
23ο €

Την περασμένη Τετάρτη 15/1/20, άρχισε να συζητιέται

στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το “νέο” εκλογικό

σύστημα! Ας συνεισφέρουμε λοιπόν κι εμείς. 

Και πρωτίστως, τί είναι «εκλογικό σύστημα»

Για να γνωρίζουμε, «για τί πράγμα μιλάμε», να δώ-

σουμε έναν ορισμό. Κατ’ αρχήν τί πάει να πει «σύ-

στημα»: Για την περίπτωσή μας,

σύστημα είναι ο τρόπος διενέρ-

γειας των εκλογών, για την ανά-

δειξη των αντιπροσώπων του

Έθνους,  και της κατανομής των

βουλευτικών εδρών.

Και επειδή ο ίδιος ορισμός περί-

που δίνεται από τα λεξικά, και για

το μαγείρεμα («ο τρόπος Παρα-
σκευής» του φαγητού) συνειρμικά

οδηγούμεθα στον επίτιτλο: Εκλογομαγείρεμα!

Η μελέτη της ιστορίας των ελληνικών τουλάχιστον

εκλογικών συστημάτων οδηγεί αβίαστα σε δύο συμ-

περάσματα: πρώτον ότι εμπεριέχουν σκοπιμότητα

οφελιμιστική για την επικρατούσα παράταξη και

Δεύτερον, ότι το απατηλό1 εκλογικό σύστημα, μερικές

φορές μεταβάλλεται σε μπούμερανγκ (αυτεπίστροφο)

γιατί ο λαός ξέρει ενίοτε να τιμωρεί αυτούς που πάνε

να τον κλέψουν. Γιατί περί κλοπής της βουλήσεως

πρόκειται και μάλιστα συνδυασμένης με απάτη.

Ας βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά:

Κατ’ αρχήν, γιατί διενεργούμε «εκλογές;» Γιατί στο

σύστημα της έμμεσης δημοκρατίας, που έχουμε(;) δεν

είναι δυνατόν να συρρέουν «επί ταυτώ» εκατομμύρια

πολίτες – «μετέχοντες κρίσεως και αρχής», κατά τον

Αριστοτέλη – να συζητούν και να συναποφασίζουν, να

νομοθετούν και να ενεργούν,      Συνέχεια στη σελ. 2

Κώστας Βενετσάνος

EΚΛΟΓΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ θυσία
στην ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
«Τα εκλογικά συστήματα, πλην της απλής

αναλογικής, αποτελούν τον πιο εξειδικευμένο
μηχανισμό χειραγώγης της πολιτικής»

G. Sartori

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

“Η νόμιμη βία δεν μπορεί να

ναρκοθετεί το κράτος δικαίου”
σελίδα 10

Εικόνες εγκατάλειψης στις

Διευθύνσεις Τεχνικών

Εργων της Περιφέρειας
σελίδα 15

Διορθώσεις τ.μ. χωρίς πρόστιμα
σελίδα 15

Πεζογέφυρα 
ή διάβαση πεζών 

στη Βούλα; 

γράφει ο Θ. Γεωργίου

Μια σχολική κατάληψη

με πολλά μηνύματα
σελίδα 6

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου
η νέα Π.τ.Δ. σελίδα 7

Πεζοπορικά μονοπάτια 
στο Νότιο Υμηττό

Ενδιαφέρουσα μελέτη, έτοιμη για υλοποίηση

σελίδα 14
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

να κρίνουν και να πράττουν, όπως συμβαίνει στην άμεση

δημοκρατία. Για το λόγο αυτό εκλέγουν εκπροσώπους

τους, που διακρίνονται υποτίθεται για την αρετή τους(;)

τις ειδικές γνώσεις τους και τις ικανότητές τους! Κι όχι,

βέβαια, γιατί είναι «καλά παιδιά», «δικά μας παιδιά»,
«όμορφοι, ψηλοί με παρουσιαστικό, εύγλωττοι», γιατί

είναι χαμογελαστοί και μας χτυπάνε φιλικά την πλάτη,

και άλλα τέτοια φαιδρά, απατηλά και επιζήμια.

Ιδεατά επομένως, εκλεγμένοι εκπρόσωποι είναι εκείνοι

που αποτελούν τη συνισταμένη των προτιμήσεων των

περισσοτέρων πολιτών. Για παράδειγμα εάν έχουμε

δέκα εκατομμύρια πολίτες και έχουμε αποφασίσει να

τους αντιπροσωπεύουν 500 βουλευτές, μαθηματικά, οι

πρώτοι που θα πάρουν 20.000 σταυρούς και πάνω, θα

είναι οι εκπρόσωποι. Αυτή είναι η γνήσια αναλογική και

η έντιμη.

Εδώ, αρχίζει το «μαγείρεμα» του συστήματος. Πρώτα

δημιουργεί τα κόμματα, που υποτίθεται ότι εκφράζουν

κοινωνικές ιδεολογίες και παλεύουν για την ικανοποί-

ηση και διασφάλιση των επιδιώξεων και των συμφερόν-

των της κοινωνικής τάξης που εκπροσωπούν.

Εξ υποθέσεως πάντα και αυτό. Γιατί σήμερα δεν υπάρ-

χουν «τάξεις», αλλά κοινωνική διαστρωμάτωση. Με-

γάλο θέμα αυτό, αλλά το αφήνω στην άκρη γιατί θα

υπερκαλύψει το θέμα μας, που είναι η ...μαγειρική! (η

εκλογική για να μη ξεχνιόμαστε). Όπως αφήνω και το

θέμα των κομμάτων, που δεν είναι αυτά που λέει ο ορι-

σμός τους.

Τί κάνουν λοιπόν τα «κόμματα;» Κάνουν πιο «έμμεση»

την υποτιθέμενη έμμεση και αντιπροσωπευτική δημο-

κρατία!; Πώς γίνεται αυτό; Το έχετε αντιληφθεί φαντά-

ζομαι, αλλά το έχετε αποδεχθεί και ορισμένοι μάλιστα

φανατικά. Περίπου σαν «ομάδα» μας. Χουλιγκάνικα! 

Τα κόμματα είναι τα Super market της πολιτικής. «Δια-
λέγουν πριν από μας, για μας», ποιους θα βάλουν στα

ψηφοδέλτιά τους. Κι απ’ αυτούς τους λίγους που έχουν

επιλέξει – και οι οποίοι αισθάνονται υποχρεωμένοι στο

κόμμα, στα «όργανα» και ιδιαίτερα στον «αρχηγό», κυ-

ρίως στα λεγόμενα «μεγάλα» κόμματα «εξουσίας» - κι

απ’ αυτούς λοιπόν που έχει επιλέξει ο «αρχηγός» κα-

λούμαστε να διαλέξουμε εμείς. Εμείς οι...κυρίαρχοι!

Εμείς, που απερίσκεπτα επιλέγουμε, συνήθως, τους

πλέον προβεβλημένους – και διαπλεκόμενους συχνά με

τ’ αφεντικά των καναλιών και τα “boys”, τους «μεγαλο-

δημοσιογράφους», προβεβλημένοι κι αυτοί μέσω των

παραμορφωτικών τηλεοπτικών οθονών.

Κι αφού γίνονται όλα αυτά και άλλα που εφευρίσκουν

ένα σωρό επαγγελματίες του είδους, επικοινωνιολόγοι,

κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί ψυχολόγοι, μυστικές υπηρε-

σίες, σπόνσορες, επί αντικαταβολή βεβαίως - βεβαίως

και άλλοι, εφευρίσκονται ή ανακαλύπτονται και εφαρμό-

ζονται, με τις αναγκαίες προσαρμογές τα πλέον ωφέ-

λημα κι επικερδή εκλογικά συστήματα για το κυρίαρχο -

κόμμα και τις αφανείς ή ημιδιαφανείς «κινούσες χείρες»

και τους αόρατους εγκεφάλους.

Βέβαια για τις εκάστοτε επιλογές και κατασκευές εκλο-

γικών συστημάτων, προβάλλονται λογικοφανείς λίγο –

πολύ λόγοι: Η οικονομία, «εθνικοί» λόγοι, ο «κομμουνι-
στικός κίνδυνος» παλαιότερα, (τώρα που δεν είναι κίν-

δυνος, είναι σεβαστός) και βέβαια η... καθαγιασμένη και

ιδιαιτέρως αναδεικνυόμενη «κυβερνητική σταθερό-
τητα!» 
Βέεεεβαια! Ποιος δεν θέλει την καλοβολεμένη μονιμό-

τητα; Μονιμότητα στη λαφυραγώγηση της εξουσίας.

Μονιμότητα στις πρώτες επιλογές των εκπάγλου καλ-

λονής Χρυσηίδων και Βρισηίδων; (Ξαναδιαβάστε την

Ιλιάδα· είναι λίαν διδακτική).

Χονδρικά τα εκλογικά συστήματα είναι δύο:

– Η (απλή) Αναλογική και

– το πλειοψηφικό

Στην αναλογική τα πράγματα γίνονται όπως το ανέφερα

παραπάνω, μαθηματικά: Ανάλογα με το ποσοστό ψήφων

που θα πάρει ένα κόμμα, εκλέγει και αριθμό εδρών στο

Κοινοβούλιο. Αν πάρει δηλαδή 40% των εγκύρως ψηφι-

σάντων (όπως τον Ιούλιο, η Ν.Δ.), θα πάρει και το 40%

των εδρών. Δηλαδή 120 έδρες κι όχι 158! Κι αν πάρει

0,40 (όσο η ΛΑ.Ε.), θα λάβει μία έδρα. Η Κωνσταντοπού-

λου θα έπαιρνε 4-5 έδρες. Στην αναλογική εξασφαλίζε-

ται η ισότητα της ψήφου. Απολύτως αναγκαία για την

ύπαρξη πραγματικής και όχι φαινομενικής δημοκρατίας.

Στο πλειοψηφικό, συνήθως κατά περιφέρεια, γίνεται η

μεγάλη «σφαγή». Μια ψήφο να ΄χει παραπάνω ένα

κόμμα, τα παίρνει όλα! Κι εκεί να δεις τι γίνεται μετά...

Μπορούν να μετατραπούν σε απείθαρχους “ταραξίες”

όλοι οι πολίτες που έπεσαν θύματα της κλοπής της

ψήφου τους.

Γι’ αυτό, το πολιτικό σύστημα, χρησιμοποιεί διάφορες

«ανακουφιστικές βαλβίδες» απάτης:

– Ενισχυμένη «αναλογική»

– Στενο-ευρείες περιφέρειες

– μπόνους

– Μεικτά συστήματα (όπως το ισχύον και το προτεινό-

μενο. 250 έδρες με σχεδόν αναλογική, αφού πιάσεις το

3% και 50 βουλευτές ως μπόνους!), από τις κλεμένες

ψήφους.

l 3%, ως δικαίωμα εκλογής εκπροσώπων στη Βουλή (ο

Ερντογάν το έχει 10%, για να μη μπουν οι Κούρδοι στη

Βουλή. Οι Κούρδοι όμως το ξεπέρασαν και μπήκαν). Κι

εδώ, στο ποσοστό βάσης στη Βουλή, γίνεται η μεγάλη

κλοπή· στις εκλογές π.χ. του Ιανουαρίου 2015 τα κόμματα

που πήραν κάτω από 3% (2,47 – 1,79 κλπ.) και έμειναν

εκτός Βουλής, εκπροσωπούσαν το 8,3% δηλαδή 25 βου-

λευτικές έδρες τις οποίες υπεξαίρεσαν “νόμιμα” τα πρώτα

κυρίως κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ με το μπόνους των 50

εδρών, με τις οποίες και κυβέρνησε τη χώρα. Το εκλογικό

σύστημα δεν το είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ΠΑΣΟΚ

με τον Σκανδαλίδη το 2003 και η Ν.Δ. με τον Καραμανλή

και τον Παυλόπουλο, το 2008! Να τα μπούμερανγκ.

Κι αν πράγματι το πρόβλημα που επιδιώκεις να λύσεις

είναι η κυβερνησιμότητα, μπορείς να την επιτύχεις με προ-

γραμματικές συγκλίσεις με συγγενή ή όχι κόμματα και σε

τελική ανάλυση - πράγμα που δεν έχει ακουστεί, τουλά-

χιστον ευδιάκριτα, με κυβερνήσεις μειοψηφίας. Δηλαδή

σχετικής πλειοψηφίας· κάτω από 151 βουλευτές.

Σύνηθες φαινόμενο, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα

διακυβέρνησης. Πέρυσι τέτοιον καιρό, στην Ε.Ε., π.χ.

υπήρχαν δώδεκα χώρες μεταξύ των οποίων το Βέλγιο,

η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Δανία κ.ά. με πα-

ρόμολιες κυβερνήσεις2.

Ας επιστρέψουμε όμως στο... αυτεπίστροφο· (μπούμπε-

ρανγκ).

Το μεγάλο μπούμερανγκ, που το ευχαριστήθηκε η ψυχή

μου, ήταν το 1958 όταν ο Κων/νος Καραμανλής σε συ-

νεννόηση με τα «εθνικόφρονα» κεντρώα κόμματα,  που

έχουν μεταβληθεί εσχάτως σε ...Ευρώφρονα και καθ’

υπόδειξη των Αμερικανών, έφτιαξε ένα εκλογικό σύ-

στημα που ενίσχυε το πρώτο και δεύτερο κόμμα, με

σκοπό να «θάψουν» εκλογικά την ανερχόμενη ΕΔΑ (με

κύριο συντελεστή το παράνομο τότε ΚΚΕ)! Ο λαός όμως

τους τιμώρησε· η ΕΔΑ έπιασε ένα 24,42%, βγήκε δεύ-

τερο κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση με 79 έδρες

και “θάφτηκε” ο κεντρώος Σοφ. Βενιζέλος που ήρθε τρί-

τος με 20,67% και 36 έδρες. 

Οι “δυτικοί” πάθανε ταράκουλο! Η CIA θορυβήθηκε! Κομ-

μουνιστικός κίνδυνος! Πω, πω! Η δημοκρατία κινδύνευε

από τους «κομμουνιστάς»! Κι έκαναν εκλογές «βίας και

νοθείας» το 1961, δολοφόνησαν τον Γρ. Λαμπράκη, ανε-

τράπη ο Κων. Καραμανλής και ο Γ. Παπανδρέου για να

καταλυθεί, εν τέλει – η δημοκρατία όχι από τους κομ-

μουνιστάς, αλλά από τους εθνικόφρονας Συνταγματάρ-

χας της δεξιάς! Ντριιιιιιν.

Κυβερνητική σταθερότητα εξασφαλίζεται μόνο όταν

υπάρχει αντιστοιχία νομοθετικής και κυβερνητικής πο-

λιτικής δράσης, προς το λαϊκό αίσθημα. Άλλως, επέρχε-

ται αναπόφευκτα κρίση αντιπροσώπευσης, κρίση

αποδοχής ή έστω ανοχής, κρίση συμμετοχής, κρίση δη-

μοκρατίας!

―――――
1. Απατηλός: αυτός που εξαπατά, πανούργος, παραπλανητικός.

2. Γ. Κατρούγκαλος, εφημ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, 13/1/19

Η Δημοκρατία θυσία

στην κυβερνησιμότητα

1897 Ελληνοτουρκικός πόλεμος
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Άνθρωπος και παραμύθι!!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Πρωτοχρονιάτικη πίτα της ΔΗΜ.ΤΟ.
της Ν.Δ. ΒΒΒ Σελ. 12

Eνοπλες Δυνάμεις και ΜΜΕ
Παναγιώτης Μουντανέας Σελ. 16

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

Διαβάστε ακόμη



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               18  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Ο Σύλλογος αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλον-

τος Αρχέδημος είναι νεαρός, με έδρα τη Βάρη και με

οικολογικές ανησυχίες. Όντας στους πρόποδες του

Υμηττού, έριξαν την ιδέα να δημιουργηθούν μονοπά-

τια στο βουνό για να το γνωρίσουμε καλύτερα.

Η ιδέα να δημιουργηθούν πεζοπορικά μονοπάτια στον

Υμηττό, βρήκε ώτα ανοιχτά και με τη χορηγία του

Αθαν. Μαρτίνου και μελών του Συλλόγου, προχώρη-

σαν στη μελέτη,  με την “Κοινωνική Συνεταιριστική

Επιχείρηση Paths of Greece” Μονοπάτια της Ελλά-

δας, την οποία παρουσίασαν  στην αίθουσα “Ιωνία”

στη Βούλα, την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020.

Πρωταγωνιστής της ιδέας, αλλά και στο τρέξιμο,

είναι η Αρετή Ντουρλιού (γραμματέας του Συλλό-

γου), η οποία άνοιξε και την εκδήλωση, ευχαριστών-

τας τους ανθρώπους που εργάστηκαν πάνω στην ιδέα

αυτή και ιδιαίτερα στον Αθ. Μαρτίνο.  Ευχαρίστησε

το Δήμο ΒΒΒ και διάβασε χαιρετισμό του Υπουργού

Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, που δεν κατάφερε να

παρευρεθεί λόγω ειλημμένης υποχρεώσης.

Στη συνέχεια χαιρέτισε ο πρόεδρος του Αρχέδημου, 

Γιάννης Δαμανάκης, ο οποίος τόνισε ότι έχουμε

χρέος απέναντι στις νέες γενιές. Οι νέες γενιές δεν

έχουν γνωρίζει τη φύση όπως εμείς. Εχει σταματήσει

η πραγματική επικοινωνία μεταξύ μας, και κάλεσε το

δήμαρχο στο βήμα.

Ο δήμαρχος, του Δήμου ΒΒΒ, Γρ. Κωνσταντέλλος,

στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στον παππού του,

που τον μάθαινε σφεντόνα  εκεί που σήμερα βρίσκε-

ται το 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο της Βούλας. «Από τη
Λεωφ. Βουλιαγμένης και πάνω ήταν μία δασοσκεπής
περιοχή η οποια καιγόταν για δύο συνεχόμενα καλο-
καίρια (1973-1974). Η λογική της ανάπτυξης κατέ-
στρεψε έναν πνεύμονα, τον μετέτρεψε σε μια
σύγχρονη πόλη με ό,τι προνόμια και προβλήματα έχει
το να χτίζεις σπίτι σε μια κλήση 35%», τόνισε και ση-

μείωσε τελειώνοντας:  

«...Εγώ θα ήθελα να χαιρετίσω τέτοιες πρωτοβου-
λίες, όπως αυτή που πήρε ο “Αρχέδημος” και να κα-
λέσω όλους τους συλλόγους, τους εξωραϊστικούς
κυρίως, που δραστηριοποιούνται χρόνια με την μό-
νιμη επωδό της αντιπαράθεσης, της καταγγελίας, θε-
ωρώντας ότι όταν πούμε όχι χωρίς να προτείνουμε
κάτι πρωτότυπο και πρωτογενές, όπως η ιδέα του Αρ-

χέδημου, προσθέτουμε και δεν αφαιρούμε».
Κλείνοντας δε δήλωσε ότι αγκαλιάζει την ιδέα και θα

την προχωρήσει. Μάλιστα ανέφερε ότι θα προτείνει

στον πρόεδρο του Δ.Σ. Ν. Ψαλλίδα, που παρευρισκό-

ταν στην αίθουσα, να συζητηθεί στο προσεχές δημο-

τικό συμβούλιο, ώστε να προχωρήσει άμεσα η

υλοποίηση διαμόρφωσης της πρώτης φάσης.

Από το Δήμο Γλυφάδας παρευρέθη η αντιδήμαρχος

τεχνικών υπηρεσιών Δαφνούλα Χαρίση-Μπίλια.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας,  Φοίβος Τσαβαρόπου-

λος και Σπύρος Κίνιας παρουσίασαν τα στοιχεία της

μελέτης, στην οποία ανακαλύπτει κανείς στοιχεία,

που δεν γνώριζε ότι υπάρχουν στο βουνό.

Ο Υμηττός έχει πολλά να δώσει στον πεζοπόρο, από

τη φύση και τον πολιτισμό.

Σημαδεμένα μονοπάτια

Τα πεζοπορικά μονοπάτια, πέρα από τους κατοίκους της

περιοχής που θα μπορούν να χαίρονται το βουνό σε

βατά περάσματα, που θα είναι σημαδεμένα, θα αναδειχ-

θούν πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής και παράλληλα

ανεβάζουν τον τουρισμό, ο οποίος είναι ποιοτικός και

τον επιμηκύνει, γιατί τους πολύ καλοκαιρινούς μήνες

είναι δύσκολη η πεζοπορία.

Δημιουργούνται θέσεις εργασίας και ζωντανεύει η το-

πική αγορά.

Το σχέδιο ανάπτυξης πεζοπορικών / πολιτιστικών δια-

δρομών στο Νότιο Υμηττό, περιλαμβάνει καταγραφή,

περιγραφή απαιτούμενης σήμανσης, παρεμβάσεις (κα-

θαρισμοί, τεχνικά, χωροταξικά κ.ά.), ψηφιακή κατα-

γραφή των επιλεγμένων διαδρομών και στοιχείων

ενδιαφέροντος σε ένα πενταετές πλάνο ανάπτυξης.

Το συνολικό μήκος του δικτύου, της πρώτης φάσης, θα

είναι 24,3 χλμ. και συνολικός χρόνος πεζοπορίας περί-

που 12 ώρες. Βαθμός δυσκολίας εύκολη & μέτρια.  Η

διαδρομή θα περιλαμβάνει κεντρικές πινακίδες, ενημε-

ρωτικές πινακίδες, 107 πασσάλους κατεύθυνσης και

1.228 πινακίδες πληροφόρησης.

Η εκκίνηση μπορεί να γίνεται από δύο σημεία. Από Γλυ-

φάδα στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία στο βουνό με

κατεύθυνση προς Βούλα, Βάρη και κατάληξη στο Λαιμό

της Βουλιαγμένης στο ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα ή

να ξεκινήσει από τη Βουλιαγμένη.

Ο προϋπολογισμός του έργου υλοποίησης - Α΄φάσης -

σε βάθος πενταετίας είναι περίπου 75.000 ευρώ, ένα

ποσό εφικτό για έναν Δήμο και πιστεύουμε και ελπί-

ζουμε να το περπατήσουμε σύντομα.

Στην ολοκλήρωσή του και στη δεύτερη φάση θα εμπλέ-

κονται 3 Δήμοι, Γλυφάδα, Κορωπί, Βάρη, Βούλα, Βου-

λιαγμένη, σε συνολικό μήκος 60 χλμ.

Χρήσιμη παρέμβαση, στο τέλος, έκανε ο δημοτικός

σύμβουλος Νατ. Πέτροβιτς.

