάθειες.

Συμπέρασμα

Τι είναι ο East Med;
O East Med θα είναι ένας αγωγός φυσικού αερίου που θα ξεκινάει από το κοίτασμα «Λεβιάθαν» στην ΑΟΖ του Ισραήλ, θα διέρχεται από
την ΑΟΖ της Κύπρου, θα φθάνει στην Κρήτη και
από εκεί στην Πελοπόννησο και στη συνέχεια θα διασχίζει τη Δυτική Ελλάδα μέχρι τη Θεσπρωτία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθεί με τον αγωγό IGI – Poseidon,
για να μεταφέρει το αέριο στο Οτράντο της Ιταλίας.
Ο East Med, με δυνατότητα μεταφοράς 20 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου το χρόνο, θα
έχει μήκος περίπου 1.872 χιλιόμετρα από τα οποία τα
1.335 θα είναι υποθαλάσσια και τα 537 χερσαία. Σε
ορισμένα σημεία ο αγωγός θα πρέπει να ποντιστεί σε
βάθη που ξεπερνούν τα 3.000 χιλιόμετρα και αυτό παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Ο East Med προβλέπεται να λειτουργήσει μετά το
2025 υπό την προϋπόθεση ότι τα κοιτάσματα του Ισραήλ, της Κύπρου και τα δυνητικά κοιτάσματα νότιαδυτικά της Κρήτης και του Ιονίου θα του
εξασφαλίζουν τις αναγκαίες ποσότητες αερίου, που
θα μπορούν να τον γεμίσουν. Εκτός απ’ αυτή την προϋπόθεση, η πραγματοποίηση του έργου εξαρτάται και
από τις προβλέψεις για τις διεθνείς τιμές πώλησης
του φυσικού αερίου προκειμένου να αποσβεστεί μια
επένδυση που υπολογίζεται μεταξύ 7 και 11 δισεκ.
δολαρίων.

σκευή ενός αγωγού όπως ο East Med. Γι’ αυτό κατασκεύασε και σύντομα θέτει σε λειτουργία νέους δικούς της αγωγούς όπως ο Nord Stream 2 (λειτουργεί
ήδη ο Nord Stream 1) στη Βαλτική και ο Turk Stream
(λειτουργεί ήδη ο Blue Stream) στη Μαύρη Θάλασσα.

λειτουργία του αγωγού όταν αυτός κατασκευαστεί.
Γι’ αυτό όσοι ισχυρίζονται ότι η συμφωνία για τον
East Med θα αποτρέψει την τουρκική επιθετικότητα
είναι είτε αφελείς είτε το κάνουν συνειδητά προκειμένου οι ίδιοι να μην κάνουν αυτό που οφείλουν, δηλαδή, να ενισχύσουν τις αποτρεπτικές δυνατότητες
του Ελληνισμού και στις δύο κρατικές οντότητές του.
Από την άλλη όσοι αντιτίθενται στην κατασκευή του
East Med ουσιαστικά προτρέπουν την Κύπρο και το
Ισραήλ να διοχετεύουν τις πλεονάζουσες ποσότητες
του αερίου τους σε αγωγό που θα διέρχεται από την
Τουρκία. Θέλουν, δηλαδή, να αναβαθμιστεί η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας. Είναι φιλότουρκοι ή τουρκόφοβοι ή και τα δύο; Ευτυχώς που το Ισραήλ είναι
σοβαρό κράτος και δε θέλει το αέριο του να εξαρτάται από τους νεο-Οθωμανούς της Άγκυρας.
Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της Αν. Μεσογείου,
συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών που πιθανόν να ανακαλυφθούν, αποτελούν μια εναλλακτική
πηγή ενέργειας για την ΕΕ ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το ίδιο επιδιώκουν και οι Αμερικανοί για γεωπολιτικούς λόγους,
ώστε οι υδρογονάνθρακες να μη δεσμεύουν τις πολιτικές - οικονομικές επιλογές της Ευρώπης. Αντίθετα
η Ρωσία δεν έχει κανένα συμφέρον από την εκμετάλλευση των πεδίων της Αν. Μεσογείου και την κατα-

Η συμφωνία για τον East Med είναι μια
θετική εξέλιξη, ανεξάρτητα αν τελικά
κατασκευαστεί η όχι ο αγωγός. Αλλά
αυτό δεν πρόκειται να αναχαιτίσει τις
γεωστρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας. Η Τουρκία επιδιώκει διαχρονικά να
καταστεί ηγεμονική περιφερειακή δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής –
Αν. Μεσογείου. Επιδιώκει να ανασυστήσει, έστω εν
μέρει, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι’ αυτό θέλει
να εξαφανίσει την Κυπριακή Δημοκρατία ως ανεξάρτητη οντότητα και να μετατρέψει σε γεωπολιτικό δορυφόρο της την Ελλάδα, που προσώρας είναι το
ισχυρότερο κράτος στα σύνορά της.
Οι πολιτικές ηγεσίες στην Αθήνα και τη Λευκωσία
έχουν εθνική υποχρέωση να ενισχύσουν, πάση θυσία,
την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων του
Ελληνισμού.
Καλό είναι το Διεθνές Δίκαιο, οι δηλώσεις συμπαράστασης από την ΕΕ, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες,
η προβολή της χώρας ως «πυλώνα σταθερότητας» ή
ως «ενεργειακό κόμβο», αλλά μόνο η ισχύς μπορεί
να αντιμετωπίσει την τουρκική λαίλαπα. Είναι το μόνο
νόμισμα που έχει αντίκρισμα στο σύγχρονο πολυπολικό άναρχο και ανταγωνιστικό κόσμο.
―――――
* 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

ΕΒΔΟΜΗ
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Το νέο σωτήριο έτος ξεκίνησε με την συνεδρίαση
του τοπικού της Βούλας και το κλίμα ήταν τέτοιο,
που θα λέγαμε πως δεν εγκαινιάστηκε με τις καλύτερες συνθήκες.
Υπήρχε μια επιθετική συμπεριφορά προς τον πρόεδρο του τοπικού, από τα μέλη της πλεοψηφίας
και δεν δικαιολογείτο ούτε από το περιεχόμενο
της συνεδρίασης. Τα παλληκάρια και κυρίως κάποιες λεβέντισσες επέδειξαν μια περιφρόνηση και
μια απαξίωση στο πρόσωπο του προέδρου, ο
οποίος μάταια προσπαθούσε να εξευμενίσει τα
πνεύματα, μέχρι και γλυκό μας κέρασε όλους
λόγω της εορτής του και των ημερών, αλλά δεν
τους γλύκαινε τίποτε.
Ιδίως όταν έγινε αναφορά από την αντιπολίτευση
για το φιάσκο του προηγούμενου τοπικού, όπου
δεν είχε φανεί κανείς από την πλειοψηφία (πλην
του προέδρου), βγήκαν τα ξίφη και τα μάτια πέταξαν φλόγες... Τώρα πώς συνέπεσε κ όλοι της
πλειοψηφίας να είχαν κάποιο σοβαρό λόγο και
δεν παρέστησαν, η ψυχή τους το ξέρει!