Αννα Μπουζιάνη

Πεζοπορικά μονοπάτια στον Νότιο Υμηττό

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης ο Αρχέδημος έκοψε την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα και ανταλλάγησαν ευχές. 
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OPERA CHAOTIQUE 
στο El Convento del Arte

ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24 Ιανουαρίου 2019

Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι πέτυχαν σε όλα εκτός

από δυο:  τους ΟΠΕΡΑ ΚΑΟΤΙΚ.

Δώσαν τα φώτα του πολιτισμού σε όλο το κόσμο και

δεν έμεινε  τίποτε για τον πληκτροφόρο αoιδό ΤΕ-

ΝΟΡΜΑΝ και τον κυμβαλοτυμπανοκρούστη  ΒΟΥΝ-

ΤΟΥ. Το παράξενο ντουέτο εμπνέεται απο τους

προγόνους του και παρουσιάζει ενα κωμικοτραγικό

χαοτικό ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟ ΚΑΜΠΑΡΕ!

Τηλέμαχος Μούσσας - Κιθάρα, Theremin

Νάσσια Γκόφα - Τραγούδι

Οι Opera Chaotique έχοντας 3 αγγλόφωνα άλμπουμ

έως τώρα έχουν εμφανίστει σε μεγάλα φεστιβάλ,

θέατρακαι venues σε 19 χώρες ήδη στα 8 χρόνια πο-

ρείας τους. 

Eχουν συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες

από την Ελλάδα (Δ. Σαββόπουλος, Λ.Μαχαιρίτσας,

Μ.Πασχαλίδης κα) και απότον υπόλοιπο κόσμο

(Nouvelle Vague, The Tiger Lillies, Ojos de Brujo κ.α.). 

Με το Διονυσιακό Καμπαρέ τους έχουν καταφέρει

να χαρτογραφηθούν ως ένα απολύτως μοναδικό-

φαινόμενο του μουσικού στερεώματος.

“Μια μουσική εμπειρία  εντελώς μοναδική, ουσια-
στική και καλοφτιαγμένη” 

(Where y'at Magazine, Νέα Ορλεάνη), 

"Με υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε κάτι πραγμα-
τικά αυθεντικό!" (BCN MES, Βαρκελώνη)

El Convento del Arte 
Βιργινίας Μπενάκη 7 Μεταξουργείο, Αθήνα

Ώρα προσέλευσης: 21:30 – Ώρα έναρξης: 22:00

Ο χώρος λειτουργεί από τις 21:30 για ποτό και φα-

γητό Πληροφορίες – Κρατήσεις: El Convento Del

Arte - τηλ. 2105200602 –email: arttankltd@gmail.com

– web address : http://www.elconvento.gr/

Είσοδος: 8,00€ 

Four No Reason
ένα εικαστικό/χορευτικό δρώμενο

Eπιστρέφει για 2 μόνο παραστάσεις

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στις 21:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στις 21:00

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της παρά-

στασης στη σκηνή του Θεάτρου Άλφα

την προηγούμενη θεατρική περίοδο, η

μεγάλη επιτυχία της Νάντιας Παλαι-

ολόγου, "four no reason" επιστρέφει

για δύο τελευταίες παραστάσεις. 

Η Νάντια Παλαιολόγου, σταθερή συ-

νεργάτιδα του θεάτρου Άλφα, παρου-

σιάζει την ολοκληρωμένη εκδοχή της

νέας performance της ομάδας της

New_ton Company, στη σκηνή του

Άλφα με τίτλο “four no reason”.

To “four no reason” είναι ένα εικα-

στικό/χορευτικό δρώμενο, ένα ταξίδι

στον κόσμο του Rene Magritte.

Το δρώμενο, βασίζεται σε στοιχεία

από το συνολικό έργο του Magritte

αλλά και από την προσωπική του ζωή,

σε μια  προσπάθεια να ανατραπούν

στερεότυπες ματιές με τις οποίες αν-

τιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα.

Τέσσερις φιγούρες επεξεργάζονται

και αφήνονται στις εμπειρίες νέων συ-

σχετισμών ανάμεσα στον ανύπαρκτο

λόγο και τα αντικείμενα, τις ανθρώπι-

νες σχέσεις ως ρεαλιστική πραγματι-

κότητα ή ονειρική περιπλάνηση,

αφήνοντας ερωτηματικό σχετικά με το

τι τελικά είναι πραγματικό.

Ο άχρονος χρόνος, η άφυλη σχέση, η

ορατότητα του αόρατου, ο χώρος του

κενού και η έννοια του μη-πραγματι-

κού είναι βασικά στοιχεία του έργου

του Magritte που δανείζεται το “four no

reason”,  για να δημιουργήσει ένα φαν-

τασιακό σκηνικό προκαλώντας το

θεατή να δει αν πίσω από τον καθρέ-

φτη ή πίσω από έναν πίνακα βρίσκεται

η ίδια εικόνα που βλέπει από μπροστά.

Η πρώτη εκδοχή του “four no reason”

επιλέχθηκε από το Φεστιβάλ Rabbitlab

1.0  και παρουσιάστηκε στο θέατρο

Rabbithole τον Ιούνιο του 2017, ως

“work in progress”. To Νοέμβριου του

2018 παρουσιάστηκε στο Δημοτικό

Θέατρο Πειραιά,στo πλαίσιo του προ-

γράμματος ‘Ανοιχτές Πόρτες’.

Στο θέατρο Άλφα παρουσιάστηκε την

προηγούμενη θεατρική περίοδο εν-

θουσιάζοντας κοινό και κριτικούς.

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ κανονικό και

7 ευρώ (φοιτητικό, ΑΜΕΑ, ανέργων,

συνταξιούχων, ατέλειες)

τηλ. Κρατήσεων 6973701528, προπώληση

εισιτηρίων στο ταμείο του θεάτρου

Θέατρο Άλφα Πατησίων 37 Αθήνα

Κιν. 6973701528

Mail: xristosxristost@gmail.com

Πώς συντελείται το θαύμα στην εξέλιξη της κλασσι-

κής μουσικής; Με το Χάυντν και το Μότσαρτ. Και από

την άλλη ο Σοπέν, που δημιούργησε μια νέα εποχή.

Μια μουσική ιδιοφυΐα με ηφαιστειώδη συναισθηματι-

σμό που μαγνητίζει του ακροατές.

Ο πιανίστας Μιχάλης Τάγκας δίνει τον τόνο και μας

προτρέπει να πάρουμε κάτι από το μήνυμα των μεγά-

λων συνθετών, μήνυμα ανάμνησης πέρα από το

χρόνο, σαν μια αγάπη για την οποία δεν υπάρχει απο-

χαιρετισμός.

Ένα ρεσιτάλ με ξεχωριστές επιλογές από τα δημοφι-

λέστερα πιανιστικά αριστουργήματα του βιεννέζικου

κλασικισμού και του ρομαντισμού στην επιβλητικής

αρχιτεκτονικής και εξαιρετικής ακουστικής αίθουσα

του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.

Το ρεσιτάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Συλ-

λόγου «Οι Φίλοι του Φ. Σ. Παρνασσός» που το 2019

συμπλήρωσαν δέκα χρόνια ζωής στηρίζοντας και

προωθώντας το ευρύ πολιτιστικό, πνευματικό και εκ-

παιδευτικό έργο του ιστορικού Συλλόγου.

Τιμές εισιτηρίων:

Ζώνη Α’ – ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ (σειρές 1-2): 20 €

Ζώνη Β’ – ΠΛΑΤΕΙΑ (σειρές 3-15): 15 €

Ζώνη Γ’ - ΕΞΩΣΤΗΣ: 10 €

Ζώνη Δ' – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ / ΑΝΕΡΓΩΝ: 5 €

Πληροφορίες/κρατήσεις: Υπηρεσία εισιτηρίων

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου), Αθήνα

Τηλ: 210-7234567

Online: www.ticketservices.gr

στο tickets.public.gr και στα καταστήματα Public

Ο Μιχάλης Tάγκας σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών με την

Μαρία Χαιρογιώργου-Σιγάρα, την Αλίκη Βατικιώτη-Farrant

και αποφοίτησε παίρνοντας το Δίπλωμα του από την τάξη

του Άρη Γαρουφαλή. Έπειτα συνέχισε τις σπουδές του

έχοντας γίνει ήδη δεκτός ως μαθητής της Patsy Toh (Fou

Tsong's wife) στο Λονδίνο στη Royal Academy of Music σε

Μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Ρεσιταλ Πιάνου με τον Μιχάλη Τάγκα
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“Στη ζωή νωρίς νυχτώνει”

Η βραβευμένη συγγραφέας Ελένη Πριοβόλου, θα

παρουσιάσει την Κυριακή 19/1/2020 ώρα 18:30 στην

Δημοτική Βιβλιοθήκη, το νέο της μυθιστόρημα, “Στη
ζωή νωρίς νυχτώνει”, εκδ. Καστανιώτης.

Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με μέλη της Λέσχης

Ανάγνωσης Κορωπίου, καθώς και με το κοινό.

Εκδήλωση μνήμης των 
πεσόντων στα Ίμια

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, προσκαλεί να τιμήσετε με την πα-

ρουσία σας την τελετή – εκδήλωση μνήμης για τους

πεσόντες στα Ίμια, το Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου 2020

και ώρα 11:00 στην κεντρική πλατεία του Δήμου, πλα-

τεία ΙΜΙΩΝ, Δ.Ε. Βούλας όπου θα τελεστεί επιμνημό-

συνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των

πεσόντων ηρώων.

Η παρουσία σας, θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για τον

Δήμο μας.

H ΔΗΜ.Τ.Ο. Σαρωνικού
κόβει βασιλόπιτα

Η ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ Σαρωνικού προσκαλεί τη Δευτέρα 27

Ιανουαρίου, ώρα 8μ.μ. στην κοπή της πρωτοχρονιάτι-

κης πίτας, στο εστιατόριο “Βασίλης”, Παλ. Φώκαια. Θα

τιμηθεί για το κοινωνικό έργο η Αναστασία Τσιακάλου

και ο παραολυμπιονίκης Αρης Μακροδημήτρης.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει ψαρομεζέδες και κρασί.

Για τη συμμετοχή σας καλέστε τον Αντιπρόεδρο Κο-

ρωναίο 6972321252.

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

Κοπή βασιλόπιτας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πολιτών Βού-

λας προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της στην

κοπή της βασιλόπιτας, που θα γίνει Κυριακή, 19 Ια-

νουαρίου 2020 και ώρα 11:00, στο Πνευματικό Κέν-

τρο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

“ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ”

Κοπή βασιλόπιτας 
με εκπλήξεις!

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία”

προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

του, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, ώρα 12 το μεση-

μέρι,  στο Κτήμα Μπραιμνιώτη, με πλούσιο γεύμα,

ζωντανή μουσική από την ορχήστρα «Τριάμιση Έγ-

χορδα», χορό, δώρα και εορταστικές εκπλήξεις. 

Δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς με πούλμαν.

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Μαριάννα

Μαυραγάνη 6976636609.

ΚΑΤΗΓΟΡΩ..!
(J'Accuse)

Eως και Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, ώρα 7μ.μ.

Η ταινία βραβεύτηκε με τον Αργυρό Λέοντα και το βραβείο

της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου στο 76ο

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Σκηνοθεσία: Ρόμαν Πολάνσκι

Ηθοποιοί: Ζαν Ντιζαρντέν, Λουί Γκαρέλ, Εμανουέλ Σενιέ,

Γκρεγκορί Γκαντεμπουά, Μελβίλ Πουπό, Ματιέ Αμαλρίκ

Στις 5 Ιανουαρίου, 1895, ο λοχαγός Άλφρεντ Ντρέιφους,
ένας νέος αξιωματικός του γαλλικού στρατού, κατηγορεί-
ται άδικα πως κατασκόπευε για λογαριασμό της Γερμανίας
και καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη στο Νησί του Διαβό-
λου...

1917 
Από Παρασκευή 17, έως και Τετάρτη 22 Ιανουαρίου

- 9.30 μ.μ. 10 υποψηφιότητες για Oscars, βραβευμένη με

Χρυσή σφαίρα καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας για τον

Σαμ Μέντες. 

Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες

Σενάριο: Σαμ Μέντες, Κρίστι Γουίλσον-Κερνς

Γυρισμένο σαν μονοπλάνο σε πραγματικό χρόνο, από τον

σκηνοθέτη του «Skyfall», Σαμ Μέντες, σε συνεργασία με

τον βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Ρότζερ

Ντίκινς και με ένα μεγαλειώδες καστ, το «1917» είναι μία

επική πολεμική ταινία που υπόσχεται να αφήσει το στίγμα

της και να μείνει κλασική.

ΕΥΤΥΧΙΑ
έως και Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

Προβολές: ώρα 5.00

Συνεχίζεται για 5η εβδομάδα, η ταινία “Ευτυχία”.  

Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής

Eυτυχία: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 7 € ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΠΟ-

ΛΥΤΕΚΝΟΙ , ΑΝΩ ΤΩΝ 65 & ΑΜΕΑ 5 €,

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 € ΤΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο - Τηλ.: 22990 23924

Οι ταινίες της εβδομάδας στο Σινέ “Αρτεμις” στο Μαρκόπουλο
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου

«Άρτεμις»  παρουσιάζει τη βραβευμένη ται-

νία του Ρόμαν Πολάνσκι «ΚΑΤΗΓΟΡΩ!», ενώ συνε-

χίζεται για 5η εβδομάδα η “Ευτυχία”.

“Zωγράφος του
Αρχαίου Κόσµου”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας, προσκαλεί

την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, σε εκδήλωση με

θέμα: “Zωγράφος του Αρχαίου Κόσµου”, με ομι-

λητή τον Ζωγράφο, Φάη Κωνσταντίνο.

H εκδήλωση θα γίνει στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL

APARTEMENTS”, Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυ-

φάδα - (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.

“Tου Κουτρούλη ο γάμος”

Το ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας "Υπατία"

προσκαλεί την Τετάρτη στις 29/1/20 ώρα 18.15 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.

"Το Ελληνικό θαύμα"

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".

"Μεταλλοτεχνία από παλιά
ποδήλατα"

Ο Σύλλογος "Υπατία"  προσκαλεί την Τρίτη 28 Ια-

νουαρίου 2020, ώρα 7 μμ, στα γραφεία του Μικράς

Ασίας 3, Βούλα, όπου η Καίτη Χόρτη, Εικαστικός,

θα μιλήσει για την ενδιαφέρουσα προτότυπη δου-

λειά της "Μεταλλοτεχνία από παλιά ποδήλατα" και

θα παρουσιάσει αντιπροσωπευτικά έργα της.

«Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια»

Ο Σύλλογος στις 5 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη θα

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

σκηνοθεσία Π. Ζούλια και μουσική Ευανθία Ρεμπού-

τσικα με τους Λένα Παπαληγούρα κ.α. Αναχώρηση

από Ζεφύρου 2 πίσω από την Πνευματική Εστία στις

17.30 μ.μ. Κρατήσεις θέσεων Ιφιγένεια Αμοργιανού

6998958059
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«ΕΦΥΓΕ» από τη ζωή 

ο Απόστολος Σταύρου

Ο επί σειρά ετών βουλευτής της Ανατολικής Αττι-

κής και πρώην υπουργός, Απόστολος Σταύρου,

έφυγε από τη ζωή.

Ο Απόστολος Σταύ-

ρου γεννήθηκε στα

Σπάτα και  ήταν δικη-

γόρος στον Άρειο

Πάγο. Σπούδασε νο-

μικά και πολιτικές

επιστήμες στη Νο-

μική Σχολή Αθηνών. 

Διετέλεσε βουλευ-

τής Ανατ. Αττικής

(1985, 1989, 1990,

1996, 2004 και 2007),  Υπουργός, Γενικός Γραμμα-

τέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρα-

τίας

Η εξόδιος ακολουθία του, έγινε την Τρίτη 14 Ια-

νουαρίου, στα Σπάτα. 

ΔΗΛΩΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

«Ο Απόστολος Σταύρου ήταν φίλος του Κορωπίου
και των Μεσογείων. Υπηρέτησε το δημόσιο συμφέ-
ρον από τη θέση του Βουλευτή Αττικής με μετριο-
πάθεια, με ήπιο λόγο, με σοβαρότητα. Πολιτεύτηκε
με γνώση και αγάπη για τον τόπο του. Η απώλειά
του μας συγκινεί, μας θλίβει. Κρατάμε τις κοινές
μας μνήμες και τον αποχαιρετούμε. Εκφράζουμε, o
Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο, τα ειλικρινή συλ-
λυπητήριά μας στην οικογένειά του».

Μια σχολική κατάληψη 
με πολλά μηνύματα

Οι μαθητές του 2ου Λυκείου

Βούλας, αποφάσισαν στις

αρχές της προηγούμενης

εβδομάδας και προχώρησαν

σε κατάληψη του σχολικού

τους συγκροτήματος, τοιχοκο-

λώντας απέξω τα αιτήματά

τους.

Τα παιδιά έχουν καταγράψει μια

σειρά προβλημάτων, αρκετά εκ

των οποίων αφορούν το Δήμο

ΒΒΒ, ως πλέον αρμόδιο για τη

συντήρηση των συγκροτημάτων,

αλλά και προβλήματα που αφο-

ρούν την κεντρική εξουσία.

«Χώροι υγιεινής, θέρμανση, σπα-
σμένες πόρτες από προηγούμενα
χρόνια, αίθουσες σε άθλια κατά-
σταση, βρύσες χαλασμένες» είναι

μερικά από τα προβλήματα που

καταγράφουν στην ανακοίνωσή

τους και αφορούν το Δήμο.

«Αντιπαιδαγωγικό σύστημα,
πολλά παιδιά στις τάξεις, ελλεί-
ψεις καθηγητών, προβληματισμός
για την “Τράπεζα Θεμάτων», που

αφορούν την κεντρική εξουσία και

ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου

ΒΒΒ, ενώ διαρκούσε η κατάληψη,

απέστειλε δελτίο τύπου, όπου με-

ταξύ άλλων σημειώνει: «Η Δημο-
τική Αρχή παρακολουθεί την
εξέλιξη αυτή από την πρώτη
στιγμή και ήδη έχει συναντηθεί με

τους μαθητές η Πρόεδρος της Β’
Βάθμιας σχολικής επιτροπής του
Δήμου Μίμα Νικηφοράκη. Η κα Νι-
κηφοράκη εξήγησε στους μαθητές
ότι ο Δήμος και η σχολική επι-
τροπή δεν μπορούν να παρέμβουν
στα θέματα που αφορούν τους κα-
θηγητές και εν γένει την εκπαι-
δευτική διαδικασία. Σε ότι αφορά
τις κτιριακές υποδομές που τίθεν-
ται στην ανακοίνωση, η επισκευή
των βρυσών και τα παγκάκια θα
επιλυθούν άμεσα μετά τη λήξη της
κατάληψης καθώς δεν υπήρχε
στις υπηρεσίες του Δήμου(;) νωρί-
τερα κάποιο σχετικό αίτημα και σε
ότι αφορά τη θέρμανση ενημέ-

ρωσε τους μαθητές πως το καλο-
ριφέρ το οποίο λειτουργεί με
φυσικό αέριο λειτουργεί κανονικά
και η τακτική προβλεπόμενη συν-
τήρηση του καυστήρα ολοκληρώ-
θηκε πριν από μόλις έναν μήνα».

Την έκπληξή του εξέφρασε ο δή-

μαρχος, όπως σημειώνεται στο

δελτίο: «Με έκπληξη ενημερώ-
θηκα πως μαθητές του 2ου ΓΕΛ
αποφάσισαν να προχωρήσουν σε
κατάληψη του σχολείου χωρίς
πρώτα να αποστείλουν σε κανένα
φορέα τα αιτήματά τους».
Ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Λυ-

κείου, μας απέστειλε δελτίο

Τύπου, αφού σταμάτησε η κατά-

ληψη, στο οποίο αναλαμβάνει και

μέρος της ευθύνης,  σημειώνον-

τας μεταξύ άλλων ότι «Ο Σύλλο-
γός μας έχει αποφασίσει εδώ και
καιρό, να μην κρύβει τα προβλή-
ματα κάτω από το χαλί, αλλά να
τα αναδεικνύει και να δρομολογεί
λύσεις. Έτσι, η γνώμη μας είναι ότι
η δύσκολη αυτή κατάσταση για το
σχολείο μας είναι απόρροια της
έλλειψης σωστής και ουσιώδους
επικοινωνίας ανάμεσα σε όλους
όσους είναι υπεύθυνοι για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Ο Σύλλογος αναλαμβάνει με
πλήρη επίγνωση του ρόλου του το
μερίδιο της ευθύνης που μας ανα-
λογεί». Ολη η επιστολή δημοσι-

εύεται στη σελ. 11

Σ.Σ. Είναι, πάντως, να απορεί κα-

νείς. Επρεπε δηλαδή, κατά το

Δήμο και την πρόεδρο της Σχολι-

κής Επιτροπής, να ενημερώσουν

τα παιδιά ή οι καθηγητές για τις

σπασμένες πόρτες, τις χαλασμέ-

νες βρύσες, τα άχρηστα παγκάκια;

Τότε τι νόημα έχει ολόκληρη Επι-

τροπή Παιδείας, ο αρμόδιος αντι-

δήμαρχος και εντεταλμένος

σύμβουλος; 

Δεν επισκέπτονται ποτέ τα σχο-

λικά συγκροτήματα;

Θεωρώ ότι τα παιδιά μ’ αυτή την

κίνησή τους, “ταρακούνησαν τα

νερά” και μπράβο τους. Μακάρι να

έτυχαν σε ώτα ακουόντων και όχι

μη ακουόντων.

Αννα Μπουζιάνη

Σε Ελεγχο τήρησης ωραρίου

στους ΟΤΑ προχωράει 

το Υπ. Εσωτερικών

Με εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε άμεσα και είναι η

δεύτερη κατά σειράν, το Υπουργείο Εσωτερικών ζη-

τάει από τους ΟΤΑ και τα νομικά του πρόσωπα

καθώς και από τις Περιφέρειες να καταθέσουν μέχρι

29 Ιανουαρίου πίνακες με την παροχή στοιχείων για

τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου εργασίας των

υπαλλήλων τους

Η Εγκύκλιος (αρ. πρ. 2871/15.1.20  καλεί τους ΟΤΑ

και τις Περιφέρειες να συμπληρώσουν στο orario.xls

τους σχετικούς πίνακες και να υποβληθούν μέχρι 29

Ιανουαρίου 2020 στον διαδικτυακό τόπο του Υπ.

Εσωτερικών.

Κάθε Φορέας πρέπει να υποβάλλει τον δικό του Πί-

νακα.

(https://www.ypes.gr/eggrafa/)
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Αναμφισβήτητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέτυχε

περηφανή νίκη. Η υποψηφία και βεβαία Πρόεδρος

της Δημοκρατίας (Π.τ.Δ.) θα εκλεγεί η δικαστικός

και μέχρι προχθές Πρόεδρος του ΣτΕ Αικατερίνη

Σακελλαροπούλου.

Αυτό θα συμβεί πιθανότατα εντός του προσεχούς

δεκαπενθημέρου και πάντως το αργότερο μέχρι

την 12η Φεβρουαρίου και μάλιστα με την πρώτη

ψηφοφορία, αφού την υποψηφιότητά της επικρό-

τησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, που της

εξασφαλίζουν άνω των 250 ψήφων (απαιτούνται,

στην πρώτη ψηφοφορία, τα 2/3 της Βουλής).

Για την υποψήφια Πρόεδρο εκφράστηκαν θετικές

απόψεις από παντού (γυναίκα, δικαστικός κλπ.)

αλλά και έργω ή πράξη, αρνητικές, κυρίως από την

Ελληνική Λύση (Βελόπουλος), Γ. Βαρουφάκη και

τη Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία είχε όλως προ-

σφάτως δικαστική διένεξη μαζί μαζί της, ως δικη-

γόρος του Mr Bitcoin, Αλεξάντερ Βίννιν και η

κριτική που της άσκησε ήταν δριμύτατη.

Εμείς επιφυλασσόμαστε να εκφράσουμε τεκμηριω-

μένη άποψη όταν «γνωρίσουμε» καλά τη νέα πρό-

εδρο. Εχουμε όμως μια πρώτη άποψη την οποία

καταθέτουμε.

Θυμάστε την υπόθεση Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., το περίφημο

«χαράτσι» που κρίθηκε από την Ολομέλεια του

ΣτΕ, το 2012, και το οποίο εκρίθη ως μη αντικεί-

μενο στο Σύνταγμα, με την υπ’ αριθ. 1972 απόφασή

του, επειδή ήταν, λέει, «προσωρινό για τα έτη 2011

και 2012». Τώρα που μονιμοποιήθηκε, γιατί έτσι γί-

νεται στην Ελλάδα, αλλάζοντας ονόματα, με τε-

λευταίο ως ΕΝΦΙΑ, τί έκανε το ΣτΕ και η

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου;

Αλλά τι είχε κάνει και τότε η Σύμβουλος του ΣτΕ

Αικ. Σακελλαροπούλου; Ενώ πολλοί Σύμβουλοι

διαφώνησαν σθεναρά ως προς τη νομιμότητα του

ΕΕΤΗΔΕ (και τώρα μεταβαπτισθέντος σε ΕΝΦΙΑ)

όπως ο Αντιπροόεδρος Ν. Σακελλαρίου, οι Σύμ-

βουλοι Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Παπαδοπούλου, Θ.

Αραβανή, Μ. Καραμανώφ κ.ά. διαφωνούν και μει-

οψηφούν,, η Αικ. Σακελαρροπούλου στις 20 σελί-

δες της απόφασης, των 29 παραγράφων

διαφώνησε μόνο ως προς την είσπρξή του από τη

ΔΕΗ. Πάλι καλά!

Για τους λόγους αυτούς κρατάμε τις επιφυλάξεις

μας και αναμένουμε. Η Π.τ.Δ. μπορεί να έχει μηδα-

μηνές αρμοδιότητες για το αξίωμα του Π.τ.Δ., αλλά

δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο.

Οφείλουμε να παρατηρήσουμε πάντως πως όσοι

συνεργάστηκαν με τις απαιτήσεις και μεθοδεύσεις

των δανειστών, όλως συμπτωματικώς, ίσως, αντα-

μείφθηκαν. Όπως π.χ. ο Πρόεδρος τότε του ΣτΕ

Παν. Πικραμμένος έγινε υπηρεσιακός Πρωθυπουρ-

γός, ο παράνομος πρωθυπουργός Λουκάς Παπα-

δήμος, Πρόεδρος της Ακαδημαίας, ο Γ.Α.

Παπανδρέου, επισκέπτης καθηγητής του Παν/μίου

Χάρβαρντ κλπ. και η Σύμβουλος, τότε, του ΣτΕ,

Πρόεδρός του και Π.τ.Δ.! «Όσοι φιλούν το χέρι...»

γίνονται καλά παιδιά και ανταμείβονται!»

Κ.Β.

Ώδινεν Σαμαρά, Σημίτη κ.λπ.  

Απέβαλεν Προκ. Παυλόπουλο και  Έτεκε θήλυ

Νέα Πρόεδρος  της Δημοκρατίας

η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ Κ.Ε.Π. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης ενημε-

ρώνει ότι το νέο ωράριο

του Κέντρου Εξυπηρέτη-

σης Πολιτών της Δημοτι-

κής Κοινότητας Παλλήνης

έχει ως εξής:

Καθημερινές 

(Δευτέρα - Παρασκευή): 08:00 έως 19:30

Σάββατο: 08:00 έως 13:30

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να τακτοποιήσουν

τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων της

ιδιοκτησίας τους με τον Δήμο που ανήκουν, χωρίς να

προκύψουν χρεώσεις δημοτικών τελών και πρόστιμα με

προσαυξήσεις.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν.

4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α΄/16.12.2019):  «Οι υπόχρεοι

σε υποβολή δήλωσης  για τον καθορισμό της επιφά-

νειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογι-

σμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ

α΄βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα

ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς επιβολή προ-

στίμων για την μη υποβολή  ή την υποβολή ανακρι-

βούς δήλωσης.  Διαφορές στους αναλογούντες

φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του

προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλον-

ται μόνον από την 1.1.2020.».

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων

είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει

τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι μπορούν να τακτοποι-

ήσουν τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέ-

τρων της ιδιοκτησίας τους με τον Δήμο.   

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται

σε φωτοαντίγραφα είναι:

1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου  -

παρέχεται από την Υπηρεσία).

2. Λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις).

3. Το Ε9.

4. Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων

χώρων.

Για πληροφορίες στο  Δήμο Λαυρεωτικής, καλέστε

στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στο 2292320146.

Εντεταλμένος Σύμβουλος  Οικονομικών Υπηρεσιών

του Δήμου είναι ο Χαράλαμπος Ζαγουρής.

Για πληροφορίες στο Δήμο Παλλήνης καλέστε στο

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας  στα τηλέφωνα:

2106604605 & 2106604676.

Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων
χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις

Ενημερώσεις στα Λύκεια

της Ανατ. Αττικής για την

υγεία και την πρόληψη

Σε προγραμματισμένες ενημερωτικές επισκέψεις στο

πλαίσιο Προγράμματος Προαγωγής Υγείας των Νέων προ-

χωρεί η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, υπό

τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Αυγερι-

νού αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα και τη σημασία της

ενημέρωσης των νέων, πάνω σε θέματα πρόληψης της

υγείας. Οι  ενημερωτικές επισκέψεις γίνονται στα Λύκεια

της Ανατολικής Αττικής, από αρμόδιο κλιμάκιο της Δ/νσης

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, όπως:

1. στο 1ο Λύκειο Αχαρνών στις 20 και 27/01/2020 ημέρα

Δευτέρα με θέμα: «Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα:
Προστατεύστε την υγεία σας-Πάρτε τη ζωή στα χέρια
σας»
2. στο 2ο Γενικό Λύκειο Αρτέμιδας στις 22/01/2020 ημέρα

Τετάρτη με θέμα : «Γρίπη και Μέτρα Πρόληψης»
3. στο Λύκειο Θρακομακεδόνων στις 24/1/2020 ημέρα Πα-

ρασκευή και  στις 28/01/2020 ημέρα Τρίτη με θέμα : «Σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα : Προστατεύστε την
υγεία σας-Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας».
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Το έτος του 1897 κατεγράφη σαν χρονιά ήττας και εξευτε-

λιστικής ατίμωσης   ή  και  έτος  ατυχούς πολέμου για την

Ελλάδα.  

Αιτία αυτού του πολέμου ήταν κυρίως το  ζήτημα της Κρή-

της, που κάτω από την τουρκική κατοχή  συχνά επαναστα-

τούσε για απελευθέρωση και ένωση με την Ελλάδα.   

Οι συνεχείς δε εξεγέρσεις των χριστιανών κατοίκων της

επέφεραν την τουρκική αντίδραση με σφαγές.

Η Ελλάδα απόλυτα ευαισθητοποιημένη από το δράμα των

Κρητικών συμμετείχε όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά και

στρατιωτικά και αυτό οπωσδήποτε χειροτέρευε την στάση

του κατακτητή  στο νησί, αλλά και είχε σοβαρό αντίχτυπο

στις ελληνικές διπλωματικές σχέσεις  του κράτους με την

Υψηλή Πύλη.  

Τα πράγματα βάρυναν όταν στρατός ελληνικός ανεπίσημα

και μαζί με άτακτα στρατιωτικά σώματα αντάρτικου τύπου

είχαν συγκεντρωθεί στον συνοριακό χώρο  της Θεσσαλίας

και με αψιμαχίες και παραβιάσεις απειλούσαν τον αντίπαλο

γείτονα. 

Ο σουλτάνος δεν δίστασε και χωρίς επίσημα να κηρύξει τον

πόλεμο κατά της Ελλάδος, με οργανωμένο στρατό παρα-

βίασε τα ελληνικά σύνορα  εισέβαλλε και κατέλαβε τη Θεσ-

σαλία και ακάθεκτος με στρατηγό τον Τούρκο Ετέμ άρχισε

να προελαύνει προς την Αθήνα, ενώ την ίδια στιγμή ο ελ-

ληνικός στρατός ανήμπορος στην ορμή τού εχθρού να αν-

τισταθεί, έδειχνε οδυνηρά τις εγγενείς του αδυναμίες τόσο

σε οργάνωση και εκπαίδευση όσο και σε εξοπλισμό. 

Πανικός τότε  στην Αθήνα κυριάρχησε και αρχίσαμε τα πα-

ρακάλια στις “ξένες Δυνάμεις” για έλεος και σταμάτημα του

πολέμου, χωρίς  βέβαια αυτό να βρίσκει θετική ανταπόκριση

και να γίνεται ακουστό. 

Το σημερινό άρθρο εστιάζεται στη διαδικασία αυτής της πο-

λιτικής ανωριμότητας της ηγεσίας που  αποφάσισε έναν

πόλεμο όπως - όπως για να αναγκαστεί εκ των υστέρων  με

σπασμωδικές διπλωματικές κινήσεις να ικετεύει για έλεος

και σταμάτημά των εχθροπραξιών, αλλά και την αποδοχή

της υπογραφής της, για μια άνευ όρων ανακωχής. Ικεσίες

δηλαδή δια της διπλωματικής οδού,  που γραφότανε από

το παλάτι και την πολιτική κυβέρνηση, αλλά κυρίως από το

βασιλιά  Γεώργιο  Α΄. 

Οι αντιβασιλικές γλώσσες έσπευσαν να μειώσουν τις προ-

σπάθειες του αυτές και τις ιδούν όχι από πατριωτικής πλευ-

ράς και  να τις αποδώσουν  στη διάσωση του θρόνου του. 

Μπορεί και να είναι έτσι. Προσωπικά όμως εγώ που δεν

πρόσκειμαι και φιλικά προς τον θεσμό του θρόνου, σε συμ-

πέρασμα διαπίστωσα και από τα μέχρι τούδε επίσημα ιστο-

ρικά δεδομένα ότι ο  βασιλιάς Γεώργιος Α’ σ’ αυτή τη

δύσκολη στιγμή του έθνους, έξω από αιτίους και ενόχους,

έκανε αυτό που έπρεπε και εξάντλησε αυτό που μπορούσε,

βάζοντας μάλιστα στην απελπισία του στο στόχαστρο,

ακόμα και την αξιοπρέπειά του.  

Το ελληνικό κράτος λοιπόν, τότε και όταν  η υπερφαλάγ-

γιση του ελληνικού στρατού γραφόταν να είναι τετελε-

σμένο  γεγονός, και τότε που εχθρός ήταν ante portas

urbae , τότε το κράτος όντως δραστηριοποιήθηκε έντονα

για μια  άνευ όρων ανακωχή.

Από διασωζόμενα στοιχεία, γραπτά, επίσημα χαρτιά και τη-

λεγραφήματα, φανερώνεται ότι πρωτοστατούσης της κυ-

βερνητικής ηγεσίας και δη  στο πρόσωπο του βασιλέως

Γεωργίου Α΄, απευθυνθήκαμε  προς τους πρεσβευτές Αγ-

γλίας, Γαλλίας, Ρωσίας και Γερμανίας και ζητήσαμε και πα-

ρακαλέσαμε να παρέμβουν προς την υψηλή Πύλη για την

διακοπή των εχθροπραξιών.   

Και δηλώσαμε έστω και προσωρινά μέχρις ότου με συμβι-

βασμό η Συνθήκη προχωρήσει στο πέσιμο των υπογραφών

για μια άνευ όρων ανακωχή και με δουλική ταπείνωση στην

πλήρη αποδοχή των απαιτήσεων του αντιπάλου. 

Οι αποκρίσεις στο αίτημα αργούσαν, και όσες αυτές έφτα-

ναν πλην της Γαλλίας, πέραν απείχαν από το να είναι  ευ-

νοϊκές.

Και μάλιστα  ο  Κάιζερ από μέρους της Γερμανίας, ευθύς εξ

αρχής όχι μόνο αρνήθηκε κάθε συζήτηση  για την  υπέρ

ημών προς τον Υψηλή Πύλη  μεσολάβηση, αλλά και σαδι-

στικά καθ’ ημών  διατεθειμένος, κατηύθυνε  και προέτρεπε

στον σουλτάνο να συνεχίσει τον πόλεμο «μέχρι της τελει-

ωτικής συντριπτικής ήττας  “αυτών” των Ελλήνων».

Η βασίλισσα της Αγγλίας Βικτωρία  μπροστά σε αυτή την

αρνητική εξέλιξη,  και αναστατωμένη για  την περαιτέρω

διατάραξη της ηρεμίας του status quo στον  βαλκανικό

χώρο, ανέλαβε τότε το ρόλο προσωπικά να προσθέσει και

συμβάλλει σε Γαλλία Ρωσία και Γερμανία  για την υπέρ των

Ελλήνων συμπαράσταση. 

Ο τσάρος  Αλέξανδρος, ενώ στην αρχή έδειξε να αμφιτα-

λαντεύεται στην αμέσως  συνέχεια άρχισε να υπαναχωρεί.

Αλλά και ο Κάιζερ  καίτοι εξ αίματος  εγγονός της Βικτω-

ρίας,   απέρριψε και  σ’ αυτή το κοινό αίτημα λέγοντας ότι

“αι Δυνάμεις” έχουν ήδη κανονίσει πως η πρόταση ανακω-

χής πρέπει ταπεινωτικά να υποβληθεί πρώτα και απευθείας

από την Ελλάδα  ως ικεσία, και πως αυτή η Ελλάδα θα πρέ-

πει  να υποκύψει  στην άνευ όρων απόφαση των “Δυνά-

μεων” πολύ  πριν  από την δική τους (δηλ. των Δυνάμεων)

επέμβαση για την διακοπή, αλλά και να δώσει   (σαφείς και

έμπρακτες) ενδείξεις συνέτισης το ελληνικό κράτος).  

Απογοητευμένη από την όλη αυτή εξέλιξη η βασίλισσα της

Αγγλίας Βικτωρία, τηλεγράφησε στον βασιλέα  της Ελλά-

δος Γεώργιο Α’, «πως για το καλό της ανθρωπότητας  ( και

αφού δεν γίνεται τίποτα), μάζεψε επιτέλους και τα στρα-

τεύματά σου από την Κρήτη», που τα έστειλες για να στα-

ματήσεις τις σφαγές από τους Τούρκους (μήπως με το να

δείξεις έτσι τη μεταμέλειά σου,  επιτύχομε κάποιο αποτέ-

λεσμα). Που αυτό σήμαινε,  θυσίασε το νησί στο Μινώταυρο

για εξευμενισμό. 

Ο Γεώργιος μπροστά στη δεινή αυτή θέση που είχε περιέλ-

θει ο  θρόνος και η κατάσταση της χώρας, επιστρατεύει και

τη Σοφία, τη Γερμανίδα γυναίκα του γιού του, τού διαδόχου

τότε Κωνσταντίνου, και αδελφή του Κάιζερ, να μιλήσει

στον αδελφό της μήπως σε ύστατη προσπάθεια καταφέρει

και του αλλάξει γνώμη.

Και ο Κάιζερ απαντώντας σε αυτή γράφει  πως αφού «ο βα-

σιλεύς Γεώργιος και η κυβέρνησις του η ελληνική, (με)   ικέ-

τευσαν μέσω της Σοφίας (της αδελφής μου) να παρέμβω

και αφού επισήμως εγνωστοποίησαν εις τον πρεσβευτήν

μου μα και πάλιν μέσω της Σοφίας προς εμέ προσωπικώς,

ότι απεδέχθησαν ανεπιφυλάκτως τους όρους τους οποίους

(εγώ) πρότεινα, διέταξα τον βαρώνο φον Πιέσσεν να προ-

βεί εις τα αναγκαία διαβήματα προς αποκατάστασιν της ει-

ρήνης, από κοινού με τους αντιπροσώπους των άλλων

Δυνάμεων.»

Αλλά παρ΄όλα ταύτα και  με όλες τις πιέσεις, όταν έφτασε

στην Πύλη η συναίνεση του Κάιζερ, ο σουλτάνος αρνήθηκε

να συμβιβαστεί, ακόμα μάλιστα και όταν ο τσάρος Αλέξαν-

δρος, τελικά και αυτός συνηγόρησε για την ανάγκη ειρή-

νευσης, εκείνος άφηνε τα τουρκικά στρατεύματα να

προελαύνουν νικηφόρα  με στόχο την Αθήνα, ενσπείροντας

έτσι τον πανικό και την απόγνωση στους κατοίκους της από

τον τρόμο μιας  επικείμενης εχθρικής εισβολής. 

Ο Γεώργιος  όμως, ο βασιλιάς, δεν σταματά και επιμένει  με

συνεχή  παρακάλια και ικεσίες και διπλωματικούς ελιγμούς

για το αίτημα της ειρήνευσης. Χρησιμοποιεί τώρα και την

Δανέζα αδελφή του την  Δάγμαρ ή και Μαρία Θεοδώροβνα,

χήρα του εν μεταξύ αποθανόντος τσάρου Αλεξάνδρου,  να

πιέσει σχετικά το γιο της τον Νικόλαο που τώρα κληρονο-

μικά έχει ανέβει  στο θρόνο του τσάρου της Ρωσίας και

πασών των Ρωσιών. 

Η αδελφή του Γεωργίου, η  Μαρία Θεοδώροβνα παίρνει νύχτα

το τηλεγράφημα  του, αναστατώνεται, αμέσως δε δραστηριο-

ποιείται και σπεύδει προς το ανάκτορο “Τσαρσκόε  Σελο” όπου

βρίσκεται ο γιός της  ο τσάρος Νικόλαος   και  παραβαίνοντας

το καθιερωμένο πρωτόκολλο τον ενημερώνει.

Ο τσάρος Νικόλαος ήταν παντρεμένος με την Γερμανίδα

Αλεξάνδρα  Θεοδώροβνα βαμμένη ανθελληνίστρια και

γνωστή από τις σχέσεις της με τον αμφιλεγόμενο Ρασπου-

τίν  και  η οποία καίτοι  υποχείρια σε αυτόν λόγω της αρρώ-

στιας εξ αίματος του γιού της,  σαν γυναίκα αλλά και εκ

καταγωγής ισχυρή, φαίνεται εκ των πραγμάτων να  επηρέ-

αζε  τον άντρα της τον τσάρο. 

Αυτή ακούει το αίτημα,   ξεφεύγει από  τον απόλυτο ανθελ-

ληνισμό της και  βάζει τον άντρα της τον τσάρο να γράψει

και  να παρακαλέσει τον σουλτάνο να ενδώσει και  να με-

ταπεισθεί και να σταματήσει την πολεμική του επίθεση.

«Σαν χάρη προσωπική μου στο ζητώ», γράφει  ο Νικόλαος,

αφού πρώτα «τον συγχαίρει για τον ηρωισμό του νικηφό-

ρου στρατού του και του στέλνει τη φιλία του και την αμέ-

ριστη εκτίμησή του».  

Ενας τσάρος λοιπόν πασών των Ρωσιων, σχολιάζει στην

ιστορία του ο Γεώργιος Ρούσσος,  συμμμετέχει στο παιχνίδι

αλλά και υποκύπτει και φτάνει στο σημείο να εκλιπαρεί τον

σουλτάνο! 

Και ο σουλτάνος  Αβδούλ Χαμίτ ο γνωστός σφαγιαστής και

εξολοθρευτής τού αρμένικου λαού,  αγέρωχος ενδίδει και

απαντά θετικά και  λιτά γράφοντάς  του σε απάντηση,

κάπως έτσι από το Γιλδίζ το ανάκτορό του: «Ευχαριστώ τη

μεγαλειότητά σας για τη διαβεβαίωση της φιλίας σας και

τα συγχαρητήρια που μου δίνετε για την τις επιτυχίες των

ηρωικών στρατευμάτων μου. Ήδη διέταξα τους στρατηγούς

μου να σταματήσουν τις εχθροπραξίες».

Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν, οι ισχυρές Δυνάμεις ερήμην

ημών διαπραγματεύτηκαν  με τους Τούρκους και μαζί τους

συνέταξαν τους όρους ανακωχής και σε εμάς τους έστει-

λαν να υπογράψομε την αποδοχή τους.

Μεταξύ δε άλλων αυτοί οι όροι συμπεριελάμβαναν, καθο-

ρισμό καινούργιας συνοριακής οριοθέτησης, πολύ βαριά

πολεμική αποζημίωση και  άκρως  επαχθή για μια χώρα που

ήδη από το 1893 βρισκόταν  σε πτώχευση…. και άλλα.

Ο Δ. Ράλλης  τώρα είναι αυτός που ηγείται στην ελληνική

κυβέρνηση, και φέρνει τους όρους της Ανακωχής στη

Βουλή  προς αποδοχή.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

1897 Ελληνοτουρκικός
πόλεμος
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Οι άνθρωποι είναι ζώσες υπάρξεις, προικισμένες με νοη-

μοσύνη και δέχτηκαν από τους  προγόνους των Ελλήνων

τους Πελασγούς την «διανόηση», που ήταν του Δία η

νόηση και εκπολιτίστηκαν αποκτώντας ηθικές αρχές!!