Επί της ουσίας, υπήρχαν δύο θέματα όλα-όλα. Το
ένα αφορούσε το μακάβριο μεν, αλλά απολύτως
πρακτικό δε, των παρατάσεων εκταφών, το οποίο
καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία και απείχε η
αντιπολίτευση.
Το άλλο αφορούσε την άρση διαφωνίας ρυμοτομούμενου τμήματος 200 μέτρων περίπου, εφαπτόμενου οικοπέδου στον λόφο Τάσσιανη, στη
Βουλιαγμένη. Για να μην σας κουράσω με λεπτομέρειες, πρόκειται ξεκάθαρα για προεκλογική
υποσχετική, που ήθελε εξαργυρωθεί άμεσα!
Το τμήμα αποχαρακτηρίστηκε από δασικό μόλις
τον Νοέμβριο του 2019, όπως τόνισε σύμβουλος
της μειοψηφίας Γ. Κότσαλης, ο οποίος ομολογώ
ότι μαζί με τον Στ. Κλήμη της δικής μας παράταξης (Κύμα Ενωμένων Πολιτών, Δαβάκης) προσπάθησαν να σώσουν και τα προσχήματα και την
ουσία! Εις μάτην, γιατί και στο τοπικό της Βούλας
επαναλαμβάνεται το ίδιο σαθρό σκηνικό που στήνει κάθε φορά η πλειοψηφία στις επιτροπές και
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης είχε κληθεί ο
καθ ύλην αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος ρωτήθηκε επίμονα από τον Στ. Κλήμη για το θέμα των
αύλειων χώρων, καθώς η υπόσχεση ήταν ότι θα
ανασκευάζονταν κατά την διάρκεια των Χριστου-

γέννων. Η απάντηση αναμενόμενη· δεν επέτρεπε
ο καιρός!... λες και όταν επέτρεπε φτιάχτηκαν!

Ομολογώ πως εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω
γιατί παρακάμπτουμε την λογική και πέφτουμε
στην παραλογία... Σε ό,τι αφορά τα 200 μέτρα ο
αντιδήμαρχος επαναλάμβανε ότι πρόκειται για
ισοζύγιο. Πάντως το θέμα έχει "ψωμί" και θα επανέλθουμε.
Επίσης είχε κληθεί από τον Στ. Κλήμη ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ., πολιτικός μηχανικός, Νατ. Πέτροβιτς προκειμένου να διευκολύνει την ανάγνωση
των σχεδίων για τα 200 μ. της υποσχετικής. Εννοείται αντιμετωπίστηκε ανάλογα, αφου η νομιμότητα που υπηρετούμε φέρνει εμπόδια στις
αμφίσβητούμενες προθέσεις της διοίκησης. Μάλιστα του ζητήθηκε ο λόγος γιατί παρίστατο!!!
Με μια κουβέντα από τα παριστάμενα μέλη της
αντιπολίτευσης στο τοπικό, από εμάς ο Στ. Κλήμης και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση ο Γ. Κότσαλης, δόθηκε αγώνας για την υπερίσχυση της
λογικής και του ορθού, αλλά και πάλι η πλειοψηφία έκανε τα δικά της. Τί κρίμα...
Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν
Ι.Δόγκα

Καθορισμός Δήμων, που χρηματοδοτούνται για τη
λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εγινε ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας
Κυβερνήσεως) με αρ. Φύλλου
4891 τεύχος Β’ 31 Δεκεμβρίου
2019,
η
απόφαση
(αριθμ.
3260/338943), που αφορά τον Καθορισμό των Δήμων και Συνδέσμων
Δήμων,
που

χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, για την υλοποίηση
των ενεργειών διαχείρισής τους,
και του ύψους χρηματοδότησης
για το έτος 2019.

Έτσι, καθορίζεται το ποσό των
600.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29110, ΚΑΕ 2299 «Επιχορήγηση σε

των Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων
ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής
τους έτους 2019.

κής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτημα καταβολής του ποσού της εγκριθείσας
χρηματοδότησης που συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία
πρέπει να εμφανίσουν σύμφωνα
με την αριθμ. 2/39549/0026/11-62015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού και Οικονομικών (Β
1138).
Από την Ανατολική Αττική χρηματοδοτούνται οι δήμοι Kρωπίας,
Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου, Παλλήνης και Ραφήνας
- Πικερμίου.

Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς», με μεταφορά αντίστοιχου ύψους πιστώσεων από τον
ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης Ο Δήμος ΒΒΒ δεν είναι ανάμεσα
γεωργικού χαρακτήρα», για τη Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων υπο- στους Δήμους που χρηματοδοχρηματοδότηση των Δήμων και βάλλουν στη Διεύθυνση Οικονομι- τούνται.

18 ΣΕΛΙΔΑ - 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΒΔΟΜΗ

Nέες οδηγίες για τον εκσυγχρονισμό
κανόνων προστασίας των καταναλωτών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε, 8/1/20, την έναρξη
ισχύος των νέων ενωσιακών κανόνων για την προστασία των καταναλωτών, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές.
Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη βελτίωση της επιβολής και στον εκσυγχρονισμό των ισχυόντων ενωσιακών κανόνων προστασίας των καταναλωτών,
σύμφωνα με τις ψηφιακές εξελίξεις.
Μεταξύ άλλων, θα διασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις επιγραμμικές αγορές. Θα καταστεί σαφέστερο το κατά πόσον τα προϊόντα πωλούνται από
έμπορο ή από ιδιώτη και θα απαγορευτεί η υποβολή
ψευδών αξιολογήσεων και κριτικών. Επιπλέον, οι πωλητές δεν θα μπορούν να διαφημίζουν ψευδείς μειώσεις τιμών και οι ιστότοποι σύγκρισης τιμών θα
πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα κριτήρια κατάταξης.
Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν επίσης τα δικαιώματα
των καταναλωτών εξασφαλίζοντας αποζημίωση για τα
θύματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και επιβάλλον-

Τζίρος εορτών:
Σε χαμηλότερα επίπεδα
για τις μισές επιχειρήσεις.
Ποιοι κλάδοι επλήγησαν
περισσότερο
Σε χαμηλότερα επίπεδα, συγκριτικά με πέρυσι, κινήθηκε ο
χριστουγεννιάτικος τζίρος για τις μισές επιχειρήσεις (49%),
επίδοση παρόμοια με την αντίστοιχη έρευνα του 2018
(51%). Ο κλάδος που επλήγη περισσότερο είναι η
ένδυση/υπόδηση και κυρίως το άλλο λιανικό (βιβλία, αθλητικός εξοπλισμός, παιχνίδια, καλλυντικά, άνθη-φυτά κλπ),
ενώ αυτός των τροφίμων – ποτών είχε τις μικρότερες απώλειες, με τα σούπερ μάρκετ να καταγράφουν μικρή αύξηση
(1,5%).
Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ για την κίνηση της αγοράς
κατά την εορταστική περίοδο.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, αύξηση στις πωλήσεις κατέγραψε μόλις το 17% των επιχειρήσεων. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό ενισχύεται στο 21% για τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις, σε όρους τζίρου.