Οι Έλληνες ίδρυσαν τις πρώτες οργανωμένες κοινωνίες,

αναπτύσσοντας πολιτιστικές  δραστηριότητες, τις οποίες

εν μέρει αντέγραψαν ή μιμήθηκαν άλλοι μεταγενέστεροι

λαοί, όπως οι Ινδοί που εκπολιτίστηκαν από τον Ηρακλή

και τον Διόνυσο, αλλά και οι κάτοικοι της νήσου Παγχαία,

σημερινής Σρι Λάνκα, που δέχτηκαν την επίδραση από

τους Έλληνες της Κρήτης, οι οποίοι μετοίκησαν εκεί με

εντολή του Δία, όπως έχουν γράψει ο Διόδωρος ο Σικε-

λιώτης και ο Αθ. Σταγειρίτης, αλλά και μέσω των Σουμε-

ρίων που ήταν ελληνικής καταγωγής και έτσι ο κάθε λαός

προσπάθησε και έπλασε ένα δικό του είδος πολιτισμού

βασισμένο στις ιδιομορφίες του!!

Ένα πανάρχαιο πολιτιστικό γνώρισμα των Ελλήνων, ήταν

η δημιουργία παραμυθιών, που ήταν  φανταστικές αφη-

γηματικές προφορικές ιστορίες, που δεν είχαν σχέση με

τους μύθους, γιατί οι ελληνικοί μύθοι  περιείχαν κωδικο-

ποιημένα γεγονότα και επιστημονικές απόψεις!

Εκείνοι που μπερδεύουν το μύθο με το παραμύθι, το κά-

νουν από άγνοια ή από σκοτεινό και κατευθυνόμενο

σκοπό με τον οποίο θέλουν να δώσουν μορφή παραμυ-

θιού στην ελληνική μυθολογία, η οποία αποτελεί τη βάση

για όλες τις σύγχρονες επιστήμες και έτσι προσπαθούν

να εξευτελίσουν τον ελληνικό πολιτισμό, τους προγό-

νους μας, την ιστορία, την καταγωγή μας, την αγάπη

προς την πατρίδα μας, ώστε να μπορούν σήμερα να λένε

κάποιοι, οι οποίοι έχουν καταπατήσει ιερά ελληνικά

εδάφη, ότι ο Αχιλλέας και η Ωραία Ελένη μίλαγαν……

τούρκικα,  εκθέτοντας ανενόχλητοι σε σύγχρονα Μου-

σεία, τα ελληνικά ευρήματα που φυλάει η ελληνική Ιωνική

Γη ως απόδειξη της αδιάψευστης ελληνικότητάς της,

ισχυριζόμενοι ότι ανήκουν στην …..δική τους ιστορία!!!

Από την εποχή των Καβείρων της Φρυγίας, που ήταν

αποικία των Αρκάδων, ονομαστός ήταν ο περίφημος πα-

ραμυθάς ο Αίσωπος, αλλά και ο Μέγιστος Έλληνας επι-

κός ποιητής Όμηρος χρησιμοποιούσε παραμυθένιες

διηγήσεις!! 

Τα παραμύθια αποτελούν την ταυτότητα του κάθε λαού,

είναι βγαλμένα από τα σπλάχνα του, απευθύνονται στους

απλούς ανθρώπους, και αποβλέπουν στην ευχαρίστηση

και στη διδαχή, προκαλώντας σκέψεις και προβληματι-

σμούς!!

Το πανάρχαιο αυτό λαϊκό στοιχείο αποτελεί μια από τις

κύριες γέφυρες με το απώτερο παρελθόν στην πολιτι-

στική εξέλιξη του ανθρώπου, διαφυλάσσοντας έστω και

παραλλαγμένες τις μορφές της αρχαίας σκέψης!!

Το παραμύθι ψυχαγώγησε τους ανθρώπους όλων των ηλι-

κιών, από την μικρή ηλικία τους έως τα βαθιά τους γερά-

ματα, αλλά και διεύρυνε την φαντασία τους, με ποικίλες

γνώσεις και ιδέες, ενώ αποτέλεσε τον προπομπό της λο-

γοτεχνίας, αφού καλλιέργησε την αφήγηση!!

Ο λαϊκός αφηγητής του παραμυθιού προβάλλει το κεί-

μενο,  με βάση την αφήγηση και δίνει στην εξέλιξη τού

παραμυθού, την διαδοχή των γεγονότων του!!

Ο τόπος στα παραμύθια σπάνια είναι συγκεκριμένος, γιατί

τις περισσότερες φορές  υπάρχουν μόνο γενικές και αό-

ριστες ενδείξεις, όπως αναφορές σε κάποιο παλάτι, κα-

λύβα, χωράφι,  βουνό, μέρος που βρίσκεται κάποιος

μύλος,  ένα ανώνυμο ποτάμι κ.α.

Ο διάλογος είναι το κύριο στοιχείο στα περισσότερα πα-

ραμύθια και μέσω αυτού ο αφηγητής δίνει πιο καθαρά τα

στοιχεία της προσωπικότητας, των σκέψεων και των

ενεργειών των ηρώων, που τον ενδιαφέρουν για τη διάρ-

θρωση της αφήγησης, ενώ όλοι οι διάλογοι είναι φυσικοί,

βιωματικοί και διατηρούν την αμεσότητα του προφορικού

λόγου, χωρίς να λείπει η διαμεσολάβηση του αφηγητή

που σχολιάζει ή παρουσιάζει το κλίμα με το οποίο δια-

μορφώνονται οι εξελίξεις του κειμένου!!

Μαζί με την αφήγηση υπάρχει σε κάθε παραμύθι και η πε-

ριγραφή, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις έχει ένα

περιορισμένο ρόλο, εκτός αν περιγράφει περιστατικά,

όπως τα ρούχα που φορούσαν τα διάφορα πρόσωπα του

παραμυθιού, ή τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προ-

σώπων και κυρίως των ηρώων!!

Τα παραμύθια έπρεπε να ανταποκρίνεται στο γλωσσικό

αισθητήριο του κοινού, στο οποίο απευθύνονταν και γ’

αυτό η γλώσσα είναι τελείως απλή και απέριττη, χωρίς

καθόλου στολίδια, ενώ το ύφος που χρησιμοποιούσαν

ήταν κατανοητό, παραστατικό και ζωντανό!!

Ο ανώνυμος λαϊκός αφηγητής των παραμυθιών χρησιμο-

ποιούσε πολύ περιορισμένα σχήματα λόγου, αφού στό-

χευε να γίνει άμεσα κατανοητός και στηριζόταν στη

δύναμη των νοημάτων που εκφράζουν οι λέξεις και όχι

στον πλούτο των στοιχείων που ομορφαίνουν τον λόγο

και για τις λαϊκές μάζες στις οποίες απευθυνόταν το πα-

ραμύθι, γινόταν χρήση των λαϊκών και των λαϊκότροπων

φράσεων, με εμφανή την αλληγορία, τις παρομοιώσεις,

τις υπερβολές και τις μεταφορές!!

Στην Ελλάδα το παραμύθι είχε διαφορετικές μορφές σε

κάθε ιστορική περίοδο και κατά την πανάρχαια εποχή, δι-

εύρυνε την φαντασία των ανθρώπων με γνώσεις, από ξέ-

νους τόπους, με διαφορετικούς πολιτισμούς και

ξεχωριστές ανθρώπινες προσωπικότητες κ.α.

Στην εποχή της κατοχής του ελληνισμού από την ανατο-

λική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία,  το περιεχόμενο των παρα-

μυθιών αναφερόταν περισσότερο στα επιτεύγματα των

θεματικών φρουρών, δηλαδή των ακριτών και με την επι-

βολή της νέας θρησκείας τα παραμύθια περιορίστηκαν σε

θρησκευτικού τύπου αφηγήσεις, με πλήρη αποκοπή από

το ένδοξο ελληνικό παρελθόν, αφού κάθε τι που είχε

σχέση με τον ελληνισμό ήταν αυστηρά κατακριτέο και

ποινικά κολάσιμο!!!

Η φθορά και η πτώση της βυζαντινής αυτοκρατοριας επέ-

φερε πολλά δεινά στον ελληνισμό με κυριότερο, την κα-

τοχή του ελληνικού λαού από βάρβαρα φύλα απολίτιστων

λαών,  που ήξεραν μόνο να προκαλούν καταστροφή και

όλεθρο στο πέρασμά τους και έτσι να επιβιώνουν, τα

οποία προέρχονταν από τα κεντρικά διαμερίσματα της

Ασιατικής ηπείρου!! 

Κάτω από την απάνθρωπη τουρκική κατοχή του ελληνι-

σμού, ο οποίος γνώρισε την απόλυτη αθλιότητα, το πε-

ριεχόμενο των παραμυθιών άλλαξε με υποβαθμισμένα

ανατολίτικα μοτίβα, όπως οι αφηγήσεις για τον αράπη, το

θεριό και τον δράκο, ο οποίος προερχόταν από τον ελλη-

νικό πολιτισμό και με την ανάλογη κακοποίηση σήμερα

τον διατηρούν οι Κινέζοι, στους οποίους τον είχαν γνω-

ρίσει οι Έλληνες και συμβόλιζε το διαστημόπλοιο που με-

τέφερε τα παιδιά του Θεού στη Γη, δηλαδή τους

Ολύμπιους Θεούς, οι οποίοι κάποτε ήταν υπαρκτά ηγετικά

πρόσωπα!!

Στα παραμύθια των διαφόρων λαών επικρατεί μια

ομοιότητα που δεν συνδέεται με την γεωγραφική προ-

έλευση, αλλά με την κυριάρχηση μιας όμοιας λογικής,

ίσως γιατί οι λαοί ακολούθησαν την ίδια πορεία για να πε-

ράσουν σε διαφορετικά χώρο-χρονικά σημεία ακολου-

θώντας τα ίδια στάδια εξέλιξης!!

Τα θέματα των παραμυθιών συνήθως αναφέρονταν

σε μια άσπλαχνη μάνα, σε κάποιο σκληρό βασιλιά, σε ορ-

φανά κοριτσάκια, σε άγρια τέρατα, σε ατελείωτες δοκι-

μασίες ερωτευμένων ζευγαριών, και στο τέλος κάποιος

ήρωας  δίνει τη λύση, χαρίζοντας την ευχαρίστηση, αλλά

και τον προβληματισμό και μια υποτυπώδη μάθηση και

γνώση, ώστε να διατηρείται ζωντανό το παραμύθι μέχρι

σήμερα, αλλά με διαφορετικά παραδοσιακά  μοτίβα, που

το καθιστά επίκαιρο και αγαπητό στον άνθρωπο!!

Γι αυτό μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι «άνθρωπος

και παραμύθι», είναι αλληλένδετα και συνυφασμένα με-

ταξύ τους, ενώ οι δεσμοί τους χάνονται στο βάθος των

χιλιετιών!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

...Παράπλευρες απώλειες!

Θρήνος και οδυρμός από τους δικούς ανθρώπους, για

το θάνατο των 176 επιβατών του μοιραίου αεροπλά-

νου, το οποίο  εβλήθη από ρουκέτες που, κατά λάθος,

έριξε το Ιράν, όπως αναγνώρισε.

Διεθνής κατακραυγή! Ναι, κατακραυγή για τους πο-

λεμοκάπηλους, που τους λαούς τους βλέπουν σαν

σκλάβους στη γαλέρα, για να εξυπηρετούν μόνο τα

συμφέροντά τους.

Κατακραυγή όμως έπρεπε να γίνει, κάτι που δεν είδα,

σ’ αυτόν που ήρξατο χειρών αδίκων. Στην ωμή δολο-

φονία, ενός ηγέτη χώρας, που την ανακοίνωσε μετά

χαράς ο ηγέτης των ΗΠΑ, Τραμπ.

Και δεν είναι το μόνο αεροπορικό “ατύχημα” από τέ-

τοιες αιτίες. Μετρούνται τουλάχιστον δέκα! Είναι

βλέπεις οι “παράπλευρες απώλειες” που πρωτοακού-

σαμε στα εγκλήματα κατά του λαού της Γιουγκοσλα-

βίας! 

Φάουλ από το Δήμαρχο ΒΒΒ

Οπως καλά γνωρίζουμε, ο δήμαρχος του Δήμου ΒΒΒ και η

μεγάλη πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων της παρά-

ταξής του ανήκουν ιδεολογικά στο κυβερνών κόμμα της

Νέας Δημοκρατίας.

Η Τοπική της Ν.Δ. του Δήμου ΒΒΒ, έκοψε την περασμένη

Κυριακή την πρωτοχρονιάτικη πίτα, με απόντες  το Δή-

μαρχο και τη συντριπτική πλειψοφηφία των συμβούλων

του, πλην δύο νεοεκλεγέντων. Οι θαμώνες ρωτούσαν, και

ακούσαμε, ότι όχι μόνο δεν ήρθε ο ίδιος, αλλά είχε δώσει

εντολή και στους συμβούλους του να μην έρθουν... 

Ξεχνάει φαίνεται ότι o δήμαρχος είναι θεσμός και δεν πρέ-

πει να λειτουργεί με ένστικτα...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Άνθρωπος και παραμύθι!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Σεμινάρια φωτογραφίας
στη “Χρυσή Τομή” Κερατέας

Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ σε συνεργασία με τη φωτογραφική

ομάδα «METApolis» διοργανώνει σεμινάριο φωτογραφίας

με εισηγητή τον δάσκαλο φωτογραφίας Κώστα Κουρτίδη.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου

2020 και θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη 19:00-21:00

στο χώρο του Συλλόγου (Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου 55,

Κεντρική πλατεία Κερατέας).

Απευθύνονται σε όσους αγαπούν την φωτογραφία και επι-

θυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 

Το σεμινάριο θα έχει συνολική διάρκεια 4 μήνες.

Περιεχόμενο μαθημάτων:

• Βασικές αρχές της φωτογραφίας, κλείστρο, διάφραγμα

ISO/ASA και εφαρμογή της τεχνικής

• Είδη φωτογραφικών μηχανών και τύποι φακών

• Αρχές της φωτομετρίας 

• Νυχτερινή φωτογραφία και φωτογραφία κίνησης

• Τρόποι επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζονται  

• Φωτογραφίζοντας σε εξωτερικούς χώρους  

• Φωτογραφική σύνθεση και βασικές αρχές σύνθεσης 

• Παρουσίαση και χρήση των εργαλείων σύνθεσης 

• Ανάλυση του έργου ξένων και Ελλήνων φωτογράφων

• Ιστορία της Φωτογραφίας

Πληροφορίες: 6984912459 και 6984614675

xrisi_tomi@hotmail.com.

Σάλος έχει ξεσπάσει από την επέμβαση της Αστυνομίας

στο Κουκάκι για να αποβάλει καταληψίες κτηρίου, για δεύ-

τερη φορά. Και την πρώτη φορά αλλά και τη δεύτερη εξε-

λίχθηκαν επικίνδυνες για την προσωπικότητα του ατόμου

καταστάσεις. Την πρώτη εισέβαλαν στην εστία οικογένειας

την οποία συνέλαβαν πατέρα και γιους, τους κατηγόρησαν

για μύρια όσα και αποδείχθηκε τελικά ότι δεν είχαν καμία

ανάμειξη.

Κι αυτό γιατί ο πατέρας έκανε χρήση του απόλυτου δικαιώ-

ματός του ως πολίτη μιας ευνομούμενης πολιτείας, και ζή-

τησε να του επιδείξουν χαρτί εισαγγελέα για να μπουν

μέσα στο σπίτι του.

Οι καταληψίες του κτηρίου, μετά από λίγες ημέρες επανήλ-

θαν στο κτήριο και η Αστυνομία, και ο Υπουργός Προστα-

σίας του Πολίτη, έκαναν νέα επιχείρηση απομάκρυνσής

τους, αλλά οι καταληψίες τους περίμεναν ταμπουρωμένοι

με «όπλα».

Ετσι η Αστυνομία δέχθηκε σω-

ρεία διαφόρων αντικειμένων

μέχρι και τσιμεντόλιθους στην

προσπάθειά της να ανοίξει την

πόρτα του κτηρίου. Επέμεινε η

Αστυνομία στην άποψη ότι οι

ενέργειες των καταληψιών ήταν

δολοφονικές.

Μα η Αστυνομία όταν επιχειρεί

μία επέμβαση, φαντάζεται ότι θα

την περιμένουν με λουλούδια!

Μας δημιουργεί εντύπωση το

γεγονός, γιατί όταν ξεκινάει η

Αστυνομία σε μία τέτοια επέμβαση, δεν έχει στο μυαλό της

ότι μπορεί να δεχθεί επίθεση;

Τα τηλεοπτικά μέσα έδειχναν επί ημέρες τη «μονταρισμένη

σκηνή» να πέφτουν οι τσιμεντόλιθοι βροχή και οι Αστυνομικοί

στο πεζοδρόμιο να έχουν βάλει έναν τσίγκο στο κεφάλι και να

προσπαθούν να εισβάλλουν! Για γέλια και για κλάματα...

Δεν είμαι υπέρ των καταλήψεων, αλλά, ως πολίτης ενο-

χλούμαι περισσότερο από τους κλέφτες, τους ληστές, τους

βιαστές, τους επικίνδυνους οδηγούς και τους βίαιους αναί-

τια αστυνομικούς.

Αστυνομία κατηγορεί τους εισαγγελείς

Εδώ έχει αρχίσει ένας «πόλεμος» διαλόγου μεταξύ της

Αστυνομίας, της πολιτείας, της Εισαγγελίας.

Η Αστυνομία καταγγέλλει ότι δέχθηκε δολοφονική επίθεση

και κατηγορεί τους εισαγγελείς ότι άσκησαν δίωξη για

πλημμέλημα και όχι για κακούργημα.  Έφτασε δε σστο ση-

μείο να ζητά  «τον πειθαρχικό έλεγχο Εισαγγελέα, γιατί δεν

άσκησε δίωξη έτσι όπως οι ίδιοι θα επιθυμούσαν».

Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων απαντά

Ως εκ τούτου η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέ-

δωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει ότι ασκήθηκε

«πίεση  στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς για τροποποί-
ηση των ποινικών διώξεων που έχουν ήδη ασκηθεί σε βαθμό
πλημμελήματος, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως κα-
κουργήματα». Και παρακάτω: «Έφθασε μάλιστα Ένωση
αστυνομικών υπαλλήλων στο εξωφρενικό σημείο να ζητά
τον πειθαρχικό έλεγχο Εισαγγελέα, γιατί δεν άσκησε
δίωξη έτσι όπως οι ίδιοι θα επιθυμούσαν».

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

καλεί σε σεβασμό των δικαιωμάτων

Σε όλο αυτό το κατηγορητήριο ένθεν και ένθεν έρχεται η

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)*

και επισημαίνει με ανακοίνωσή της ότι: «...Η έννοια της δη-

μόσιας ασφάλειας αποτελεί συνταγματικό στόχο και προ-

απαιτούμενο δημοκρατικής συνύπαρξης καθώς έτσι μόνο

εμπεδώνονται θεμελιώδη και συνταγματικά κατοχυρωμένα

ανθρώπινα δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή, στην

υγεία, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, η ελευ-

θερία γνώμης, το δικαίωμα τους συνέρχεσθαι και η προστα-

σία της ατομικής ιδιοκτησίας. 

Η τήρηση της νομιμότητας συνιστά εγγύηση για τον έμπρα-

κτο σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών. Ωστόσο, η κρατική

εξουσία και ειδικότερα η Ελληνική Αστυνομία, ως εκ της

θέσης ισχύος της, υπέχει με-

γάλη ευθύνη για την οποία

θα πρέπει να λογοδοτεί ει-

δικά, διασφαλίζοντας έτσι ότι

το μονοπώλιο της νόμιμης

βίας δεν υπερβαίνει ποτέ το

απολύτως αναγκαίο μέτρο

ενόψει των εκάστοτε περι-

στάσεων.

Η αναιτιολόγητη ή δυσανά-

λογη χρήση βίας και μέτρων

καταστολής ναρκοθετεί το

κράτος δικαίου εκ των έσω,

ενώ πλήττει σωρεία θεμελιω-

δών δικαιωμάτων, με πρώτιστο αυτό της ανθρώπινης αξιο-

πρέπειας.

Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας, άλλωστε, ενι-

σχύουν μια ενδημική κουλτούρα ατιμωρησίας που πρέπει

πλέον να σταματήσει. Επιπλέον, η ίδια η έννοια της κοινω-

νικής συνοχής μέσω της διατήρησης της εμπιστοσύνης των

πολιτών προς την Ελληνική Αστυνομία επιτάσσει την απο-

μόνωση από το ίδιο το σώμα τέτοιων περιστατικών σε πε-

ρίπτωση που αυτά λαμβάνουν χώρα.

* Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι

το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο  της ελληνικής Πολιτείας σε

θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με

το Ν 2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις

«Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν πρόσωπα οριζόμενα

από σαράντα δύο φορείς.    

Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις! 

― Τι κάνουν τα παιδιά σου;
― Καλά
― Με τι ασχολούνται;
― Ο ένας είναι γιατρός, ο άλλος δάσκαλος, η κόρη

μου νηπιαγωγός. Ο μικρός έγινε κλέφτης
― Εχεις τρία τόσο καλά παιδιά και κρατάς τον

κλέφτη στο σπίτι σου;
― Μα, αυτός μας συντηρεί. Οι άλλοι είναι άνεργοι...

Αποστάγματα σοφίας...

Η νόμιμη βία δεν μπορεί να ναρκοθετεί το κράτος δικαίου
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Φωτογραφική διάταξη για

συγκεκριμένο πρόσωπο

Aπό το Δικηγορικό Γραφείου του Βασίλειου Καπερ-

νάρου, ελάβαμε το παρακάτω δελτίο τύπου, όπου

ενημερώνει ότι με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο

του Υπ. Προστασίας του Πολίτη, συστήνεται μία

θέση Αρχιπυράρχου και είναι φωτογραφική για το

πρόσωπο του Πύραρχου Γ. Πορτοζούδη.

Ο Πύραρχος Γεώργιος Πορτοζούδης, αξιωματικός

της ΥΕΜΠΣ, γράφει ο Β. Καρπερνάρος, ήταν διοι-

κητής την 23/07/2018 την ώρα που καιγόταν το

Μάτι και οι 102 συνάνθρωποί μας και έφευγε με το

υπηρεσιακό αυτοκίνητο... 

Το συγκεκριμένο έργο θα έχει πολλαπλές κα-

ταστροφικές συνέπειες για τους κατοίκους

της ευρύτερης περιοχής πολλών δήμων. Ορι-

σμένες μόνο από αυτές είναι η απώλεια ενός

μεγάλου ελεύθερου χώρου στην Αττική και

ενίσχυση της τσιμεντοποίησης, η επιβάρυνση

του περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου,

η τεράστια και διαρκής κυκλοφοριακή επιβά-

ρυνση, η αλλοίωση της φυσιογνωμίας των πε-

ριοχών και μετάδοση των προτύπων του

τζόγου αντί για την ενίσχυση της συλλογικό-

τητας και της αλληλεγγύης. Για άλλη μια

φορά βλέπουμε να προτάσσονται τα μεγάλα

επιχειρηματικά συμφέροντα και το κέρδος

σε βάρος της ζωής των κατοίκων και του πε-

ριβάλλοντος στη ήδη ταλαιπωρημένο σώμα

της Αττικής.

Στην ενημέρωση – αίτημα της επιτροπής

αγώνα ενάντια στη μετεγκατάσταση του Κα-

ζίνο στο Μαρούσι στον αστικό ιστό που στάλ-

θηκε, στο περιφερειακό συμβούλιο

ενημερώνουν ότι πάρα πολλοί τοπικοί φορείς,

δήμοι ακόμα και μεμονωμένοι πολίτες έχουν

καταθέσει  αιτήματα ακυρώσεως του κατα-

στροφικού αυτού έργου τα οποία εκδικάζον-

ται στης 7 Φεβρουαρίου στο ΣτΕ και ζητάνε

να συζητηθεί το θέμα αυτό και όλα τα μέτρα

εναντίωσης που οφείλει να πάρει η Περιφέ-

ρεια για την αποτροπή της μετεγκατάστασης

του Καζίνο στον αστικό ιστό.  

Ανάμεσα στα άλλα ζητάνε «η Περιφέρεια Αττι-

κής να προχωρήσει στην κατάθεση παρέμβα-

σης στο ΣτΕ υπέρ των αιτήσεων ακυρώσεως

που θα συζητηθούν στις 7/2/2020» καθώς και

να ενημερωθούν προκειμένου να παραστούν

στη συνεδρίαση του ΠΕΣΥ και να ενημερώσουν

το περιφερειακό συμβούλιο.

[...] Είναι φανερό ότι αν δεν συζητηθεί το

θέμα στης 15/1 δε θα υπάρχει χρόνος ώστε

να πάρει μέτρα η Περιφέρεια, γι’ αυτό ζητούν

να συζητηθεί προ ημερησίας στις 15/1.

Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι 

Αλεξίου Έλλη, Τουλαρίδης Κώστας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Μετά τη λήξη της κατάληψης στο 2ο Λύκειο Βούλας

από μαθητές του σχολείου, ο Σύλλογος Γονέων θε-

ωρεί ότι έφτασε η ώρα να γνωστοποιήσει την θέση

του.

Όλες αυτές τις ημέρες, αποφύγαμε να πάρουμε

μέρος σε “καφενειακές” διαδικτυακές συζητήσεις.

Αντ' αυτού προτιμήσαμε να είμαστε σε συνεχή επαφή

με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους γο-

νείς του σχολείου μας, το Δήμο, τη διεύθυνση και φυ-

σικά τους μαθητές. Η στάση μας αυτή δεν πρέπει να

εκληφθεί ως αποδοχή ή στήριξη της κατάληψης, ούτε

φυσικά ως αποδοχή των πολλών άστοχων σχολίων

που διαβάσαμε. Καταδικάζουμε δε, απερίφραστα,

όλα εκείνα που πρόσβαλαν παιδιά και οικογένειες.

Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι οι διεκδικήσεις

των παιδιών, μικρές ή μεγάλες, σωστές ή λάθος, δεν

θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να αποτελούν πεδίο

πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Ο Σύλλογός μας έχει αποφασίσει εδώ και καιρό, να

μην κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί, αλλά

να τα αναδεικνύει και να δρομολογεί λύσεις.

Έτσι, η γνώμη μας είναι ότι η δύσκολη αυτή κατά-

σταση για το σχολείο μας είναι απόρροια της έλλει-

ψης σωστής και ουσιώδους επικοινωνίας ανάμεσα

σε όλους όσους είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λει-

τουργία του σχολείου.

Ο Σύλλογος αναλαμβάνει με πλήρη επίγνωση του

ρόλου του το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί·

άλλωστε έχουμε ξεκινήσει ήδη να συμμετέχουμε

στην διαδικασία επίλυσης μεγάλου μέρους από τα αι-

τήματα των παιδιών, αφού από την πρώτη στιγμή και

καθημερινά, είμαστε παρόντες έξω από το σχολείο.

Θεωρούμε δε ότι συνεργαζόμαστε και θα συνεχί-

σουμε να συνεργαζόμαστε εξαιρετικά τόσο με την δι-

εύθυνση του σχολείου, όσο και με την Σχολική

Επιτροπή του Δήμου μας.

Όλες αυτές τις ημέρες, είμαστε σε διαρκή επαφή με

τα παιδιά, τη διεύθυνση του σχολείου, την Πρόεδρο

της Σχολικής Επιτροπής κυρία Νικηφοράκη, τον Αν-

τιπρόεδρο και γονέα του σχολείου κύριο Ζερβό,

καθώς και την νεοσύστατη Ένωση Γονέων Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, στους οποίους έχουμε εκ-

φράσει τις σκέψεις μας κι έχουμε ακούσει τις προτά-

σεις τους για τη λύση των θεμάτων που απασχολούν

τους μαθητές.

Είμαστε βέβαιοι λοιπόν, ότι όλοι θα συμβάλλουν,

ώστε όλοι, στο να μην χρειαστεί να βιώσει ξανά το

σχολείο τέτοια κατάσταση. Άλλωστε, εκτιμούμε ότι

οι μαθητές στο συγκεκριμένο σχολείο έχουν αποδεί-

ξει επανειλημμένα με την ωριμότητά τους, ότι είναι

ήδη άξιοι δημότες-πολίτες (αφού πλέον το δικαίωμα

ψήφου είναι στα 17!) και ισότιμοι συνομιλητές. Ας

μην ξεχνάμε δε ότι -και με την αρωγή του Συλλόγου-

έχουν κάνει το 2ο Λύκειο Βούλας γνωστό πολύ έξω

από τα σύνορα του Δήμου μας, σε πολιτιστικό και πε-

ριβαλλοντικό επίπεδο.

Σχετικά με την κατάληψη του 2ου Λυκείου Βούλας

Επιστολή, δελτίο τύπου, ελάβαμε από το Σύλλογο Γονέων του 2ου Λυκείου Βούλας, σχετικά με την κατά-
ληψη που είχαν προκαλέσει οι μαθητές την περασμένη εβδομάδα. Η κατάληψη έληξε σύντομα και ελπίζουμε
να επιλυθούν και τα προβλήματα που προέβαλαν τα παιδιά σύντομα.
Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας.

Aνοιχτή Επιστολή προς κο Μητσοτάκη, 

κο Σταϊκούρα και κα Γεωργία Μαρτίνου
Από την αναγνώστρια Ελένη Πάτση, ελάβαμε “ανοιχτή” επιστολή, όπως σημει-

ώνει η ίδια που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό, υπουργό και βουλευτή.

Μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι

«Κύριοι θα ήθελα να σας επισημάνω

δύο στραβά νομοθετήματα που έκανε ο

ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα, εσείς που κατα-

λαβαίνετε τον κόσμο και το δίκιο να τα

αποσύρετε ΑΜΕΣΑ. Ο κύριος Μητσοτά-

κης μάς εξέπληξε ευχάριστα κάνοντας

πράγματα για το κοινό καλό, που δεν

τα περιμέναμε. Έτσι ελπίζω να καταρ-

γήσουν άμεσα αυτές τις διατάξεις.

1. Τα χρέη του πατέρα να περνάνε με

το θάνατό του στα παιδιά! Τί φταίνει το

παιδί, αν ο πατέρας δεν ήταν σωστός;

Εχουμε δει πατέρες δολοφόνους και τα

παιδιά αγγελούδια. Τί φταίει ένας άν-

θρωπος για τις πράξεις άλλου; Και το

δέυτερο κατάπτυστο Διάταγμα. Όσοι

έχουν πάθει κάποια αναπηρία όπως εγ-

κεφαλικό, ΔΕΝ έχουν δικαίωμα να πά-

ρουν επίδομα ΑμΕΑ γιατί δεν έχει

σύνταξη. Είναι δυνατόν; Το επίδομα

πρέπει να δίνετε για την αναπηρία, όχι

αν έχει σύνταξη ή όχι.

Καλώ όλους τους Συλλόγους ΑμΕΑ, Δι-

κηγορικούς, Βουλευτές, να αντιδρά-

σουν σε αυτά τα δύο κατάπτυστα

διατάγματα.

Εχυαριστώ

Ελένη Πάτση
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Πρωτοχρονιάτικη πίτα

έκοψε η Τοπική Επιτροπή

του Δήμου ΒΒΒ, της

Νέας Δημοκρατίας, την

περασμένη Κυριακή

12/1/20 στη Βάρκιζα.

Μία μεγάλη αίθουσα κα-

τάμεστη από κόσμο,

ακόμη και όρθιοι!

Μέλη, γνωστοί και φίλοι

τίμησαν την εκδήλωση, η

οποία είχε και έναν χα-

ρακτήρα αλληλεγγύης,

αφού τίμησαν τον πα-

τέρα Αντώνιο που ίδρυσε

την Κιβωτό του κόσμου

και έχει αγκαλιάσει εκα-

τοντάδες παιδιά, που

βρίσκονταν στο ...δρόμο.

Την εκδήλωσε χαιρέτισε

η πρόεδρος της Τοπικής

Κλαίρη Σαραντάκου, η

οποία καλοσώρισε τους

προσκεκλημένους πα-

ρευρισκόμενους βουλευ-

τές Γιώργο Βλάχο και

Βασίλη Οικονόμου

καθώς και την πολιτευτή

Β. Κόλλια.

Από το Δήμο ΒΒΒ, πα-

ρευρέθη, σύσσωμη θα

έλεγα, η παράταξη της

μείζονος αντιπολίτευσης

“Κύμα Ενωμένων Πολι-

τών” με επικεφαλής τον

Δημήτρη Δαβάκη, ενώ

από την Δημοτική πλει-

οψηφία του Δήμου,

απουσίασε και ο δήμαρ-

χος και η συντριπτική

πλειοψηφία των συμβού-

λων, κάτι που έγινε έν-

τονα αισθητό στην

αίθουσα, τόσο που ρω-

τούσαν μήπως δεν έχει

κληθεί.

Δύο μόνο μέλη της πα-

ράταξης του Δημάρχου

παρευρέθησαν, η Όλγα

Πολίτη και ο Φιλανδός

Lehtinen Teemu.

Στα “πηγαδάκια” πάντως

ακουγόταν ότι ο δήμαρ-

χος σκοπίμως απουσίασε

και μάλιστα έδωσε και

εντολή να μην έρθουν

και οι σύμβουλοι. Ισως

έτσι να εξηγείται η με-

γάλη απουσία των συμ-

βούλων.

Εμείς ρωτήσαμε την

πρόεδρο Κλαίρη Σαραν-

τάκου, μετά το πέρας της

εκδήλωσης, αν ο δήμαρ-

χος ήταν καλεσμένος και

μας το επιβεβαίωσε κα-

τηγορηματικά.

Αννα Μπουζιάνη

Πρωτοχρονιάτικη πίτα με την Τοπική της Ν.Δ.
Απούσα η Δημοτική Αρχή του Δήμου ΒΒΒ

Πρωτοχρονιάτικη πίτα με το Σύλλογο

Κατοίκων Μεγάλου Καβουρίου

Τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου κατοίκων μεγάλου Καβουριού, οικισμού

Αγίου Γεωργίου, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, την Κυριακή 12

Ιανουαρίου 2020, στην ετήσια γενική τους συνέλευση, όπου έγινε και ο απο-

λογισμός των δράσεων του 2019 και ο προγραμματισμός των αντίστοιχων

δράσεων του 2020. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κων/νος Παρασκευόπουλος και το Δ.Σ ευχήθηκαν

σε όλους Καλή χρονιά υγεία ευτυχία και δημιουργία.

Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε η πρεσβυτέρα του π. Αντωνίου,
από τον Ανδρέα Γλαβά, Πρόεδρο της Νομαρχιακής Διοικούσας
Επιτροπής Ανατ. Αττικής. Δίπλα τους τα μέλη της Τοπικής Νίκος
Νανούρης και Αγγελική Σοπίλη. 
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Το Elenisymban personal training έχει

σκοπό να βοηθήσει τις γυναίκες, στη φυσική και την

πνευματική τους υγεία, μέσα από το χορό.

Η  ανανέωση, επιτυγχάνεται με ευχάριστο τρόπο,

βοηθώντας στην αυτοσυγκέντρωση και στον κινη-

τικό συντονισμό.  Με την ψυχική υγεία που μας χα-

ρίζει ο χορός, αποκαθίσταται η αυτοεκτίμηση, η

εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η αγάπη στον εαυτό

μας, καθιστώντας έτσι την επανασύνδεση με την

ομορφιά της ζωής και της ύπαρξής μας ως γυναίκα. 

Πριν ξεκινήσουμε τη κοινή μας προσπάθεια, θα ξέ-

ρουμε ποια είναι τα προβλήματά μας και  θα κά-

νουμε 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 νιώθετε

σαν στο σπίτι σας. 

Βρείτε μια ώρα την ημέρα μόνο για εσάς. τα εξει-

δικευμένα μαθήματα μας, ενός ή δυο ατόμων θα

ανανεώσουν τη γυναίκα μέσα σας. 

Καλέστε μας 6946105188

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Call me

6946105188

Την Κυριακή 12 Ιανουάριου στον Άκτιο

Οδηγό στη Βάρη, πραγματοποιήθηκε

ο εορτασμός για τον ερχομό του νέου

έτους και η κοπή της πρωτοχρονιάτι-

κης πίτας με συγγενείς, ενοίκους και

εργαζόμενους των Μονάδων του

Άκτιου, αλλά και φίλους και επισκέ-

πτες από την ευρύτερη περιοχή.

Όλοι μαζί οι συμμετέχοντες σε κλίμα

εορταστικό, μοιράστηκαν όμορφες

στιγμές, αντάλλαξαν ευχές, χόρεψαν

και τραγούδησαν.

Με την παρουσία της τίμησε την εκδή-

λωση η Δρ. Παρασκευή Σακκά, Νευ-

ρολόγος – Ψυχίατρος και Πρόεδρος

της επιστημονικής επιτροπής του

Άκτιου, η οποία έκοψε την πρωτοχρο-

νιάτικη πίτα, ευχήθηκε σε όλους τους

παρευρισκόμενους για τη νέα χρονιά

και συνεχάρη το προσωπικό του

Άκτιου για την προσφορά του. Στο

πλευρό της ο Δρ. Κωστής Προύσκας,

Ψυχολόγος - Δρ. Γεροντολογίας, Πρό-

εδρος και Διευθύνων σύμβουλος του

Άκτιου, ο οποίος με τη σειρά του ευ-

χήθηκε σε όλους υγεία, ευτυχία και

χαρά και μοίρασε τα δώρα στους τυ-

χερούς της χρονιάς.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης ήταν η

πολύ όμορφη χορωδία των ενοίκων και

εργαζομένων, οι οποίοι έψαλαν τα κά-

λαντα και τραγούδησαν χριστουγεννιά-

τικα και παραδοσιακά τραγούδια.

Ο Λαογραφικός Μουσικοχορευτικός

Όμιλος Γλυφάδας ‘’Χοροστάσι’’, συμ-

μετείχε στην εκδήλωση με 20 χορευ-

τές και ζωντανή ορχήστρα. Η χορωδία

του συλλόγου έψαλλε τα κάλαντα δια-

φόρων περιοχών της Ελλάδας και

όλοι μαζί χόρεψαν παραδοσιακά τρα-

γούδια με την καθοδήγηση του χορο-

διδάσκαλου κου Βελισσαρόπουλου.

Από την εκδήλωση δεν θα μπορούσε

να λείψει το καλό φαγητό. Οι σεφ της

Μονάδας για μια ακόμη φορά ετοίμα-

σαν έναν υπέροχο και πλούσιο

μπουφέ.

Ο Άκτιος, ένας πολύχρωμος και ζων-

τανός οργανισμός  Φροντίδας Ηλικιω-

μένων με ένα ιδιαίτερο μοντέλο

φροντίδας, πρωτόγνωρο για τα ελλη-

νικά δεδομένα.

Λεωφόρος Βάρης, δίπλα από τα Παι-

δικά Xωριά SOS.

Γιόρτασαν τον ερχομό του νέου χρόνου
στον “Ακτιο Οδηγό”
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Το τελευταίο διάστημα στη «μικρή μας πόλη»

(όπως θα έλεγε και ο Δημήτρης Χατζής), στην το-

πική κοινωνία της ΒΟΥΛΑΣ διεξάγεται ένας διάλο-

γος σχετικά με τη χρησιμότητα τής γέφυρας που

έχει σχεδιασθεί να κατασκευασθεί στο ύψος της

παραλιακής λεωφόρου, όπου βρίσκονται το Πάρκο

Εθνικής Αντίστασης και το καφενείο ΝΟΤΟΣ (στην

παραλία). 

Τα δεδομένα που έχουν

διαμορφωθεί μέχρι σήμερα

(περί τα τέλη Ιανουαρίου

2020) είναι τα εξής: το Δη-

μοτικό Συμβούλιο του

Δήμου των 3Β ενέκρινε την

τεχνική μελέτη για το έργο

και αποφάσισε την κατα-

σκευή της γέφυρας. Από

την άλλη ομάδες δημοτών

και κατοίκων αμφισβητούν

την απόφαση και αναλαμ-

βάνουν πρωτοβουλίες για

την ακύρωσή της. Μία τέ-

τοια πρωτοβουλία είναι και

η ένσταση των κατοίκων

για το σχετικό θέμα προς

την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση». 

Μπροστά στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί,

επιβάλλεται όλοι μας, Δημοτική Αρχή, ομάδες δη-

μοτών και κατοίκων, σύλλογοι και όλοι οι ενδιαφε-

ρόμενοι να αντιληφθούμε πρωτίστως, ότι

οποιαδήποτε απόφαση που αφορά σε ζητήματα

του Δήμου, δεν λαμβάνεται χωρίς να έχουν προ-

ηγηθεί συζητήσεις και διαβουλεύσεις (εννοείται

και τυπικές και άτυπες) και εάν δεν έχουν ωριμά-

σει οι συνθήκες για την εκτέλεση αυτής της από-

φασης.

Με άλλα λόγια στην περίπτωση της «πεζογέφυ-

ρας» βρισκόμαστε μπροστά σε μία παθογένεια τυ-

πικού και ουσιαστικού ανορθολογισμού όσον

αφορά στην απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Η

σχετική απόφαση δεν πείθει τους κατοίκους και

τους δημότες για τη χρησιμότητα και την ανα-

γκαιότητα της «πεζογέφυρας». Η επιχειρηματολο-

γία, η οποία αναπτύσσεται από τους κατοίκους

συγκεφαλαιώνεται στη θέση, σύμφωνα με την

οποία μία απλή τεχνική κατασκευή όπως π.χ. είναι

αυτή της «έξυπνης διάβασης πεζών» μπορεί να

λύσει το πρόβλημα. Στόχος μας δεν είναι να ορ-

γανωθεί η παραλιακή λεωφόρος, από κυκλοφορια-

κής απόψεως, κατά το πρότυπο της «ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΔΟΥ», αλλά να οργανώσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι

της περιοχής την καθημερινή ζωής τους, όταν

αποφασίσουν να διασχίσουν την λεωφόρο και να

φθάσουν στην παραλία. 

Από τη σκοπιά της πολιτικής φιλοσοφίας, την

οποία διδάσκω στο Πανεπιστήμιο, έχω να τονίσω

τα εξής: Πρώτον, ας επικρατήσουν δεύτερες σκέ-

ψεις. Δηλαδή ας επιτρέψουμε στους εαυτούς μας

(αναφέρομαι και τη Δημοτική Αρχή και στους δη-

μότες) τον αναστοχασμό, δηλαδή στην πνευμα-

τική και διανοητική εκείνη κίνηση η οποία θα

θεμελιώσει ορθολογικά την απόφασή μας. Τότε

και μόνον τότε να προχωρήσουμε είτε στην κατα-

σκευή «πεζογέφυρας» είτε στην ακύρωση της

σχετικής απόφασης. Οπότε το επόμενο βήμα θα

είναι η κατασκευή «έξυπνης διάβασης» για πε-

ζούς. 

Αναπτύσσω δύο ακόμη επιχειρήματα σχετικά με

τον προτεινόμενο αναστοχασμό: το σχεδιαζόμενο

τεχνικό έργο της «πεζογέφυρας» όχι μόνον δια-

κρίνεται από την αντιαισθητική όψη του, αλλά βρί-

σκεται σε αντίθεση προς το οικιστικό και

οικολογικό πνεύμα της περιοχής μας. Δεν είναι τυ-

χαίο, ότι έχει χαρακτηρισθεί: φαραωνικό έργο.

Υπερβαίνει τα δεδομένα της «μικρής μας πόλης»

σε οικιστική κλίμακα. Και δεύτερον επειδή, όπως

ισχυρίζομαι, βρισκόμαστε ως τοπική κοινωνία στην

αρχή μίας μεταβατικής περιόδου, η οποία (όπως

και κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80) θα

σφραγίσει την ταυτότητα της πόλης μας, οι απο-

φάσεις της Δημοτικής Αρχής επιβάλλεται να εν-

ταχθούν σ’ ένα καθολικό πρόγραμμα εξέλιξης και

ανάπτυξης της περιοχής. 

Ως συμπέρασμα των σκέψεων που ανέπτυξα δια-

τυπώνω την εξής πρόταση: όσο είναι καιρός ας

επανεξετάσουμε ως τοπική κοινωνία (Δημοτική

αρχή και δημότες) την απόφαση για την «πεζογέ-

φυρα». Η εναλλακτική λύση έχει προταθεί. Και δεν

πρέπει να ξεχνάμε: ότι μία τοπική κοινωνία (μία

πόλη) εντάσσεται στο παγκόσμιο τουριστικό και

αναπτυξιακό πνεύμα (μετατρέπεται σε καθολικό

πνεύμα) μόνον εάν διατηρεί και ενισχύει τα ιδιαί-

τερα χαρακτηριστικά της και δεν τα αντικαθιστά

με στοιχεία φαραωνικής μεγαλοπρέπειας και φαν-

τασμαγορίας. 

――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.   

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Πεζογέφυρα 

ή διάβαση πεζών 

στη Βούλα; 

Γ
ια 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 τουλά-

χιστον έχει εγκριθεί στο σημείο αυτό να τοποθε-

τηθεί πεζοφάναρο, που για κάποιον περίεργο λόγο

δεν τοποθετείται. Μάλιστα είχε αναφερθεί στην

παρουσίαση της Mελέτης Κυκλοφοριακών ρυθμί-

σεων 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 αριστε-

ρές στροφές από οδό Ήρας προς Λεωφ. Καρα-

μανλή (που είναι επιπλέον παράνομη) και από

Λεωφ. Καραμανλή προς οδό Διός, προτείνεται η

λειτουργία σηματοδότησης στους δύο κόμβους με

ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πεζών. 