τας κυρώσεις σε περιπτώσεις «καταστάσεων ομαδικής
ζημίας» που επηρεάζουν τους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους
δύο έτη για να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους

νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσουν ισχυρότερα
μέτρα προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ.
H Βιέρα Γιούροβα, Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών

Μείωση Τροφείων στους
Παιδικούς Σταθμούς
του Δήμου Μαρκοπούλου
Ανάσα για τους γονείς των παιδιών τα οποία φιλοξενούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς
αποτελεί η μείωση των μηνιαίων τροφείων.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 63/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
κατόπιν εισήγησης της Προέδρου, Δήμητρας Δράκου και με την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, Κωνσταντίνου Αλλαγιάννη, που επικυρώθηκε με την υπ’
αρ. 282/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μειώθηκε το ύψος των μηνιαίων τροφείων σε όλες τις
κατηγορίες κλιμακωτά με ποσοστό 30%, 20%, 15%,
10% με ισχύ από τον Ιανουάριο 2020.
Στόχος είναι να στηριχθούν έμπρακτα οι οικογένειες
στις οικονομικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά, ελαφρύνοντας τον οικογενειακό
προϋπολογισμό, χωρίς να μειώνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και το υψηλό επίπεδο προστασίας.

και Διαφάνειας, δήλωσε σχετικά: «Οι νέοι κανόνες θα
ενισχύσουν την προστασία των καταναλωτών στον
ψηφιακό κόσμο, προστασία την οποία δικαιούνται.
Επίσης, η ΕΕ λέει ΟΧΙ στην πώληση προϊόντων ως
πανομοιότυπων σε διάφορα κράτη μέλη, στην περίπτωση που αυτό σαφέστατα δεν ισχύει. Όμως οι νέοι
αυτοί κανόνες δεν θα προστατεύσουν τους καταναλωτές από τους αδίστακτους εμπόρους και από τους
επιτήδειους του διαδικτύου, παρά μόνο αν εφαρμοστούν στην πράξη. Παροτρύνω όλα τα κράτη μέλη να
διασφαλίσουν την εφαρμογή των νέων κανόνων
χωρίς καθυστέρηση».
Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρεντέρς, προσέθεσε τα εξής: «απευθύνουμε αυστηρή προειδοποίηση
στους εμπόρους ότι θα πρέπει να τηρούν και να μην
παρακάμπτουν τους κανόνες. Εάν μια εταιρεία παραβιάσει σε μεγάλη κλίμακα τους ενωσιακούς κανόνες
για τους καταναλωτές, μπορεί να έρθει αντιμέτωπη
με υψηλό πρόστιμο, ύψους τουλάχιστον 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών της. Αυτό θα αποτελεί μια
επαρκώς αποτρεπτική και αποτελεσματική κύρωση
για την παρεμπόδιση της απάτης εκ μέρους των ανέντιμων εμπόρων. Χαιρετίζω αυτή τη νέα νομοθεσία, η
οποία θέτει πραγματικά ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών.»

Δυο νέοι Αντιδήμαρχοι
στον Δήμο Γλυφάδας
Δύο ακόμη νέοι Αντιδήμαρχοι ορίζονται με απόφαση
του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου,
βάσει του άρθρου 47 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ Α΄204).
Οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι
Μάριος Κασσέρης και Δημήτρης Αγγελάτος, στους
οποίους ανατίθενται οι αρμοδιότητες:
- Μάριος Κασσέρης Αντιδήμαρχος Δημοτικών Εγκαταστάσεων με καθήκοντα την εποπτεία, συντήρηση και παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας
όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων και κτιρίων.
- Δημήτρης Αγγελάτος Αντιδήμαρχος Πρασίνου,
αναλαμβάνοντας την εποπτεία της λειτουργίας του
Πρασίνου.
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου σημειώνει ότι «με τη νέα νομοθεσία δίνεται στους δήμους η δυνατότητα να οργανώσουν με καλύτερο
τρόπο το έργο τους, κατανέμοντας αρμοδιότητες σε
περισσότερα πρόσωπα».

Η ΕΒΔΟΜΗ, συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου
του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68) για τις δημοσιεύσεις του Δημοσίου.
ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ αρ. απόφασης Α.Π.Ε./310/11/12/2019
https://media.gov.gr/cms/uploads/2019/12/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF-1.pdf
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στα πεταχτά
Αποχή από πλειστηριασμούς
μέχρι 16/1 αποφάσισαν
οι συμβολαιογράφοι
Με χθεσινή σχεδόν ομόφωνη απόφαση της έκτακτης
γενικής συνέλευσης των μελών του Συμβολαιογραφικού
Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου αποφασίστηκε η αποχή από τα καθήκοντα
τους έως την 26 Ιανουαρίου 2020. Οι συμβολαιογράφοι
απέχουν από τους πλειστηριασμούς, από κάθε πράξη
μεταβίβασης ακινήτου, και κάθε πράξη που απαιτεί καταβολή ΕΦΚΑ και δηλώσεις φόρου. Εξαιρούνται διαθήκες και άλλες απλές συμβολαιογραφικές.

Kρατική επιδότηση για τη
διάσωση της Α΄κατοικίας
Ξεκίνησαν τo Δεκέμβριο, πληρωμές κρατικής επιδότησης, με σκοπό τη διάσωση της πρώτης κατοικίας.
Οι πρώτες καταβολές επιδότησης διενεργήθηκαν προς
τέσσερις πολίτες, που ρύθμισαν με ευνοϊκό τρόπο τις
οφειλές τους με τις τράπεζες, στο πλαίσιο του Ν.
4605/2019.
Το ποσοστό επιδότησης της μηνιαίας δόσης του δανείου
ανέρχεται σε 40% - 50%.

Πληροφοριακό Σύστημα
δημοσίων οφειλών

Ξεκινούν οι εκπτώσεις
Aπό 13 Ιανουαρίου έως και 29 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά οι χειμερινές εκπτώσεις.
Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων δηλαδή στις 19 Ιανουαρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά σε
όλη την επικράτεια από 11πμ έως 8μμ.
Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν μεγάλη ποικιλία
προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές, με άψογη εξυπηρέτηση και σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό.

Με έναν αριθμό ο κάθε πολίτης!

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) προχωρά στην παραγωγική
λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος, μέσω του
οποίου, για πρώτη φορά στο ελληνικό Δημόσιο, ψηφιοποιείται πλήρως η διαδικασία υποβολής των στοιχείων
που αποδεικνύουν ποια είναι η οικονομική κατάσταση
του κάθε φορέα της γενικής κυβέρνησης, πόσες και
ποιες απλήρωτες και ληξιπρόθεσμες οφειλές έχει, όπως
επίσης και τον χρόνο καθυστέρησης τους, αλλά και τους
λόγους που οδηγούν σε αυτή την καθυστέρηση.

Πάνω από 15,5 εκατ. ευρώ
ζημίωσε το Δημόσιο

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη του, ανακοίνωσε την ενσωμάτωση των δύο αριθμών (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) που διαθέτει ο
κάθε πολίτης σε έναν αριθμό, που θα αποτελέσει τον
αριθμό που οι πολίτες θα χρησιμοποιούν εφεξής ως
αριθμό ταυτοποίησης απέναντι στο κράτος. Ανέφερε δε
ότι «το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μετάβασης
στον ενιαίο αριθμό ταυτίζεται με εκείνο της έκδοσης
των νέων ταυτοτήτων και οριοθετείται περίπου σε μία
διετία από σήμερα».

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
που πραγματοποιούσε εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών
εισφορών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ζημία του ελληνικού Δημοσίου α υπολογίζεται σε περισσότερα από
15,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σφραγίστηκε το γήπεδο
τένις στον Κουβαρά του
Δήμου Σαρωνικού

Mειώθηκαν κατά 194 εκ. ευρώ
τα ληξιπρόθεσμα χρέη
του Δημοσίου

Στον συγκεκριμένο χώρο, τον οποίο αποτελούν δύο
ανοιχτά γήπεδα (5Χ5 και τένις), διαπιστώθηκε ότι η
εσωτερική περίφραξη η οποία χωρίζει τα δύο γήπεδα,
είχε πάρει κλίση – πιθανότατα από τους ισχυρούς ανέμους των προηγούμενων ημερών – προς το μέρος του
γηπέδου τένις, δημιουργώντας κίνδυνο πτώσης.
Ο πρόεδρος του νομικού προσώπου Ν. Πουλόπουλος,
απέστειλε σχετικό έγγραφο στη Δι/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και στις 30 Δεκεμβρίου τοποθετήθηκε απαγορευτική πινακίδα εισόδου και κόκκινη – λευκή
ταινία σήμανσης επικίνδυνων σημείων.

Μείωση σημείωσαν το Νοέμβριο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα καθώς
και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης προς τους
ιδιώτες περιορίστηκαν το Νοέμβριο του 2019 στα 1,478
δισ. ευρώ έναντι 1,625 δισ. ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο. Επίσης, οι εκκρεμείς επιστροφές
φόρου μειώθηκαν το Νοέμβριο στα 780 εκατ. ευρώ,
έναντι 828 εκατ. ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο.
ebea.gr

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 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτοχος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας
για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

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

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο 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.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε
την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

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

20 ΣΕΛΙΔΑ - 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΒΔΟΜΗ

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

Οι «4 εποχές της αιμοδοσίας» υποδέχονται
τον …Χειμώνα!
Την Δευτέρα 13 και τη Τρίτη 14 Ιανουαρίου, θα γίνει
εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ΜΕΤΡΟ Συντάγματος, από 9 πμ. έως τις 8 μμ
Το 2019 το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) ξεκίνησε ένα νέο, πρωτοποριακό πρόγραμμα προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών με τίτλο «4 Εποχές της
Αιμοδοσίας». Στόχος του προγράμματος ήταν οι επαναλαμβανόμενες δράσεις προσέλκυσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου, και με ιδιαίτερη έμφαση στις νεαρές ηλικίες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αυτάρκεια,
και κάλυψη των αναγκών της χώρας σε αίμα, τόσο σε
κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες.
Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκαν 4 διήμερες δράσεις
εθελοντικής αιμοδοσίας στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων ΜΕΤΡΟ Συντάγματος (μια για κάθε εποχή
του χρόνου) και η απήχηση που είχαν ήταν πολύ θετική, καθώς έφεραν πολλούς νέους ανθρώπους σε
επαφή για πρώτη φορά με τον κόσμο της εθελοντικής
αιμοδοσίας. Η ανταπόκριση των τακτικών εθελοντών
αιμοδοτών ήταν επίσης σταθερή και συνεπής, ενώ έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον του επιβατικού κοινού που
ενημερωνόταν συνεχώς από τα μεγάφωνα του Μετρό.
Ακόμα, φαίνεται να γεννιέται μια νέα ομάδα «εθελοντών αιμοδοτών των 4 εποχών» που συστηματικά αιμοδοτούν στις δράσεις αυτές.
Το πρόγραμμα «4 εποχές της Αιμοδοσίας» ήρθε για να

μείνει, και να γίνει μια συστηματική «καλή συνήθεια»
και μια θαυμάσια ευκαιρία να παγιωθεί μια νέα, σταθερή κουλτούρα εθελοντικής αιμοδοσίας, που θα συμβαδίζει με την εναλλαγή των εποχών του έτους και θα
αποσυνδέει παράλληλα το χώρο της αιμοληψίας από
την αρρώστια και τους αρνητικούς συνειρμούς που
γεννά το περιβάλλον του νοσοκομείου.
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), καλωσορίζει
το νέο έτος δυναμικά διοργανώνοντας την εθελοντική
αιμοδοσία «Χειμώνας 2020» τη Δευτέρα 13 και Τρίτη
14 Ιανουαρίου, από τις 9 πμ. έως τις 8 μμ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ΜΕΤΡΟ Συντάγματος,
ένα χώρο που παρέχει ευκολία πρόσβασης σε χιλιάδες επιβάτες, που μετακινούνται καθημερινά με το
μετρό και έχει συνδεθεί με αρκετές πρόσφατες επιτυχημένες δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας.
Για να δώσεις αίμα χρειάζεται:
• Να είσαι 18-65 ετών
• Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία
• Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες
• Να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και φάρμακα που
λαμβάνεις στο γιατρό της αιμοδοσίας
• Εάν έχεις κάνει τατουάζ να έχουν παρέλθει 4 μήνες
Πληροφορίες Ε.ΚΕ.Α τηλ 2132146717