Α.Μπουζιάνη
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Εικόνες εγκατάλειψης, παροπλισμένων

οχημάτων, απαρχαιωμένων και μη λει-

τουργικών υποδομών καθώς και γρα-

φείων με τεράστιο όγκο φακέλων,

συνάντησε ο Περιφερειάρχης Αττικής

Γ. Πατούλης κατά την επίσκεψή του

στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τε-

χνικών Έργων στην Παλλήνη και στη

γέφυρα Λ. Κηφισού, καθώς και στη Δι-

εύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών

Υποδομών. 

Ο Περιφερειάρχης κατά τη διάρκεια της

επίσκεψής του ενημερώθηκε από τα

στελέχη της Διεύθυνσης για τις σημαν-

τικές ελλείψεις υποδομών, προσωπι-

κού, την αλληλοεπικάλυψη

αρμοδιοτήτων, καθώς και τα προβλή-

ματα που υπάρχουν, τόσο στις εγκατα-

στάσεις της Διεύθυνσης, όσο και με τον

παροπλισμένο στόλο οχημάτων. 

Στη γέφυρα Λ. Κηφισού, είναι ακινητο-

ποιημένα οχήματα, είτε λόγω μικρών

βλαβών, είτε λόγω έλλειψης χειριστών.  

Ζήτησε δε να γίνει άμεσα καταγραφή

των προβλημάτων, με στόχο να δρομο-

λογηθεί το ταχύτερο δυνατό η επίλυση

τους.  

«Προτεραιότητά μας είναι να διορθώ-

σουμε τις στρεβλώσεις και να αξιοποι-

ήσουμε το προσωπικό και τις υποδομές

της Περιφέρειας προς όφελος των πολι-

τών. 

Η εικόνα που συναντήσαμε είναι άκρως

απογοητευτική. Η Περιφέρεια Αττικής

διαθέτει ένα αξιόμαχο προσωπικό το

οποίο, ούτε επαρκεί, ούτε διαθέτει τα κα-

τάλληλα μέσα για να μπορέσει να αντα-

ποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν.

Η κεντρική Διοίκηση θα πρέπει να κατα-

λάβει ότι οφείλει να θωρακίσει την Τοπική

Αυτοδιοίκηση Πρώτου και Δεύτερου Βαθ-

μού σε επίπεδο πόρων και ανθρώπινου

δυναμικού. Οφείλουμε να μεταβούμε σε

ένα νέο μοντέλο λειτουργίας ενός επιτε-

λικού κράτους», δήλωσε μεταξύ άλλων

ο Περιφερειάρχης. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν και η εντε-

ταλμένη Σύμβουλος  Έργων Ε. Κο-

σμίδη, ο σύμβουλος οδικής ασφάλειας

Κ. Λογοθέτης και ο σύμβουλος σε θέ-

ματα μεταφορών καθηγητής Ευάγγε-

λος-Γεράσιμος Ματσούκης. 

Απονομή δημοσιογραφικών 
βραβείων Ιδρύματος Μπότση

Η 36η απονομή των δημοσιογραφικών βραβείων του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιο
γραφίας «Αθανασίου Βασ. Μπότση» πραγματοποιήθηκε  15 Ιανουαρίου 2020, με την
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, εκπροσώπων  της
πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας  στο Μέγαρο Σαρόγλου της Λέσχης
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μπότση, Πάνος Καραγιάννης,
τόνισε ότι το Ίδρυμα βραβεύει κάθε χρόνο τους δημοσιογράφους, τα έντυπα και τα μέσα
ενημέρωσης που σέβονται πάνω από όλα το δικαίωμα των πολιτών για ενημέρωση.
Μεταξύ άλλων, περιλαμβανόταν και το ειδικό βραβείο «Βλάσσης Σωκρατίδης», που θε
σμοθετήθηκε το 2013 στη μνήμη του αειμνήστου πρώην Προέδρου της ΕΔΙΠΤ Βλάσση
Σωκρατίδη, το οποίο απονεμήθηκε στο μέλος της Ένωσης Βαρβάρα Γκιγκιλίνη,
ιδιοκτήτρια  της εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» της Μυτιλήνης.

Εικόνες εγκατάλειψης στις Διευθύνσεις 

Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Αττικής
Ο Γ. Πατούλης ζήτησε άμεση καταγραφή των προβλημάτων

Τα ίδια και στη Διεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδομών
Ένα σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεων καταλαμβάνουν φάκελοι καθώς και

σημαντικές μελέτες υποδομών και μεγάλων έργων της Περιφέρειας.  

Σ.Σ. Μπορεί σε κάποιον απ’ αυτούς τους φακέλους να βρίσκεται η δική σας περί-

πτωση ή η δική μου ή κάποιου ρέματος ή κάποιου σχεδίου πόλης. Τραγικό!!
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Ενοπλες Δυνάμεις 

και ΜΜΕ

Το σημερινό άρθρο, είναι δύσκολο, περίπλοκο και

για την ενημέρωσή σας, προσπάθησα να «συμ-

πτύξω» το περιεχόμενο, ώστε να είναι ευκολοκατα-

νόητο και να περιέχει τα απαραίτητα δυνατά.

Είναι γεγονός, ότι οι άνθρωποι της σύγχρονης κοι-

νωνίας, βασίζονται στα ΜΜΕ για να ενημερωθούν.

Εστω και αν η γνώμη τους διαμορφώνεται μερικώς

από τη διαπροσωπική επικοινωνία και επαφή τον

άμεσο κοινωνικό τους περίγυρο, τα ΜΜΕ αποτελούν

την πιο συχνή και έμμεση πηγή ενημέρωσής τους

από τα δρώμενα στους κοινωνικούς θεσμούς της

κοινωνίας.

Ενας από τους θεσμούς αυτούς είναι και οι Ένοπλες

Δυνάμεις (ΕΔ). Ωστόσο δεν αντιμετωπίζονται με τον

ίδιο τρόπο και εκ μέρους των ΜΜΕ, παρατηρείται μία

αντιφατική εικόνα. Από την μία πλευρά, οι ΕΔ λίγο /

πολύ θεωρούνται ταμπού και εθνικά στεγανά και

έτσι δεν γίνεται όπως λένε «λόγος για πολλά πράγ-

ματα δημόσια», και από την άλλη πλευρά θεωρούν-

ται αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας, καθώς

αποτελούν όχι μόνο τον πολυπληθέστερη «δημόσιο

οργανισμό», αλλά και ζωτικό φορέα της εδαφικής

ακεραιότητα ςτης χώρας, με αποτέλεσμα να γίνεται

«ιδιαίτερη πηγή» ειδήσεων.

Ετσι θεωρώ ότι οι παρακάτω κατηγορίες καλύπτουν

το φάσμα των διαστάσεων και δημοσίευσης των

ΜΜΕ. Και αυτές είναι:

1) Η πολιτική ηγεσία των ΕΔ και ιδίως δημοσιεύματα

που αφορούν τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας και

τον/ους Υφυπουργό/ούς.

2) Η Στρατιωτική ηγεσία, με δημοσιεύματα που αφο-

ρούν τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής

Αμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) και τους Αρχηγούς των Γενικών

Επιτελείων ΣΞ/Πα/ΠΝ.

3) Η αμυντική ικανότητα, με δημοσιεύματα που ανα-

φέρονται στην ετοιμότητα και μαχητική ικανότητα

των Ε.Δ.

4) Το μόνιμο και στρατεύσιμο προσωπικό, με δημο-

σιεύματα που αφορούν κυρίως, στις συνθήκες δια-

βίωσης, στον τρόπο διοίκησης και «τυχόν»

ατυχήματα

5) Οι δημόσιες εκδηλώσεις, με δημοσιεύσεις που

αναφέρονται σε σχεδιασμένες προσπάθειες των ΕΔ,

όπως η Ναυτική Εβδομάδα.

6) Η γενική και «πιο πιεσμένη» κατηγορία διάφορα

που περιλαμβάνουν ελλείψεις επιχειρησιακής ετοι-

μότητας, κριτική επί των αποφάσεων σε Ασκήσεις

Ετοιμότητας.

Στατιστικά, εννέα δημοσιεύματα καταγράφονται

στον καθημερινό τύπο, για τις ΕΔ με 1-2 πρωτοσέ-

λιδα.

Εκείνο που προκαλεί ενδιαφέρον, είναι ότι οι ΕΔ,

ιδίως σε περιόδους κρίσης, κρίνονται σύμφωνα, με

τις πολιτικές πεποιθήσεις της εφημερίδας, της τηλε-

όρασης και Social media. Η απόκρυψη πληροφοριών,

αποτελεί το «ανάθεμα» από τους δημοσιογράφους,

διότι θεωρούνται ως ειδήσεις που διευρύνουν την

κυκλοφορία των εφημερίδων τους.

Αρκετοί δημοσιογράφοι, στρατιωτικοί συντάκτες,

έχουν περιορισμένη γνώση πάνω σε θέματα ΕΔ και

στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από αυτό συνεπάγεται

ότι τα άρθρα, ή οι ανταποκρίσεις, πολλές φορές

είναι εκτός νομιμότητας και πραγματικής διάστασης

των γεγονότων.

Ετσι δεν αρκούνται στις «φιλτραρισμένες» ειδήσεις

που τους παρέχουν τα Γραφεία Τύπου του ΓΕΕΘΑ,

με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε παρερμηνείες των

γεγονότων, άστοχες συμπεριφορές εις βάρος της

Εθνικής Αμυνας και Ισχύος,. Εξ αυτού πιστοποιείται

ότι τα ΜΜΕ είναι η τέταρτη (αν όχι πρώτη) εξουσία.

Οδηγούμαστε, μετά τα παραπάνω στην παραπληρο-

φόρηση που είναι η μεταφορά διαφόρων ψευδών ή

αναληθών ή τροποποιημένων πληροφοριών, που

μετά ανάλυση εκ μέρους του εχθρού, αντικαθιστούν

την κατασκοπεία.

Ετσι η παραπληροφόρηση ή «κιτρινισμός» ή fake

news, είναι φαινόμενα που διογκώνονται και λόγω

των τεχνολογικών μέσων, παρατηρείται γρήγορη

διάδοση.

Κάποιος έγραψε: «Η εμπειρία διδάσκει ότι στα στρα-

τιωτικά σύνολα που είναι δήθεν επαρκώς εκπαιδευ-

μένα, που έχουν δήθεν υψηλό ηθικό και έχουν δήθεν

αξιόπιστο στρατό θα πρέπει οι ΕΔ μας να έχουν μη-

δενικό δείκτη ατυχημάτων». Σχολιάστε το κατά την

κρίση σας όπως και τη ρήση κάποιου άλλου που

έγραψε: «Οι ΕΔ πλουτίζουν πουλώντας πατριωτι-
σμό»
Προσωπικά, διαφωνώ πλήρως μ’ αυτά, δεδομένου

ότι η Αποστολή των ΕΔ στηρίζεται στα ακριβώς αν-

τίθετα από τα προαναφερόμενα.

Ομως, πως φτάνουν «απόρρητα» έγγραφα στα χέρια

του τύπου; Τι υπόγειες διαδρομές και υποσχέσεις

ακολουθούν και με ποιο τρόπο αποσπώνται από τους

επιτελείς τα έγγραφα αυτά; (προαγωγές, χρήματα;

Αντίθετοι στις αποφάσεις;).

Σας παραπέμπω στο internet, για να μελετήσετε το

άρθρο με τα σχόλια. Τίτλος του: «Οι μπουκαδόροι
του Υπουργείου Άμυνας» (όλο ένα τεράστιο fake

news).

Παρ’ όλα αυτά όμως, η γνώμη μου είναι ότι η σωστή

συνεργασία ΕΔ και ΜΜΕ, με σύνεση και καλοπροαί-

ρετη κριτική, τόσο σε εποχή ειρήνης όσο και σε

εποχή κρίσεων, θα αποτελέσει «πολλαπλασιαστή

ισχύος», δεδομένου ότι ενίοτε η πέννα και η εικόνα

είναι πιο δυνατά από το ξίφος.

«Μπορεί να κάνεις μία δήλωση με σοβαρό-
τητα, λίγο πνεύμα, με κάποιο χαμόγελο, αλλά
όταν την δεις τυπωμένη, λείπει το χαμόγελο» 

Μάργκαρετ Θάτσερ

Παναγιώτης Μουντανέας

Αντιναύαρχος ε.α.

Εν όπλοις...

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 Προ-

στασίας διατύπωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Αν-

τιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Γ. Πατούλης, κατά τη

συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΠΕ  (8.1.2020) όπου συζη-

τήθηκε 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 αρμοδιό-

τητες των Περιφερειών, τις καινοτομίες που εισάγει το

σχέδιο νόμου και προσδιόρισε το πλαίσιο που θα κινη-

θεί ο νέος σχεδιασμός της κυβέρνησης, επισημαίνον-

τας 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 πρό-

σθεσε πως στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ξεκί-

νησε στις 30 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις

13 Ιανουαρίου, θα ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις και οι

παρατηρήσεις της Αυτοδιοίκησης, με στόχο βελτιωτι-

κές παρεμβάσεις.

Παρουσίαση των ρυτίνων

χύτευσης και επικάλυψης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εικα-

στικών τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.) οργανώνει διά-

λεξη, με θέμα «παρουσίαση των ρυτίνων χύτευσης

και επικάλυψης». Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020, στα γραφεία του

Ε.Ε.Τ.Ε., Βαλτετσίου 42, Εξάρχεια, κατά τις ώρες

11:00-13:00. Την παρουσίαση θα κάνει ο αγιογρά-

φος και μέλος του Ε.Ε.Τ.Ε., Γιώργος Βακουφτσής.

Θα γίνει εισήγηση αναλυτικά στα εξής:

 Εποξικές ρητίνες, υγρό γυαλί, ρητίνες χύτευσης

και επικάλυψης ενός και δύο συστατικών και τύποι

αυτών

 Πρωτογενή υλικά, που αποτελούνται και ιδιότητες.

 Επικινδυνότητα, προφυλάξεις, λύσεις αντικατάστασης.

 Χρήσεις, αντοχή στο χρόνο

 Αναλυτική επίδειξη και παρουσίαση χρήσης στην τέχνη

και τρόποι χρωματισμού αυτών.

Στις 12:00 μ. μ. θα γίνει διάλειμμα 10 λεπτών.

Με την ολοκλήρωση της εισήγησης θα ακολουθήσει

ανοιχτή συζήτηση και απαντήσεις.
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ

Επιβεβαιώθηκε, αγαπητοί αναγνώστες, το δυσοί-

ωνο σχετικά με τα του δήμου μας, μιας και η

πρώτη οικονομική επιτροπή του έτους καθώς και

η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πλημμύρισαν από την

...ευγένεια και την ευπρέπεια του δημάρχου!

Δικαιωματικά πλέον λογίζομαι ως σάκος του μποξ

δεχόμενη στις επιτροπές, εγώ μόνη φυσικά, τις

επιθέσεις αυτού του ανθρώπου...

Τα "παγωμένα" ομολογουμένως έδρανα παρακο-

λούθησαν κι αυτή την φορά να εκτυλίσσεται το

"one man's show", μία συνεδρίαση χαρακτηριζό-

μενη από τους κακούς τρόπους του δημάρχου. Το

να διαφωνεί κανείς ή να θέλει να υπερασπιστεί

την άποψή του (που δεν του χρειάζεται για την

ψηφοφορία των θεμάτων ή μήπως όχι;) απέχει έτη

φωτός από το να είναι προσβλητικός και να κατα-

λήγει δυνάστης, μην αφήνοντας ν’ ακουστεί καν

μία άλλη γνώμη ή να απαγορεύει τις ερωτήσεις!

Αδυνατώ να καταλάβω πώς θεωρεί ότι λειτουργεί

η διαδικασία και γιατί πρέπει, αφου τόλμησα να

ρωτήσω σχετικά, να οφείλω στη συνέχεια να

υπερψηφίσω! Ακόμη και το λευκό δεν δεχόταν,

άσε που στην διαμαρτυρία μου, ότι το λευκό (όπως

είχε πει ο ίδιος) δεν είναι ψήφος, αλλά παρατή-

ρηση, έγινε έξω φρενών, χτύπησε το έδρανο και

μου απαγόρευσε να μιλάω! 

Δηλαδή αν μπορούσε να με πετάξει έξω με τις

κλοτσιές, θα το έκανε σίγουρα... 

Επίσης δεν δέχομαι την δικαιολογία πως έχει θέμα

και δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του, ας πάρει

κάτι τέλος πάντων. Και τα δικά μας νεύρα δοκιμά-

ζονται, αλλά κρατάμε το επίπεδό μας. Πώς θα

γίνει δηλαδή: 'Η μήπως νομίζει ότι με το μπούλιγκ

θα με φιμώσει, για όνομα...

Κατά τ' άλλα, το υπόλοιπο κύλησε με περίσσια ει-

ρωνεία από την πλευρά του (να προσέχω μη μου

ξεφύγει κανένα, ή...) μέχρι που έφτασε προς συ-

ζήτηση το θέμα στο οποίο έχω ήδη αναφερθεί,

περί άρσης ασυμφωνίας του ρυμοτομικού στα πη-

γαδάκια, λόφος Τάσσιανη. Να ήσασταν από μια

μεριά να βλέπατε... Ευτυχώς παρίστατο από εμάς

ο κ. Κλήμης του τοπικού. Κατηγορήθηκε όλη η πα-

ράταξή μας με πρώτο τον αρχηγό Δ. Δαβάκη και

στη συνέχεια τον κ. Πέτροβιτς, του ΕΜΠ θυμίζω

(που με είχε ενημερώσει για το θέμα και έδωσα

στην Επιτροπή ένα έγγραφο ενστάσεων) ότι η πο-

λιτική μας είναι κατάπτυστη και εμείς που την κά-

νουμε το ίδιο, ότι κάνουμε τοπική  specula, ότι δεν

έχουμε αρχή, μέση και τέλος, ότι πράττουμε εκ

του πονηρού ότι δεν ξέρουμε τί μας γίνεται, ότι

προσπαθούμε και κατασκευάζουμε θέματα εκεί

που δεν υπάρχουν, είπε, είπε, είπε... 

Απαντώ λοιπόν ότι το μόνο που δεν του προσάπτω

είναι ότι δεν δημιουργεί θέματα προς σχολιασμό.

Κάθε φορά που βρίσκεται στο έδρανο, προκαλεί

το περί δικαίου αίσθημα και αφήνει τις χειρότερες

εντυπώσεις...

Σ’ ό,τι αφορά την 2η Οικονομική Επιτροπή της

εβδομάδας, την Παρασκευή, εξελίχθηκε σε φιά-

σκο, μιας και δεν είχαν πάρει τις απαιτούμενες

απαντήσεις επί της αναμόρφωσης του προυπολο-

γισμού και το θέμα απεσύρθη. Πολύ κακό για το

τίποτε.

Με αυτά και αυτά έκλεισε η εβδομάδα των παθών

μου. Εις το επανιδείν κ επαναγράφειν
Ι.Δόγκα

Παρέμβαση στη συζήτηση για τις «κα-
ταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστρα-
λία και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής»
στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβου-

λίου στο Στρασβούργο έκανε ο ευρω-

βουλευτής του ΚΚΕ Λευτέρης

Νικολάου-Αλαβάνος, τονίζοντας τα

παρακάτω: «Η επίκληση της κλιματικής

αλλαγής σαν αιτία των πυρκαγιών που

στοίχισαν δεκάδες ανθρώπινες ζωές και

ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές κατα-

στροφές αποκρύπτει ότι υπάρχει σήμερα

επιστήμη και τεχνολογία ικανές να περιο-

ρίζουν, προλαμβάνουν και καταστέλλουν

τις συνέπειες φυσικών φαινομένων. 

Δεν μπορεί να αποτελούν δικαιολογία οι

όποιες αλλαγές στο κλίμα. Αντίθετα, θα

έπρεπε να σημαίνουν ακόμα περισσότερες

πολιτικές ευθύνες στις κυβερνήσεις που

όχι μόνο δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα

αλλά αντίστροφα αποδυναμώνουν την πο-

λιτική προστασία και πυρόσβεση.

Η Αυστραλία αντιμετωπίζει αυτή την κατα-

στροφή χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό,

με λιγοστό προσωπικό, 80% εθελοντές πυ-

ροσβέστες, με μέσα «δανεικά» από άλλες

χώρες. Ανάλογο σχεδιασμό προβλέπει το

RescEU για τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι περικοπές με βάση το απαράδεκτο κρι-

τήριο κόστους - οφέλους  αποτελούν κα-

τεύθυνση της ΕΕ και των κυβερνήσεων

της».
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Σε αναμονή της δημοσίευσης στην Εφημε-

ρίδα της Κυβερνήσεως της νέας υπουργικής

Απόφασης για τους όρους και τις προϋπο-

θέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μετανα-

στευτικών ειδών, τόννου (Thunnus thynnus

BFT), μακρύπτερου τόννου (Thunnus

alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius

SWO), η οποία θα έχει νομική ισχύ από την

ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως, ενημερώνουμε το ενδια-

φερόμενο κοινό για τα ακόλουθα, όπως

αυτά κοινοποιήθηκαν στην Υπηρεσία Αλι-

είας της Περιφέρειας Αττικής, από το

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί-

μων (ΥΠΑΑΤ), με το αρ. πρωτ. 22/2116/

07.01.2020 έγγραφο.

Συγκεκριμένα:

1. Η νέα απόφαση εφαρμόζεται και για τις

άδειες αλίευσης του 2020.

2. Για τον ξιφία:

α) για όσους ήδη έχουν υποβάλλει αίτηση,

απαιτείται επικαιροποίηση με συμπληρωμα-

τική αίτηση, στην οποία θα περιλαμβάνεται

επιπλέον ο αριθμός καταχώρησης της Κτη-

νιατρικής.

β) μπορούν να υποβληθούν και νέες αιτή-

σεις, που θα περιλαμβάνουν τον αριθμό κα-

ταχώρισης Κτηνιατρικής.

3. Για τον τόννο:

α) σκάφη με μήκος μικρότερο των 12μ., που

πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πάρουν όλα

άδειες αλίευσης.

β) για τα σκάφη μήκους 12μ και άνω, θα

γίνει αξιολόγηση των αιτήσεων, με περίπου

τα ίδια κριτήρια που ίσχυαν έως τώρα.

γ) για όσους ήδη έχουν υποβάλλει αίτηση, απαι-

τείται επικαιροποίηση με συμπληρωματική αί-

τηση, στην οποία θα περιλαμβάνεται επιπλέον

ο αριθμός καταχώρησης της Κτηνιατρικής.

δ) μπορούν να υποβληθούν και νέες αιτήσεις,

με τον αριθμό καταχώρισης Κτηνιατρικής.

ε) Για σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των

12μ, απαιτείται επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση

του πλοιοκτήτη ότι εφόσον του χορηγηθεί η

άδεια αλίευσης ερυθρού τόννου και για την

περίοδο αλίευσης του, η σύνθεση του πλη-

ρώματος δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα (4)

άτομα. Εάν δεν υποβληθεί η εν λόγω Υπεύ-

θυνη Δήλωση αξιολογείται μαζί με τα σκάφη

μήκους 12μ και άνω.

4. α) Συμπληρωματικές και νέες αιτήσεις

των ενδιαφερόμενων σύμφωνα με τα προ-

βλεπόμενα, μπορούν να υποβληθούν κατά

περίπτωση εντός 10 εργάσιμων ημερών από

την δημοσίευση της Απόφασης,

β) Η διαβίβαση των αιτήσεων και δικαιολο-

γητικών προς την Γενική Διεύθυνση Αλιείας

πρέπει να γίνει το αργότερο έως 25 Ιανουα-

ρίου 2020 (ημερομηνία μη ελαστική, λόγω

υποχρέωσης υποβολής του ετήσιου σχεδίου

αλιείας 2020 στην Ε. Επιτροπή).

Η επίκληση της κλιματικής αλλαγής
αποκρύπτει ευθύνες...

Ανακοίνωση Δ/νσης Αλιείας για τους όρους και

τις προϋποθέσεις άσκησης της αλιείας των

άκρως μεταναστευτικών ειδών

Σε διαβούλευση Εθνικό Σχέδιο Δράσης για

ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης με κύριο γνώ-

μονα την προστασία της υγείας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, θέτει

σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορ-

θολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων. 

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής της

χώρας μας για τον καθορισμό των ποσοτικών και άλλων στόχων, μέτρων και

χρονοδιαγραμμάτων τους, για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από

τη χρήση γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλον-

τος και για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της εισαγωγής της ολοκληρω-

μένης φυτοπροστασίας καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών. 

Η διαβούλευση, θα διαρκέσει ένα μήνα, για  καταθέσεις προτάσεων προτάσεων

και σχολίων με σκοπό τη βελτίωση της αρχικής πρότασης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  14-01-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  1/2020 απόφασης της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Κρωπίας με θέμα ‘Επικαιροποίηση
της με αριθμό 16/2019 απόφασης
της Ε.Π.Ζ. που αφορά στην έγκριση
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων στη Λ. Βασιλέως Κωνσταντί-
νου από τη διασταύρωση με την
οδό Συντ/χη Δαβάκη, για την εκτέ-
λεση εργασιών του έργου «Κατα-
σκευή συνδέσεων με το δίκτυο
ακαθάρτων.» 
Στο Κορωπί στις 14 Ιανουαρίου του
έτους  2020  κατά την 1η  Τακτική
Συνεδρίαση της,  η  Επιτροπή Ποι-
ότητας Ζωής  του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επικαιροποιεί την με αριθμό
16/2019 προγενέστερη απόφαση
της Ε.Π.Ζ. εγκρίνοντας τις  προσω-
ρινές   κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στη Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντί-
νου, από τη διασταύρωσή της με
την οδό Αναπαύσεως  μέχρι και τη
διασταύρωση με την  οδό Συνταγ-
ματάρχη Δαβάκη,  για την εκτέλεση
εργασιών του έργου «Κατασκευή
συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρ-
των»,  για χρονικό διάστημα  τριών
(3) μηνών από την έγκριση της σχε-
τικής άδειας από το αρμόδιο τμήμα
της τροχαίας. 
Το εν λόγω έργο αφορά στη κατα-

σκευή τμήματος των διακλαδώ-
σεων ακαθάρτων της πόλεως Κο-
ρωπίου και συγκεκριμένα όλων των
ακινήτων που έχουν πρόσωπο επί
της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου,
επί του πεζοδρόμου Παπασιδέρη
καθώς και της οδού Βασιλίσσης
Όλγας. Επίσης στο έργο περιλαμ-
βάνεται και η κατασκευή δευτε-
ρεύοντος δικτύου ακαθάρτων
διαμέτρου DN 200mm στο τμήμα
της λεωφόρου Β. Κωνσταντίνου
από Βασιλίσσης Όλγας έως την
οδό Αναπαύσεως. Η κατασκευή
αυτού του αγωγού θα διευκολύνει
την σύνδεση των ακινήτων στο βο-
ρειοανατολικό μέρος της Β. Κων-
σταντίνου που εκτιμάται ότι δεν
είναι σήμερα εφικτή λόγω της κα-
τασκευής πλακοσκεπούς αγωγού
ομβρίων 2Χ2 εντός της οδού και
παραπλεύρως του υφισταμένου δι-
κτύου ακαθάρτων. 

Για τις ανάγκες του έργου στην
παρούσα φάση απαιτείται:
1. Η διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων επί της Λ. Βασ. Κων/νου
από τη διασταύρωσή της με την
οδό Αναπαύσεως μέχρι και τη δια-
σταύρωση με την οδό Συντ/χη Δα-
βάκη, με εξαίρεση τα οχήματα του
εργοταξίου και των περίοικων όπου
αυτό είναι εφικτό.
2. Η εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων, που έχουν κατεύθυνση
από Μαρκόπουλο-Βάρη και έχουν
κατεύθυνση προς κέντρο Κορωπίου
ή Παιανία θα εκτρέπονται δεξιά
προς την οδό Αναπαύσεως και στη
συνέχεια μέσω του παλιού Περιφε-

ρειακού και της οδού ΑΤΤΙΚΗΣ θα
επανέρχονται στην Λ. Βασ.
Κων/νου, όπως φαίνεται στα συ-
νημμένα Σχέδια Ν° 4,5,6,7,8,9, και
10 της παρούσης.
3. Η εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων, που έχουν κατεύθυνση
από Παιανία και έχουν κατεύθυνση
προς Μαρκόπουλο-Βάρη θα εκτρέ-
πονται αριστερά, από την Λ. Βασ.
Κων/νου προς την οδό Αττικής - πα-
λαιά Περιφερική και ακλουθώντας
τις πληροφορικές πινακίδες θα κα-
τευθυνθούν προ τους προορισμού,
όπως φαίνεται στα συνημμένα Σχέ-
δια Ν° 7,8 και 9 της παρούσης.
4. Η εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων, που έχουν κατεύθυνση
από κέντρο Παιανία /κέντρο Κορω-
πίου και έχουν κατεύθυνση προς
Μαρκόπουλο-Βάρη, και, εφόσον
δεν ακολουθήσουν την πρώτη πα-
ράκαμψη μέσω της οδού Αττικής -
Παλαιού Περιφερειακού, τότε θα
εκτρέπονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δεξιά
στην οδό Συντ/χη Δαβάκη, αρι-
στερά στην οδό Κολοκοτρώνη, και
αριστερά θα επανέρχονται και πάλι
στην Λ. Βασ. Κων/νου, όπως φαίνε-
ται στα συνημμένα Σχέδια Ν° 8 και
4 της παρούσης. 
5. Δεν απαιτείται τροποποίηση της
υφιστάμενης φωτεινής σηματοδό-
τησης του οδικού κόμβου, Λ. Κορω-
πίου - Μαρκοπούλου - Λ. Βάρης -
Κορωπίου - Αναπαύσεως. Το οδικό
τμήμα επί της Λ. Βασ. Κων/νου από
την οδό Αναπαύσεως μέχρι και την
οδό Συντ/χη Δαβάκη, όπου και θα
γίνονται οι εργασίες της παρούσας

φάσης φαίνονται στο Σχέδιο Ν° 1.
Οι οδικοί κόμβοι που θα απαιτηθεί
να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
και ανάλογες σημάνσεις λόγω των
έργων φαίνονται στο Σχέδιο Ν° 2.
Για την ασφαλή εκτέλεση των ερ-
γασιών θα τοποθετηθεί η προβλε-
πόμενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια.Εκτός  από τη  η συναίνεση
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κρωπίας (άρθρο 52 ΚΟΚ),
επειδή οι προτεινόμενες προσωρι-
νές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφο-
ρούν στη Λ. Βασ. Κων/νου,
απαιτείται και η έκδοση σχετικής
άδειας κατάληψης οδοστρώματος
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής. 
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονι-
στικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79 και
82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των (Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό
θα απαιτηθεί η δημοσίευση της από-
φασης κατά το πλήρες κείμενό της
στο δημοτικό κατάστημα του δήμου,
σύμφωνα με την διαδικασία που προ-
βλέπεται από το άρθρο 284 και περί-
ληψη αυτής σε μία ημερήσια ή
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  με τα συνημμένα   αυτής
σχέδια βρίσκεται   αναρτημένη στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ.
Κων/νου 47) για την ενημέρωση
του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  14-01-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  2/2020 απόφασης της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Κρωπίας με θέμα ‘Επικαιροποίηση
της με αριθμό 27/2019 απόφασης
της Ε.Π.Ζ. που αφορά στην έγκριση
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων στη Λ. Βασιλέως Κωνσταντί-
νου με ολικό αποκλεισμό της Λ.
Βασιλέως Κωνσταντίνου, από τη
διασταύρωση με την οδό Συντ/χου
Δαβάκη μέχρι τη διασταύρωση με
την οδό Βασ. Όλγας,  για την εκτέ-
λεση εργασιών του έργου «Κατα-
σκευή συνδέσεων με το δίκτυο
ακαθάρτων.» 
Στο Κορωπί στις 14 Ιανουαρίου του
έτους  2020  κατά την 1η  Τακτική
Συνεδρίαση της,  η  Επιτροπή Ποι-
ότητας Ζωής  του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επικαιροποιεί την με αριθμό
27/2019 προγενέστερη απόφαση
της Ε.Π.Ζ. εγκρίνοντας   τις  προσω-
ρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη
Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, με
ολικό αποκλεισμό της Λ. Βασιλέως
Κωνσταντίνου, από τη διασταύρωση
με την οδό Συντ/χου Δαβάκη μέχρι
την διασταύρωση με την οδό Βασ.
Όλγας. Το εν λόγω έργο αφορά στη
κατασκευή τμήματος των διακλαδώ-
σεων ακαθάρτων της πόλεως Κορω-
πίου και συγκεκριμένα όλων των
ακινήτων που έχουν πρόσωπο επί
της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου,
επί του πεζοδρόμου Παπασιδέρη
καθώς και της οδού Βασιλίσσης
Όλγας. 
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης
των εργασιών στο τμήμα της Λ. Βα-
σιλέως Κωνσταντίνου από τη δια-
σταύρωσή της με την οδό Συντ/χου
Δαβάκη μέχρι την διασταύρωση με
την οδό Βασ. Όλγας, εκτιμάται
στους τρείς (3) μήνες, από την έγ-
κριση της σχετικής άδειας από το
αρμόδιο τμήμα της τροχαίας. 
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή με-

λέτη, προβλέπεται ο αποκλεισμός
της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου από
την συμβολή της με την οδό
Συντ/χου Δαβάκη μέχρι την δια-
σταύρωση με την οδό Βασ. Όλγας.
Για την εκτέλεση των εργασιών
αποφασίστηκε ο αποκλεισμός της
Λεωφόρου να είναι καθολικός, σε
όλο το πλάτος και μήκος της οδού
στο εν λόγω τμήμα. 
Το έργο, προκειμένου να υπάρχει
όσο το δυνατό λιγότερη όχληση
των καταστημάτων και των περίοι-
κων θα κατασκευαστεί σε δύο φά-
σεις ως εξής:
Α' ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατάληψη της Λ. Βασ. Κων/νου από
την οδό Συντ/χου Δαβάκη μέχρι και
την οδό Νικολάου Γεωργίτση. Για
τις ανάγκες του έργου στην πα-
ρούσα φάση απαιτείται:
Η διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων επί της Λ. Βασ. Κων/νου
από την οδό Αναπαύσεως μέχρι και
την οδό Βασ. Όλγας, με εξαίρεση
τα οχήματα του εργοταξίου και των
περίοικων όπου αυτό είναι εφικτό.
Η εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων, που έχουν κατεύθυνση
από Μαρκόπουλο-Βάρη προς κέν-
τρο Κορωπίου ή Παιανία θα εκτρέ-
πονται δεξιά προς την οδό
Αναπαύσεως και στη συνέχεια μέσω
του παλιού Περιφερειακού και της
οδού Αττικής θα επανέρχονται στην
Λ. Βασ. Κων/νου, όπως φαίνεται
όπως φαίνεται στην εγκεκριμένη
αρχική μελέτη η οποία και είναι σε
ισχύ.
Αν όμως κάποιο οδηγοί- κάτοικοι ει-
σέρθουν στο χώρο των εργασιών θα
εκτρέπονται υποχρεωτικά από την
Λ. Βασ. Κων/νου δεξιά στην οδό
Συντ/χου Δαβάκη και αριστερά στην
οδό Γκίκα προκειμένου να επανέλ-
θουν στο κέντρο του Κορωπίου, δη-
λαδή στην Λ. Βασ. Κων/νου όπως
φαίνεται στο συνημμένο Σχέδιο
Ν°:2 της παρούσης.
Η εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων, που έχουν κατεύθυνση
από Παιανία και έχουν κατεύθυνση
προς Μαρκόπουλο-Βάρη θα εκτρέ-
πονται αριστερά, από την Λ. Βασ.
Κων/νου προς την οδό Αττικής - πα-

λαιά Περιφερική και ακλουθώντας
τις πληροφορικές πινακίδες θα κα-
τευθυνθούν προ τους προορισμού,
όπως φαίνεται στην εγκεκριμένη
αρχική μελέτη η οποία και είναι σε
ισχύ.
Αν κάποιοι οδηγοί οχημάτων, που
έχουν κατεύθυνση από κέντρο Παι-
ανία /κέντρο Κορωπίου και έχουν
κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο-
Βάρη, και, εφόσον δεν ακολουθή-
σουν την πρώτη παράκαμψη μέσω
της οδού Αττικής - Παλαιού Περιφε-
ρειακού, τότε θα εκτρέπονται ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΤΙΚΑ δεξιά στην οδό
Νικολάου Γεωργίτση, αριστερά στην
οδό Κολοκοτρώνη, και αριστερά θα
επανέρχονται και πάλι στην Λ. Βασ.
Κων/νου, όπως φαίνεται στο συνημ-
μένο σχέδιο Ν°:2 της παρούσης.
Β΄ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατάληψη της Λ. Βασ. Κων/νου από
την οδό Νικολάου Γεωργίτση μέχρι
και την οδό ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ.
Για τις ανάγκες του έργου στην πα-
ρούσα φάση απαιτείται:
1) Η διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων επί της Λ. Βασ. Κων/νου
από την οδό ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ μέχρι
και την οδό Βασ. Όλγας, με εξαί-
ρεση τα οχήματα του εργοταξίου
και των περίοικων όπου αυτό είναι
εφικτό.
2) Η εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων, που έχουν κατεύθυνση
από Μαρκόπουλο-Βάρη προς κέν-
τρο Κορωπίου ή Παιανία θα εκτρέ-
πονται δεξιά προς την οδό
Αναπαύσεως και στη συνέχεια μέσω
του παλιού Περιφερειακού και της
οδού Αττικής θα επανέρχονται στην
Λ. Βασ. Κων/νου, όπως φαίνεται
όπως φαίνεται στην εγκεκριμένη
αρχική μελέτη η οποία και είναι σε
ισχύ.
3) Αν όμως κάποιο οδηγοί- κάτοικοι
εισέρθουν στο χώρο των εργασιών
θα εκτρέπονται υποχρεωτικά από
την Λ. Βασ. Κων/νου δεξιά στην οδό
Παπανικολάου και αριστερά στην
οδό Γκίκα προκειμένου να επανέλ-
θουν στο κέντρο του Κορωπίου, δη-
λαδή στην Λ. Βασ. Κων/νου όπως
φαίνεται στο συνημμένο Σχέδιο
Ν°:3 της παρούσης.

4) Η εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων, που έχουν κατεύθυνση
από Παιανία και έχουν κατεύθυνση
προς Μαρκόπουλο-Βάρη θα εκτρέ-
πονται αριστερά, από την Λ. Βασ.
Κων/νου προς την οδό ΑΤΤΙΚΉΣ -
παλαιά Περιφερική και ακλουθών-
τας τις πληροφορικές πινακίδες θα
κατευθυνθούν προ τους προορι-
σμού, όπως φαίνεται στην εγκεκρι-
μένη αρχική μελέτη η οποία και
είναι σε ισχύ.
5) Αν κάποιοι οδηγοί οχημάτων, που
έχουν κατεύθυνση από κέντρο Παι-
ανία /κέντρο Κορωπίου και έχουν
κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο-
Βάρη, και, εφόσον δεν ακολουθή-
σουν την πρώτη παράκαμψη μέσω
της οδού ΑΤΤΙΚΗΣ - Παλαιού Περι-
φερειακού, τότε θα εκτρέπονται
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δεξιά στην οδό Γ.
Κουλοχέρη, δεξιά στην οδό Βασ.
Όλγας, αριστερά στην οδό ΜΕΡ-
ΚΟΥΡΗ, αριστερά στην οδό ΚΟΛΟ-
ΚΟΤΡΩΝΗ, και αριστερά θα
επανέρχονται και πάλι στην Λ. Βασ.
Κων/νου, όπως φαίνεται στο συνημ-
μένο σχέδιο Ν°:3 της παρούσης.
6) Στη φάση αυτή, για τους οδηγούς
που θα κινούνται επί της Λ. Βασ.
Κων/νου και δεν θα έχουν συμμορ-
φωθεί με την υπάρχουσα οδική σή-
μανση, φθάνοντας στο ύψος της
οδού Βασ. Όλγας, για να μην υπάρ-
ξει αδιέξοδο στην κίνηση των οχη-
μάτων θα απαιτηθεί να αντιδρομηθεί
η οδός Δημ. Σουρλατζή, με νέα κα-
τεύθυνση από την Λ. Βασ. Κων/νου,
προς και μέχρι την οδό Γκίκα, ώστε
να υπάρχει η δυνατότητα εκτροπής
των οχημάτων, όπως φαίνεται στο
συνημμένο σχέδιο Ν°:4 της παρού-
σης.
Για την καλύτερη ενημέρωση των
οδηγών, απαιτείται να τοποθετηθεί
επιπλέον πληροφοριακές πινακίδες
σήμανσης ειδικότερα για τα φορ-
τηγά οχήματα και δυο πινακίδες
απαγόρευσης των φορτηγών οχη-
μάτων από την οδό Αναπαύσεως
προς την οδό Κύπρου. Η σήμανση
αυτή θα υπάρχει μέχρι και να ολο-
κληρωθούν οι εργασίες επί της Λ.
Βασ. Κων/νου και το εργοτάξιο ει-
σέλθει επί της οδού Βασ. Όλγας. Η

σήμανση αυτή φαίνεται στο συνημ-
μένο σχέδιο Ν°:5 της παρούσης.
Η σήμανση που έχει ήδη εγκριθεί
καθώς και η τροποποίηση της φω-
τεινής σηματοδότης, που επίσης
έχει εγκριθεί, του οδικού κόμβου Λ.
Βασ. Κων/νου - Αναπαύσεως - Κύ-
πρου, θα εφαρμόζεται καθ’ όλη την
διάρκεια των έργων επί της Λ. Βασ.
Κων/νου και μέχρι το εργοτάξιο ει-
σέλθει επί της οδού Βασ. Όλγας.
Στις παραπάνω Α' και Β' φάσεις δεν
απαιτείται τροποποίηση καμίας υφι-
στάμενης φωτεινής σηματοδότησης
στην περιοχή των έργων οι οποίες
και θα λειτουργούν όπως και σή-
μερα.
Ο ανάδοχος του έργου θα φροντί-
σει ώστε οι προσβάσεις επί των οι-
κιών και καταστημάτων, στο τμήμα
αυτό των έργων, να γίνονται όσο το
δυνατό καλλίτερα αλλά χωρίς να
δυσκολεύονται οι εργασίες προκει-
μένου αυτές να ολοκληρωθούν όσο
το συντομότερο δυνατό.
Όσο αφορά για τις λεωφορειακές
γραμμές θα ενημερωθούν οι αρμό-
διοι προκειμένου να τροποποιηθούν
οι γραμμές, όπως είχαν γίνει και στο
παρελθόν, για το έργο της αποχέ-
τευσης, επί της Λ. Βασ. Κων/νου.
Η περιοχή των έργων, η υπάρχουσα
οδική σήμανση, η εκτροπή της κυ-
κλοφορίας των οχημάτων και τα
προστατευτικά μέσα που απαιτούν-
ται λόγω των έργων, αναφέρονται
στα σχέδια από το Ν°:1 μέχρι και το
Ν°:5 που επισυνάπτονται, σε συν-
δυασμό με την σήμανση που έχει
ήδη εγκριθεί και είναι σε ισχύ.
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του
έργου ο ανάδοχος του έργου θα
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα
έργα να τελειώσουν το γρηγορό-
τερο δυνατό, χωρίς να δημιουργη-
θούν προβλήματα στην κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων.
Επίσης δεν θα γίνεται διακοπή της
κυκλοφορίας πέραν του απαραίτητα
απαιτούμενου χρόνου για τις ανάγ-
κες του έργου και μετά το τέλος
των εργασιών θα παραδοθεί κανο-
νικά στην κυκλοφορία.
Η οδική σήμανση που απαιτείται να
γίνει για την κατασκευή του έργου

θα είναι σύμφωνα με:
• Την ισχύουσα Υπουργική Από-
φαση για την σήμανση εκτελουμέ-
νων οδικών έργων εντός και εκτός
κατοικημένων περιοχών ως ελάχι-
στα όρια (ΦΕΚ Β'946/9- 7-2203).
• Τις τεχνικές οδηγίες κατακόρυφης
σήμανσης τυπικού οδικού δικτύου
1992 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
• Τα σχέδια κατασκευής για τις πι-
νακίδες σήμανσης οδών Νοέμβριος
1974.
• Το Ν. 2696/23-3-1999 περί κυρώ-
σεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙ-
ΚΤΥΟ Τέλος θα ληφθούν όλα τα
αναγκαία και ενδεικνυόμενα μέτρα
και προφυλάξεις ώστε να διασφαλι-
σθεί με τον καλλίτερο δυνατό
τρόπο η ασφαλή κυκλοφορία πεζών
και οχημάτων στη περιοχή του
έργου.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργα-
σιών θα τοποθετηθεί η προβλεπό-
μενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια.
Eπειδή οι προτεινόμενες προσωρι-
νές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφο-
ρούν στη Λ. Βασ. Κων/νου,
απαιτείται και η έκδοση σχετικής
άδειας κατάληψης οδοστρώματος
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Πε-
ριφέρειας Αττικής. 
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανο-
νιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79 και
82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των (Ν.3463/2006). Για το λόγο
αυτό θα απαιτηθεί η δημοσίευση της
απόφασης κατά το πλήρες κείμενό
της στο δημοτικό κατάστημα του
δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία
που προβλέπεται από το άρθρο 284
και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια
ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  με τα συνημμένα   αυτής
σχέδια βρίσκεται   αναρτημένη στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος  Ν. Κιούσης

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   12-12-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  με αριθμό πρωτ. 20782/12-12-
2019  Απόφασης  Δημάρχου που
αφορά στην “Καθιέρωση υπερωρια-
κής εργασίας για την τήρηση των
πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου  έτους 2020”. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Καθιερώνουμε για την Προϊστάμενη
του  τμήματος υποστήριξης πολιτι-
κών οργάνων του Δήμου Κρωπίας,
Πετιμεζά Ιωάννα του Αντωνίου κλά-
δου ΠΕ Διοικητικού (μόνιμη υπάλλη-
λος), που τελεί χρέη πρακτικογράφου
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κρωπίας την υπερωριακή της
απασχόληση από 1-1-2020 έως 31-

12-2020  με αμοιβή πέραν του υπο-
χρεωτικού ωραρίου, και καθορίζουμε
ως ανώτατο όριο τις είκοσι (20) ώρες
ανά μήνα υπερωριακής απασχόλη-
σης.
Η απαιτούμενη δαπάνη για τις υπε-
ρωρίες έτους 2020 της πρακτικογρά-
φου του Δημοτικού Συμβουλίου θα
καλυφθεί  από τον: Κ.Α. 10-6012.002
(Αμοιβή τήρησης πρακτικών Δ.Σ.) πί-
στωσης   ύψους 1.500,00ευρώ.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης
θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση
του Προέδρου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  17-12-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  247/2019  απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας με θέμα ‘Καθορισμός θέσεων
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τη
διάθεση έργων τέχνης,  καλλιτεχνη-
μάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών
λαϊκής τέχνης.’
Στο Κορωπί στις 17  Δεκεμβρίου  του
έτους  2019  κατά την 32η  Τακτική
Συνεδρίαση του,  το Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει την πλατεία Δεξαμενής, ως
θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
για τη διάθεση έργων τέχνης, καλλι-
τεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και
ειδών λαϊκής τέχνης, σύμφωνα με το
υπ’ αρ. 2536/2018 έγγραφο της Τε-
χνικής Υπηρεσίας.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της  βρίσκεται  αναρτημένη στο
Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

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

χος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για κα-

θημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας

για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτε-

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

χουν κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε

μήνυμα.