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Λοιμώξεις του Ανώτερου Αναπνευστικού Συστήματος
Οι περισσότερες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος προκαλούνται από ιούς και συνήθως έχουν μικρή διάρκεια. Παρακάτω θα δούμε
ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τα συμπτώματα
που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, λόγω του ότι
ενδέχεται να υποδηλώνουν μια σοβαρότερη ασθένεια.
Τι είναι οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος;
Οι λοιμώξεις του λαιμού (λάρυγγα) ή του κύριου αεραγωγού (τραχεία) ή των αεραγωγών των πνευμόνων (βρόγχοι)
είναι συνήθεις. Οι λοιμώξεις αυτές συχνά ονομάζονται λαρυγγίτιδα, τραχειίτιδα, ή βρογχίτιδα. Οι γιατροί συνήθως
χρησιμοποιούν απλώς τον όρο λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος προκειμένου να αναφερθούν σε
κάποια από αυτές τις λοιμώξεις ή ακόμα και όλες. Οι περισσότερες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού οφείλονται σε κάποια ιογενή λοίμωξη.
Ποια είναι τα συμπτώματα της λοίμωξης αυτής;
Το κύριο σύμπτωμα είναι συνήθως ο βήχας. Στα περαιτέρω
συμπτώματα περιλαμβάνονται ο πυρετός, ο πονοκέφαλος,
τα άλγη και οι πόνοι. Είναι πιθανό να προκύψουν συμπτώματα κρυολογήματος στην περίπτωση που η λοίμωξη επηρεάζει και τη ρινική κοιλότητα. Τα συμπτώματα
κορυφώνονται κατά κανόνα ύστερα από 2-3 ημέρες και στη
συνέχεια σταδιακά υποχωρούν. Ωστόσο, ο βήχας ενδέχεται να επιμείνει και μετά την ίαση της λοίμωξης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η φλεγμονή των αεραγωγών, που
προκλήθηκε από τη λοίμωξη, πιθανώς να χρειάζεται χρόνο
μέχρι να επιλυθεί. Μπορεί να χρειαστούν 2-3 εβδομάδες,
αφότου περάσουν τα υπόλοιπα συμπτώματα,μέχρι να υποχωρήσει εντελώς και ο βήχας.

γημα και το βήχα. Εν τούτοις, τα στοιχεία αναφορικά με τα
αποτελέσματα που έχουν στις λοιμώξεις είναι ελλιπή.
Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να αποδειχθούν ωφέλιμα για συγκεκριμένα συμπτώματα. Για παράδειγμα, ένα αποσυμφορητικό σπρέι μπορεί να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση μιας
βουλωμένης μύτης. Θα πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη
ότι τα φάρμακα για το κρυολόγημα και το βήχα συχνά περιέχουν διάφορα συστατικά, εκ των οποίων ορισμένα μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία. Αυτό ίσως να μη δημιουργεί
προβλήματα την ώρα της κατάκλισης, ειδικά σε περιπτώσεις δυσκολίας στον ύπνο λόγω της λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.
Ορισμένα εξ αυτών των φαρμάκων περιέχουν παρακεταμόλη και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μην υπερβαίνεται
η ανώτερη ασφαλής δοσολογία εάν ήδη λαμβάνονται δισκία παρακεταμόλης.
Ιδιαίτερα για τα παιδιά έχει εκδοθεί ανακοίνωση από τη
Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (2009),
η οποία αναφέρει ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες δεν θα
πρέπει στο εξής να χρησιμοποιούν μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για το κρυολόγημα και το βήχα σε παιδιά
κάτω των 6 ετών. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για την
αποτελεσματικότητά τους και μάλιστα μπορεί να προκαλέσουν διάφορες παρενέργειες, όπως αλλεργικές αντιδράσεις, συμπτώματα στον ύπνο ή και ψευδαισθήσεις. Για τις
ηλικίες 6 έως 12 ετών, τα φάρμακα αυτά εξακολουθούν να
είναι διαθέσιμα, αλλά θα διατίθενται μόνο στα φαρμακεία
με σαφέστερες οδηγίες στη συσκευασία και με συστάσεις
από τον φαρμακοποιό.
Σημείωση: η παρακεταμόλη και η ιβουπροφαίνη δεν έχουν
χαρακτηρισθεί ως φάρμακα για το κρυολόγημα και το βήχα
και επομένως μπορούν να χορηγούνται ακόμα σε παιδιά.

Ποια είναι η θεραπεία αυτών των λοιμώξεων;
Κύριος στόχος της θεραπείας είναι να μετριαστούν τα συμπτώματα την ώρα που το ανοσοποιητικό σύστημα αντιμετωπίζει τη λοίμωξη. Οι πιο ωφέλιμες θεραπείες είναι:
― Χορήγηση παρακεταμόλης, ιβουπροφαίνης ή ασπιρίνης
για να μειωθεί ο πυρετός (υψηλή θερμοκρασία) και να υποχωρήσουν τα άλγη, οι πόνοι και οι κεφαλαλγίες. (Για παιδιά
κάτω των 16 ετών η λήψη ασπιρίνης απαγορεύεται).
― Κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων υγρών στην περίπτωση πυρετού, προκειμένου να αποφευχθεί η ήπια αφυδάτωση.
― Στην περίπτωση καπνιστού, προτείνεται η διακοπή του
καπνίσματος. Οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού
συστήματος και οι σοβαρές πνευμονοπάθειες είναι συχνότερες στους καπνιστές.

Τι ισχύει με τα αντιβιοτικά;
Τα αντιβιοτικά συνήθως δεν συνιστώνται εάν η υγεία του
ατόμου είναι σε γενικές γραμμές καλή. Το ανοσοποιητικό
σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τη λοίμωξη. Τα
αντιβιοτικά δεν εξολοθρεύουν τους ιούς. Έστω κι αν η
αιτία είναι κάποιο βακτήριο, τα αντιβιοτικά συνήθως συμβάλλουν λίγο στην επιτάχυνση της ανάρρωσης από μια
λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Τα αντιβιοτικά ενδέχεται μάλιστα να επιδεινώσουν τα συμπτώματα, καθώς ορισμένοι άνθρωποι παρουσιάζουν
παρενέργειες, όπως διάρροια, ναυτία και εξανθήματα.
Τα αντιβιοτικά μπορούν να χορηγούνται εάν η υγεία του
ασθενούς επιδεινώνεται σημαντικά ή εάν ήδη υπάρχει σε
εξέλιξη κάποια (χρόνια) πνευμονοπάθεια. Μπορούν επίσης
να χορηγηθούν εάν παρουσιασθεί κάποια επιπλοκή, όπως
πνευμονία – αλλά αυτό είναι απίθανο να προκύψει αν κατά
τα άλλα η υγεία του ατόμου είναι καλή.

Τι ισχύει σχετικά με τα φάρμακα για το κρυολόγημα και
το βήχα;
Στα φαρμακεία υπάρχει ποικιλία φαρμάκων για το κρυολό-

Ποια συμπτώματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη;

Οι περισσότερες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού
συστήματος δεν προκαλούν επιπλοκές. Μια λοίμωξη του
ανώτερου αναπνευστικού μπορεί να προκαλέσει βήχα,
αναπνευστικό συριγμό και δυσκολία στην αναπνοή σε
άτομα που πάσχουν από άσθμα ή άλλες νόσους των πνευμόνων. Μερικές φορές η λοίμωξη μεταφέρεται στον πνευμονικό ιστό, στα ιγμόρεια ή στα αυτιά. Τα βακτήρια
ευδοκιμούν στη βλέννα και γι’ αυτόν το λόγο κάποιοι αναπτύσσουν δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις των ιστών
του πνεύμονα (πνευμονία), των αυτιών ή των ιγμορείων.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι ασθενείς να συμβουλεύονται
ένα γιατρό εάν τα συμπτώματα δεν αρχίσουν να υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες ή εάν υποψιάζονται ότι αναπτύσσεται κάποια επιπλοκή. Ειδικότερα, πρέπει να δίδεται
προσοχή στα συμπτώματα που ενδέχεται να σημαίνουν
κάτι περισσότερο από μια απλή λοίμωξη του ανώτερου
αναπνευστικού συστήματος, όπως:
Εάν ο πυρετός, ο αναπνευστικός συριγμός ή οι κεφαλαλγίες επιδεινωθούν ή γίνουν σοβαρότερα. Εάν παρουσιάζεται: ταχεία αναπνοή, δύσπνοια ή πόνοι στο στήθος. Εάν
παρουσιάζεται αιμόπτυση ή εάν τα φλέγματα γίνονται πιο
σκούρα ή πρασινοκίτρινα. Εάν ο βήχας επιμένει για περισσότερες από 3-4 εβδομάδες.
Εάν έχετε επαναλαμβανόμενες εξάρσεις μιας λοίμωξης
του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.
Είναι δυνατή η πρόληψη μιας λοίμωξης του ανώτερου
αναπνευστικού συστήματος;
Η πρόληψη γενικώς θεωρείται δύσκολη. Οι ιοί που μπορούν
να προκαλέσουν μια τέτοια λοίμωξη είναι πολλοί και επίσης, διάφοροι εξ αυτών βρίσκονται στον αέρα και δεν μπορούν να αποφευχθούν.
Ο ασθενής που πάσχει από μια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος θα πρέπει να μη χρησιμοποιεί τις
ίδιες πετσέτες, χειρόκτια, κ.λπ. με τα υπόλοιπα άτομα. Γενικώς, η κοινή λογική και η καλή υγιεινή μπορούν να εμποδίσουν τη μετάδοση ιών στους οποίους οφείλονται οι
λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.
Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει
Μια ενδιαφέρουσα ερευνητική μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που ασκούνται τακτικά έχουν λιγότερες πιθανότητες να προσβληθούν από λοιμώξεις του
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Σύμφωνα με τη μελέτη όσοι ασκούνταν πέντε ή και περισσότερες ημέρες
την εβδομάδα εμφάνιζαν μειωμένες πιθανότητες να αναπτύξουν κάποια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος σε σύγκριση με εκείνους που ασκούνταν με
μικρότερη συχνότητα. Σύμφωνα με μια θεωρία, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η άσκηση ενδέχεται να
ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο βοηθά
στην καταπολέμηση των λοιμώξεων, όπως αυτών που προσβάλλουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα.
https://medicalpq.gr

22 ΣΕΛΙΔΑ - 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΒΔΟΜΗ

3ο Διενοριακό Πρωτάθλημα Σκάκι στον A.Ο. της Μητρόπολης Γλυφάδας, Ε & ΒΒΒ
Το 3ο Διενοριακό Πρωτάθλημα Σκάκι που
διοργάνωσε ο Αθλητικός Οργανισμός
«Αγιος Νέστωρ» της Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης, σε συνεργασία με τον
Σκακιστικό Όμιλο «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ», πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Ιανουαρίου
με τη συμμετοχή ικανοποιητικού αριθμού
παιδιών, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το
Σκάκι είναι ένα πνευματικό παιχνίδι,
κλασσικό και πρέπει να αφιερώνει κανείς
πολύ χρόνο.

του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου
Βούλας, από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 2:00
το μεσημέρι και συμμετείχαν 16 παιδιά
από διάφορες Ενορίες της Μητροπόλεως. Το επίπεδο και η ποιότητα των
αγώνων ήταν πολύ υψηλή. Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίστηκαν σε επτά γύρους
(μαζί αγόρια και κορίτσια) και η τελική κατάταξη έγινε με βάση την βαθμολογία
που συγκέντρωσαν στην ολοκλήρωση
των αγώνων.
Την γενική επίβλεψη, διαιτησία και την

δρέας Λαγγούσης του Σκακιστικού Ομίλου ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ.

Κατά την διάρκεια του 3ου γύρου, επισκέφθηκε το χώρο των Αγώνων και μίλησε
προσωπικά με όλα τα παιδιά που συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Αντώνιος, ο οποίος πριν αποχωρήσει
συνεχάρη τα παιδιά για τις προσπάθειές
τους ευχόμενος να έχουν όλα τα παιδιά
καλή πρόοδο και φώτιση στη ζωή τους.

Η παρουσία των γονιών τους εμψύχωνε.
Οι αγώνες έγιναν στο Πνευματικό Κέντρο

ηλεκτρονική μηχανογράφηση των αγώνων είχαν οι Παντελής Βακάκης και Αν-

Τις απονομές έκανε ο εκπρόσωπος του
Μητροπολίτη, π. Αντώνιος Χρήστου
γραμματέας του Γραφείου Νεότητος και
Υπεύθυνος του Αθλητικού Οργανισμού
1η η Φωτεινή Κιοσέογλου της Ενορίας

Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας (7 Νίκες),

2ος ο Παναγιώτης Κιοσέογλου της ίδιας
με παραπάνω ενορίας (6 Νίκες).
3oι με Ισοβαθμία (4 Νίκες) αναδείχθηκαν:
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ενορίας Αγίων
Αποστόλων Διλόφου Βάρης, Κωνσταντίνος Καραγιαννίδης Ενορίας Αγίου Τρύφωνος Τερψιθέας Γλυφάδας, Άννα Μαρία Καραγιαννίδη, της ιδίας Ενορίας
και ο Ισίδωρος Μιχαλάκης της Ενορίας
Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Βουλιαγμένης.

Βασιλόπιτα και Θεοφάνεια με το Ναυταθλητικό
Εκπολιτιστικό Σύλ. Ερασιτεχνών Αλιέων-Κυνηγών 3Β
Ημέρα των Θεοφανείων, 6 Ιανουαρίου
του 2020, ο Ναυταθλητικός-Εκπολιτιστικός
Σύλλογος
Ερασιτεχνών
Αλιέων-Κυνηγών
3Β,
συμμετείχε στη μεγάλη γιορτή του Αγιασμού των Υδάτων.

Στη συνέχεια έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, ανάμεσα σε μέλη και φίλους του συλλόγου.
Ανάμεσά τους οι εκπρόσωποι του Λιμεναρχείου Βουλιαγμένης και δημοτικοί φορείς που τίμησαν με την
παρουσία τους.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου, ευχήθηκε σε όλο τον
κόσμο μία χρονιά γεμάτη υγεία, ευτυχία και δημιουργία.

ΕΒΔΟΜΗ

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - ΣΕΛΙΔΑ 23

...στο κύλισμα της μπάλας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ
Εκπληξη από τον ΠΑΣ, «καθάρισαν» τα φαβορί
Η νίκη - έκπληξη του ΠΑΣ Γιάννινα επί του Παναθηναϊκού
ήταν το αποτέλεσμα που ξεχώρισε στο κυρίως μέρος των
πρώτων αγώνων για τη φάση των «16» του Κυπέλλου. Το
ρόλο του φαβορί επιβεβαίωσαν από την άλλη ο κάτοχος
του τίτλου ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, «αγκαλιάζοντας» την
πρόκριση στα προημιτελικά.

Του έβαλε δύσκολα ο ΠΑΣ
Στο γήπεδο των Ζωσιμάδων ο ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε 1-0 τον
Παναθηναϊκό, απέκτησε ελαφρύ προβάδισμα πρόκρισης και
παράλληλα έβαλε δύσκολα στους «πράσινους» ενόψει της
ρεβάνς στο ΟΑΚΑ. Σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο, που δυσκόλεψε αρκετά τις προσπάθειες και των δύο ομάδων, οι
γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο και μετουσίωσαν αυτήν την υπεροχή σε προβάδισμα, με γκολ του Παλαμίδη στο 28'. Στην επανάληψη ο Παναθηναϊκός ανέβασε
την απόδοσή του και πίεσε για την ισοφάριση, χωρίς όμως
να καταφέρει να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα
του ΠΑΣ.

«Καθάρισε» με αλλαγές
Στην Καλαμάτα ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε ιδιαίτερα
προβλήματα με αντίπαλο την τοπική ομάδα, πήρε τη νίκη
με σκορ 2-0 και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση. Οι
«ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν με αρκετές αλλαγές σε πρόσωπα αλλά και σε τακτικό επίπεδο και είχαν σκόρερ τους
Ραντζέλοβιτς (6') και Χριστοδουλόπουλο (53'). Μελανό σημείο της ημέρας για τον Ολυμπιακό ήταν ο τραυματισμός
του Λοβέρα προς το τέλος της αναμέτρησης.

«Κλείδωσε» την πρόκριση
Την παρουσία του στα προημιτελικά εξασφάλισε από τώρα
και ο Κυπελλούχος ΠΑΟΚ, με την ευρεία νίκη 3-0 στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ, αποτέλεσμα που κάνει τη ρεβάνς της
Τούμπας να μοιάζει τυπική διαδικασία. Ο «Δικέφαλος του
Βορρά» αρχικά πιέστηκε από τους γηπεδούχους, στη συνέχεια όμως ανέβασε την απόδοσή του και πήρε τη νίκη με
τα γκολ των Λημνιού (24'), Μπίσεσβαρ (32') και Ακπομ (63').

κάκιστα ποσοστά της στις βολές (12/24) και στα σουτ τριών
πόντων (7/31). Το τελευταίο τρίλεπτο η ΑΕΚ με τους Ρέι
και Ματσιούλις προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε
69-61 στο 38', αλλά μέχρι εκεί.
ΑΕΚ: Τσάλμερς 7, Λάνγκφορντ 19, Ματσιούλις 6, Ρέι 13,
Σλότερ 6, Χρυσικόπουλος 2, Γιαννόπουλος, Γκίκας 3,
Γκραντ, Μαυροειδής, Σαντ Ρος 5.
Αντβέρπ: Φαγέ 7, Κεστελούτ 9, Κλάσεν, Ρούπνικ 14, Βάνγουιν 9, Μπλέινγενμπεργκ, Μπραντς 2, Ντόνκορ 12, Ντουντζίνσκι 11, Ρότζιερ 2.
Για τον 3ο όμιλο το Περιστέρι ηττήθηκε εντός έδρας από
την πρωτοπόρο Τενερίφη με 80-54. Ηταν η τέταρτη ήττα
στον όμιλο για την ελληνική ομάδα, που όμως παρέμεινε
στην 4η θέση, έχοντας διαφορά δύο νικών από την 5η
Μπάμπεργκ.
Με πρωταγωνιστή τον Χουέρτας (11 πόντοι) η ισπανική
ομάδα επέβαλε το ρυθμό της από την αρχή και απέκτησε
σημαντικό προβάδισμα (15-26 στο 10', 32-47 ημίχρονο), το
οποίο διεύρυνε στο δεύτερο μέρος (44-66 στο 30'), με το
Περιστέρι να μην καταφέρνει να αντιδράσει σε κανένα σημείο του αγώνα.
Περιστέρι: Αγραβάνης 5, Κάζινς 6, Γόντικας 4, Καράμπελας
4, Σαλούστρος 8, Μπλέικ, Γκρέι 3, Χάτσερ 4, Μορέιρα 6,
Μόουζες 4, Σκορδίλης 10.
Τενερίφη: Καμπρέρα 1, Γκιέλο 8, Κονατέ 6, Γκέρα 3, Λούντμπεργκ 5, Μπόγρης 7, Ντίεθ 8, Χουέρας 11, Λόπεθ 11,
Σαλίν 7, Σερμαντίνι 8, Σουάρεθ 5.

SUPER LEAGUE 1
«Στάση Χαριλάου» για τον ΠΑΟΚ,
πρώτος ο Ολυμπιακός
Νέα κατάσταση στην κορυφή της Super League 1 διαμόρφωσαν τα αποτελέσματα των δύο μεγάλων ντέρμπι της
17ης αγωνιστικής σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Για μία ακόμα
φορά όμως το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη
μοίρα, εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ παραγόντων, με
αλληλοκατηγορίες και βαριές εκφράσεις, ενώ δεν έλειψαν
και τα περιστατικά βίας, σε Φάληρο και Θεσσαλονίκη.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Ηττες για ΑΕΚ και Περιστέρι
Με ήττες για ΑΕΚ και Περιστέρι ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του FIBA Champions League.

Με άγχος στο ρετιρέ

Ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς της Νέας Σμύρνης
άφησαν Παναιτωλικός και Πανιώνιος, μετά την ισοπαλία 00 στο πρώτο ματς στο Αγρίνιο. Οι γηπεδούχοι πίεσαν περισσότερο στο πρώτο μέρος, ενώ οι φιλοξενούμενοι, αν και
με 10 παίκτες από το 63' λόγω αποβολής του Λυμπεράκη,
φάνηκαν πιο επικίνδυνοι στο τελευταίο 20λεπτο, όπου
είχαν και δοκάρι με τον Εμμανουηλίδη.

Για τον 2ο όμιλο η ΑΕΚ έχασε σπουδαία ευκαιρία να παραμείνει μόνη 1η στη βαθμολογία, καθώς ηττήθηκε στο Βέλγιο
από την ουραγό του ομίλου Αντβερπ με σκορ 73-61. Ηταν
η τρίτη ήττα στον όμιλο για την «Ενωση», την οποία έπιασε
στην κορυφή η Χάποελ Ιερουσαλήμ, με την ελληνική ομάδα
πάντως να υπερέχει στην ισοβαθμία. Για την Αντβέρπ ήταν
μόλις η τρίτη νίκη στον όμιλο.
Παρότι προερχόταν από μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού, η ΑΕΚ πραγματοποίησε τη χειρότερη εμφάνισή της το
τελευταίο δίμηνο, με αρκετά λάθη, αμυντικά προβλήματα
και χωρίς συγκέντρωση στην επίθεση, όπως δείχνουν τα

Ήττα στο Μιλάνο για τον Παναθηναϊκό
96-87 από την Αρμάνι
Η πολύ κακή περιφερειακή άμυνα κι η ευστοχία των παικτών της Αρμάνι στα τρίποντα διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα
Με δεδομένο ότι η Αρμάνι είχε περάσει από το «Νίκος Γκάλης» και προίκα την καλή ψυχολογία από τη νίκη επί της
ΤΣΣΚΑ στη Ρωσία, ο Παναθηναϊκός πήγε να παίξει έναν
αγώνα, που δεν ήταν δίχως αύριο, αλλά που ενδεχομένως
θα καθορίσει πολλά. Μόνο που στο Μιλάνο οι «πράσινοι»
έβλεπαν μόνο το μπροστά μέρος του γηπέδου, ξεχνώντας
πως δίχως άμυνα δεν υπάρχει δόξα. Κι όταν το ταμπλό γράφει 96-87, δεν χρειάζεται να είσαι προπονητής για να καταλάβεις τι έφταιξε.

BASKET LEAGUE
Θριάμβευσε η ΑΕΚ
Τη σημαντικότερη νίκη της μέχρι στιγμής στη σεζόν πέτυχε
η ΑΕΚ, με 100-97 επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, στο
ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής της Basket League. Ηταν η
9η συνεχόμενη νίκη για την «Ενωση» στο πρωτάθλημα,
φέρνοντάς την 2η στη βαθμολογία, και η 16η στους 17 τελευταίους αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις. Ηταν επίσης η πρώτη φορά που η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό σε
αγώνα πρωταθλήματος μετά το 2008. Οσο για τους «πράσινους», που παραμένουν στην κορυφή, ήταν η τρίτη ήττα
τους τη φετινή σεζόν στις εγχώριες διοργανώσεις, μετά
από εκείνες με αντιπάλους το Περιστέρι για το πρωτάθλημα
και τον Προμηθέα Πάτρας για το Κύπελλο.
Στο έτερο ντέρμπι της αγωνιστικής, αυτό της Θεσσαλονίκης, που φέτος ήταν ντέρμπι ουραγών, ο ΠΑΟΚ νίκησε 10184 τον Αρη και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Κυρίαρχος με ανατροπή ο Αρης
Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Αρης μετά από εντυπωσιακή
εμφάνιση νίκησε 4-2 τον ΠΑΟΚ και έβαλε τέλος στο αήττητο σερί του των 51 αγώνων. Οι «κιτρινόμαυροι» εδραιώθηκαν στην πρώτη τετράδα και βρίσκονται σε θέση ισχύος
ενόψει πλέι οφ, ενώ η ήττα των πρωταθλητών, πρώτη μετά
το 2018, τους έριξε από την κορυφή της βαθμολογίας.
Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε νωρίς (Σβιντέρσκι 10') και θα μπορούσε
να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ, στη συνέχεια όμως ο Αρης
ήταν καταιγιστικός και μετέτρεψε το σε βάρος του 0-1 σε 41 με σκόρερ τους Λάρσον (17'), Βέλεθ (41'), Ρόουζ (47') και
Σάσα (70'). Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν
να μειώσουν στο τελικό 4-2 με τον Μάτος (77').

Ανοιχτοί λογαριασμοί

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Την ήττα του ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός με τη
δύσκολη νίκη του με 1-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό,
στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γεώργιος Καραϊσκάκης», και πέρασε μόνος 1ος.
Το γκολ της νίκης των «ερυθρολεύκων» σημείωσε ο Ελ
Αραμπί στο 74'. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ολυμπιακός είχε
αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα από τους αξιόμαχους
«πράσινους», οι οποίοι μάλιστα φωνάζουν και για τον μη
καταλογισμό πέναλτι υπέρ τους σε δύο περιπτώσεις.
Αλλα αποτελέσματα: ΟΦΗ - Βόλος 1-2, Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης 2-1, ΑΕΚ - Παναιτωλικός 3-1, Ξάνθη - ΑΕΛ 21, Πανιώνιος - Λαμία 0-1.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκάκι
Από 26 έως 30 Δεκέμβρη 2019 πραγματοποιήθηκε στη
Μόσχα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα γρήγορου (Rapid) και
πολύ γρήγορου σκακιού (Blitz).
Ο Magnus Carlsen, ήδη παγκόσμιος πρωταθλητής στο
κλασικό σκάκι, αναδείχθηκε πρωταθλητής και στο Rapid,
με 11,5/15, ένα βαθμό μπροστά από τους Alireza Firouzja
και Hikaru Nakamura. Ο Vladislav Artemiev σημείωσε
10,5 πόντους.
Στο γυναικείο τμήμα, η Humpy Koneru κέρδισε τον πρώτο
της παγκόσμιο τίτλο, νικώντας την Lei Tingjie στο tiebreak.
Ο Carlsen κέρδισε επίσης το Blitz, νικώντας τον Hikaru
Nakamura σε ένα τεταμένο tie-break. Αυτός ήταν ο πέμπτος τίτλος του Carlsen, ο οποίος για δεύτερη φορά κρατάει ταυτόχρονα και τους τρεις παγκόσμιους τίτλους:
Rapid, Blitz και κλασικό σκάκι.
Ο Vladimir Kramnik επέστρεψε στον ανταγωνισμό και
πήρε την τρίτη θέση στο Blitz.
Η Kateryna Lagno κατάφερε επίσης να υπερασπιστεί τον
τίτλο που κέρδισε το 2018, της πρωταθλήτριας στο Blitz,
μετά από ισοπαλία στον τελικό γύρο, ενώ η κοντινή της
αντίπαλος Anna Muzychuk πήρε τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο. Η Tan Zhongyi πήρε το χάλκινο σε tiebreak πίσω από τις προαναφερθείσες.