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνο-

δωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6974003808

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.

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

40.000 ενδιαφερόμενοι

για την προστασία

της πρώτης κατοικίας

Ολοκληρώθηκε η 28η εβδομάδα λειτουργίας της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης

κατοικίας.   Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμ-

ματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αθροιστικά από

1η Ιουλίου 2019 μέχρι 10 Ιανουαρίου 2020 έχουν εισέλ-

θει στην πλατφόρμα 59.802 ενδιαφερόμενοι χρήστες,

έχουν υποβληθεί 1.548 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις

τράπεζες, έχουν δοθεί 491 προτάσεις ρύθμισης από τις

τράπεζες, έχουν ήδη αποδεχθεί 172 προτάσεις ρύθμι-

σης οι δανειολήπτες και έχει ήδη εγκριθεί η κρατική επι-

δότηση σε 88 πολίτες.

4 Τράπεζες εισέπραξαν πάνω από 

1,5 δισ. ευρώ σε προμήθειες το 2019!

«Εκτιμάται ότι εντός του 2019 συνολικά οι τέσσερις

συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και

Alpha Bank) εισέπραξαν περισσότερα από 1,5 δισ.

ευρώ σε προμήθειες. Η νομιμότητα κάποιων εξ αυτών

έχει τεθεί υπό αμιφισβήτηση από την Επιτροπή Ανταγω-

νισμού στην μεγάλη έρευνα που διεξάγει.

Ωστόσο παρά τον έλεγχο που ξεκίνησε στις αρχές

Νοεμβρίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την “έφοδο”

της στα κεντρικά γραφεία των τραπεζών, ο χορός των

«περίεργων» προμηθειών καλά κρατεί. Τελευταίο κρού-

σμα αποτελεί η χρέωση από την Τράπεζα Πειραιώς 5

ευρώ ανήμερα πρωτοχρονιάς στους πελάτες του e-

banking “ως προμήθεια εγγραφής”, την οποία η τράπεζα

αναγκάστηκε να πάρει πίσω.»
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

στα πεταχτά

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Γραφείο Τύπου

Σχετικά με την καμπάνια

εναντίον των αμβλώσεων 

στο Μετρό

Ο έλεγχος και η έγκριση του περιεχομένου των διαφη-

μίσεων που αναρτώνται στους χώρους του Μετρό,

είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της διοίκησης της

ΣΤΑΣΥ. Την αρμοδιότητα αυτή οφείλει να την ασκεί με

υπευθυνότητα και κοινωνική συνείδηση.

Η καμπάνια που ξεκίνησε σήμερα εναντίον των αμβλώ-

σεων για την οποία το αρμόδιο Υπουργείο και η Κυβέρ-

νηση δεν είχαν την παραμικρή ενημέρωση, ανεξάρτητα

από την προσωπική άποψη που δικαιούται ο καθένας

να έχει, στρέφεται εναντίον ενός απολύτως κατοχυ-

ρωμένου και αναμφισβήτητου δικαιώματος των γυναι-

κών. Οι καμπάνιες που γίνονται στους δημόσιους

χώρους δεν πρέπει να διχάζουν την κοινή γνώμη ούτε

ασφαλώς να προσβάλουν γυναίκες που έχουν αναγκα-

στεί να κάνουν μια τέτοια δύσκολη επιλογή στη ζωή

τους.

Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Υποδομών και Μετα-

φορών κάλεσε τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ να εξηγήσει το

σκεπτικό με το οποίο επέτρεψε μια τέτοια καμπάνια και

ζήτησε να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για να κατέβουν

το συντομότερο οι αφίσες από τους χώρους του

Μετρό.

«ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ 

“Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ”»

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ NEOY Δ.Σ  

H συνθεση του Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού και Φυσιολα-

κτρικού Συλλόγου Χέρωμα Βάρης “Ο Νυμφόληπτος”,

εξέλεξε, μετά τις εκλογές της 12 Ιανουαρίου 2020 νέο

Διοικητικό Συμβούλιο, όπως παρακάτω:

Προέδρος: Φώτης Κούτρας 6944186117

Αντιπρόεδρος: Μαρία Φρούντζα 6979922867

Γεν. Γραμματέας: Σπύρος Τριβυζάς 6974095592

Ταμίας: Μιχάλης Τρακάκης 6974894307

Ειδ. Γραμματέας: Σπύρος Αλοίσιος 6971818730

Β. Ταμία: Χρυσούλα Γαργαλή 6947056249

Μελος: Παντελής Φιλιππάτος 6932918721

Όπως σημειώνουν: «Ο πρόεδρος και τα μέλη του νέου

Συλλόγου ευελπιστούν σε μια γόνιμη συνεργασία μαζί

σας καθώς και με τις υπηρεσίες του Δήμου για το καλό

του τόπου μας».
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Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

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

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

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

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

Διατροφική Αξία της Σούπας

Την κατανάλωση της σούπας την έχει συνδέσει ο περισσό-
τερος κόσμος με τον χειμώνα και το πολύ κρύο. Στην Ελ-
λάδα συνηθίζεται να καταναλώνεται ως πρώτο πιάτο, αλλά
και ως ελαφρύ βραδινό γεύμα, σερβίροντας καυτό, με
σκοπό να ζεστάνουν και να εφοδιάσουν τον οργανισμό με
την απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζεται για μια κρύα και
κουραστική ημέρα.

Μια μικρή αναδρομή
Αν προσέξουμε την ιστορία της σούπας, φαίνεται να ξεκινάει
μαζί με τη γέννηση της μαγειρικής, Η πρώτη σούπα αναφέρεται
περίπου το 6000 π.Χ. Με την ανακάλυψη της μαγειρικής τέχνης,
η διαδικασία της ανάμιξης διαφόρων θρεπτικών συστατικών σε
ένα μεγάλο σκεύος με σκοπό τη δημιουργία θρεπτικής, ευκολό-
πεπτης και γευστικής τροφής ήταν αναπόφευκτή.
Σύμφωνα με την ιστορία της μαγειρικής, η σούπα αποδείχθηκε
αγαπημένη τροφή πολλών λαών, των φτωχών και των πλου-
σίων, και εξελίχθηκε ανάλογα με τις τοπικές γεύσεις και υλικά.
Η λέξη σούπα (soup) προέρχεται από την Αγγλική λέξη “sop”,
η οποία αναφέρεται σε <ένα πιάτο που αποτελείται από σούπα
ή από γιαχνί και περιέχει κομμάτια ψωμιού>.
Ποια είναι τα είδη;
Παραδοσιακά οι σούπες κατατάσσονται σε δύο ομάδες: τις δι-
αυγείς ή αλλιώς το ζωμό (bouillon) και τις πυκνές ή κονσομέ
(consommé). Οι τελευταίες κατηγοριοποιούνται  με βάση τον
παράγοντα που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή τους:
πουρές, κρέμα, μπεσαμέλ, αυγά και βούτυρο (veloutés). Επίσης
το αλεύρι και το ρύζι χρησιμοποιούνται συχνά στην παρασκευή
της σούπας.
Σήμερα, οι σούπες αποτελούν ειδική κατηγορία τροφής με τε-
ράστια γευστική και θρεπτική ποικιλία. Οι κρεατόσουπες, κο-
τόσουπες, ψαρόσουπες, σούπες με λαχανικά και ζυμαρικά και
τα όσπρια μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις γευστικές προ-
τιμήσεις και προσφέρουν σημαντικά θρεπτικά πλεονεκτήματα.
Σχεδόν όλοι οι πολιτισμοί διαθέτουν τις δικές τους χαρακτη-
ριστικές σούπες: ρωσσική borscht, ισπανική gazpacho, γαλλικη
Pot-au-Feu. Στην Ελλάδα οι κοτόσουπες, ψαρόσουπες, ο τρα-
χανάς καθώς και τα όσπρια αποτελούν τις πιο πολυσύχναστες
σούπες στο καθημερινό τραπέζι.

Ποια τα οφέλη της σούπας;
Αντιοξειδωτικά συστατικά
Οι σούπες αποτελούνται στη βάση τους από λαχανικά και
θεωρούνται πολύ καλή πηγή αντιοξειδωτικών συστατικών
τα οποία προστατεύουν ενάντια στη δράση των ελευθέρων
ριζών οξυγόνου οι οποίες ευθύνονται για την εμφάνιση δια-
φόρων χρονίων νοσημάτων. Είναι εύπεπτες και μπορούν να
καταναλώθούν από όλες τις ομάδες ανθρώπων, ακόμα και
από αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα ευερέθιστου
εντέρου, επειδή ακριβώς τα λαχανικά που περιέχουν βρά-
ζονται αποκτούν μια μαλακή υφή και δεν ερεθίζουν το γα-
στρεντερικό σύστημα. Επίσης κατά το βρασμό έχει
διασπαστεί μέρος των συστατικών των λαχανικών με απο-
τέλεσμα η απορρόφηση των μετάλλων και των ιχνοστοι-
χείων να γίνεται ευκολότερα. Δεν υπάρχει κατηγορία
ασθενών στην οποία να απαγορεύεται η κατανάλωση σού-
πας.

Ακόμα και οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να καταναλώ-
σουν κάποιο λαχανικό επειδή δεν τους αρέσει, επωφελούν-
ται των θρεπτικών του συστατικών όταν αυτό αποτελεί
μέρος μιας σούπας. Ειδικά τα παιδιά με αυτό τον τρόπο
προσλαμβάνουν θρεπτικά συστατικά από λαχανικά τα οποία
αποκλείουν από τη διατροφή τους. Η μεγάλη ποικιλία συ-
στατικών που περιέχουν οι σούπες δεν επιτρέπει στα παιδιά
να ξεχωρίσουν τα διάφορα συστατικά και έτσι τα κατανα-
λώνουν ευχάριστα. Αλλά και οι ηλικιωμένοι που δυσκο-
λεύονται να μασήσουν σκληρές τροφές, οι σούπες
αποτελούν την ιδανική και ευχάριστη επιλογή γι’ αυτούς.
Μια σούπα αποτελεί την ιδανική επιλογή για το βραδινό
γεύμα, ενώ διευκολύνει τον ύπνο.

Ενυδάτωση του οργανισμού
Η σούπα αποτελείται κατά πολύ μεγάλο μέρος από νερό
(45-75% του όγκου της) με αποτέλεσμα να συμβάλει ση-
μαντικά στην ενυδάτωση του οργανισμού. Επιπλέον, το
νερό σε συνδυασμό με την υψηλή περιεκτικότητα της σού-
πας σε φυτικές ίνες (λόγω των λαχανικών) βοηθούν στην
καλή λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος, βοηθών-
τας έτσι την καταπολέμηση δυσάρεστων παθολογικών κα-
ταστάσεων όπως είναι η δυσκοιλιότητα. 
Η κατανάλωση σούπας πριν από το κυρίως γεύμα αυξάνει
την αίσθηση πληρότητας και συνεπώς οδηγεί σε μειωμένη
θερμιδική πρόσληψη στο επόμενο γεύμα αλλά και καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας.

Βοηθάει η σούπα στο αίσθημα κορεσμού;
Διάφορες μελέτες
έχουν δείξει ότι η κα-
τανάλωση μιας σούπας
ως πρώτο πιάτο δημι-
ουργεί πιο έντονα την
αίσθηση του κορεσμού
σε σχέση με την κατα-
νάλωση οποιουδήποτε

άλλου τροφίμου κατά την ίδια χρήση, με αποτέλεσμα να αι-
σθάνεται κανείς μικρότερη ανάγκη πρόσληψης πρόσθετης
τροφής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η
χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα των τροφών (1,5-2,5 kcal/g)
είναι ευεργετική για τον έλεγχο του βάρους. Οι σούπες, συ-
νήθως κατά μέσον όρο έχουν ενεργειακή πυκνότητα μικρό-
τερη του 1,5 kcal/g, ιδιαίτερα οι λαχανόσουπες. Εφόσον οι
σούπες αποτελούν τροφές χαμηλής περιεκτικότητας σε λι-
παρά, μπορούν να καταναλώνονται από ασθενείς με στε-
φανιαία νόσο ή Σακχαρώδη Διαβήτη και να συστήνονται σε
υπολιπιδαιμικό διαιτολόγιο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά την καθημερινή
κατανάλωση τουλάχιστον 400 γραμ ή 5 μερίδων φρούτων
και λαχανικών
Οι σούπες λαχανικών, ως μέρος ενός ισορροπημένου διαι-
τολογίου, βοηθούν τον άνθρωπο να επιτύχει την ευεργετική
για την υγεία πρόσληψη βιταμινών, αντιοξειδωτικών (λυκο-
πένιο, κουερσιτίνη κ.α) και φυτικών ινών που προσφέρουν
τα λαχανικά. Σε γενικό βαθμό, οι περισσότερες σούπες με
λαχανικά περιέχουν τουλάχιστον 1 μερίδα = 80 γραμ λαχα-
νικών σε ένα μπολ των 250 ml, μειώνοντας έτσι το οξειδω-

τικό στρες και τους φλεγμονώδεις δείκτες.
Επίσης, οι σούπες αποτελούν πηγή φυτικών ινών, λόγω των
λαχανικών που περιέχουν, ενώ παράλληλα τροφοδοτούν
τον οργανισμό με νερό. Για το λόγο αυτό η κατανάλωση
σουπών συμβάλλει θετικά στη φυσιολογική λειτουργία του
εντέρου, βοηθώντας θετικά τη λειτουργία της πέψης. Πα-
ράλληλα, 250 ml σούπας τροφοδοτούν τον οργανισμό με
τουλάχιστον 200 ml νερού και αυτό αποδεικνύει ότι οι σού-
πες συνεισφέρουν σημαντικά στη συνολική πρόσληψη των
απαραίτητων ποσοτήτων υγρών από τον ανθρώπινο οργα-
νισμό. Η συνιστώμενη πρόσληψη υγρών είναι 2,5 λίτρα για
τον μέσο άνδρα και 2,2 λίτρα για τη μέση γυναίκα).

Απαλάσσει από το άγχος
Η κατανάλωσης μιας σούπας μπορεί να μας απαλλάξει και
από το άγχος της παρασκευής ενός φαγητού, το οποίο
αποτελεί ένα ελαφρύ, γρήγορο και αυτοτελές γεύμα, πα-
ρέχοντας ταυτόχρονα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά στον
οργανισμό. Ακόμη και μια έτοιμη στιγμιαία σούπα, η οποία
παρασκευάζεται σε 2-3 λεπτά, μπορεί να έχει μια θέση στην
κατηγορία των ατόμων που δεν προλαβαίνουν να μαγειρέ-
ψουν. 

Ποια είναι η θρεπτική αξία της σούπας;
Η θρεπτική αξία της σούπας είναι αδιαμφισβήτητη καθώς
περιέχει όλα τα υδατοδιαλυτά και λιποδιαλυτά συστατικά
των τροφών που βράζονται και περιέχονται ως κομμάτια.
Όσο πιο σύνθετη είναι μία σούπα τόσο πιο θρεπτική μπορεί
να θεωρηθεί.

Σούπες λαχανικών
Οι σούπες λαχανικών συνεισφέρουν σημαντικά στη δια-
τροφή μας μιας και ο ζωμός τους αποδίδει σημαντικές βι-
ταμίνες, μέταλλα και θρεπτικά συστατικά όπως το
λυκοπένιο (τοματόσουπα) και η κουερσιτίνη (κρεμμυδό-
σουπα), τα οποία έχουν βρεθεί ότι μειώνουν το οξειδωτικό
στρες καθώς δρουν ως ισχυρά αντιοξειδωτικά και αντιφλεγ-
μονώδη. 

Κρεατόσουπες και ψαρόσουπες
Οι κρεατόσουπες και ψαρόσουπες περιέχουν όλες τις λι-
ποδιαλυτές βιταμίνες (Α, Ε, Κ, D), καθώς και σημαντική πο-
σότητα πρωτεΐνης. Επιπλέον ο συνδυασμός τους με
δημητριακά όπως πλιγούρι, τραχανάς, ρύζι, πατάτα ενι-
σχύει τη διατροφική τους αξία με υδατάνθρακες και υδατο-
διαλυτές βιταμίνες και τις μετατρέπει σε ένα διατροφικώς
πλήρες γεύμα.  Για κάθε κουταλιά λίπους που αφαιρείται,
μειώνεται περίπου η θερμιδική αξία του πιάτου σας κατά
130 θερμίδες και η περιεκτικότητα του σε λίπος κατά 13
γραμμάρια.

Μπορεί η σούπα να καταναλωθεί όλες τις ώρες της ημέ-
ρας
Εξαιρετικά εύπεπτη, μια σούπα είναι ιδανική και για βρα-
δινό. Και για κυρίως γεύμα όμως, μια σούπα χορταίνει και
ικανοποιεί τη γεύση με λίγες θερμίδες, αλλά ταυτόχρονα
υψηλή διατροφική αξία, προσφέροντας το ιδανικό φαγητό
για τον έλεγχο του βάρους.  

https://www.mednutrition.gr

Τα οφέλη μιας σούπας!
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«Χρυσή» πρεμιέρα

για Aννα Κορακάκη
Με χρυσό μετάλλιο άρχισε η αγωνιστική χρονιά

για την Aννα Κορακάκη. Η κορυφαία Ελληνίδα

αθλήτρια της σκοποβολής πήρε μέρος σε γκραν

πρι στο Κουβέιτ και, παρά τις αντίξοες συνθήκες,

ανέβηκε στην πρώτη θέση του βάθρου στο αερο-

βόλο πιστόλι 10 μ., κάνοντας «χρυσή» πρεμιέρα

στην ολυμπιακή χρονιά.

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής ήταν από τον

προκριματικό εντυπωσιακή στον αγώνα της. Με

583/600 (98, 97, 96, 97, 98, 97) προκρίθηκε ως

πρώτη στον τελικό.

Η διοργάνωση γινόταν σε μία κακοφωτισμένη αί-

θουσα, αλλά αυτό δεν δυσκόλεψε την Άννα Κο-

ρακάκη να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με

επίδοση 240.8.

«Θέλαμε να δούμε σε αυτόν τον αγώνα κάποια
πράγματα με το νέο όπλο γιατί έχουμε αλλάξει
πιστόλι. Υπήρχαν 4-5 αθλήτριες σε πολύ καλό
επίπεδο. Παρά τον κακό φωτισμό, η Άννα πήγε
πολύ καλά», δήλωσε στην «Κ» ο προπονητής και

πατέρας της πρωταθλήτριας Τάσος Κορακάκης.

Την επόμενη εβδομάδα η Αννα Κορακάκη θα

πάρει μέρος σε αγώνες στο Μόναχο, ενώ τον

επόμενο μήνα θα αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό πρω-

τάθλημα.

Νίκος Γεωργόπουλος 

Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανακοίνωσε

την τελική κατάταξη της Cheer League

για το 2019 και η Ελλάδα βρίσκεται στις

πρώτες θέσεις της Ευρώπης! 

Την πρωτιά στην κατηγορία τους Senior

Double Cheer Hip Hop, κατέκτησαν οι

Ευαγγελία Βενέτη και Φίλιππος Θεο-

χάρης από τον Αθλητικό Σύλλογο “Τρι-

κάλων Εύαθλοι”, με τις “Νηριήδες

Θεσσαλονίκης” και τον ΑΓΟΠ “Μυρ-

τάλη” στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα.

Την πρωτιά κατέκτησαν επίσης οι αθλή-

τριες Άννα Διδασκάλου και Ελένη Τσι-

ουπρά από το σύλλογο “Ελληνικό

Αστέρι”, καθώς τερμάτισαν στην πρώτη

θέση της κατηγορίας Junior Double

Cheer Hip Hop. Στην ίδια κατηγορία, κα-

ταλαμβάνοντας την 9η θέση, βρέθηκαν

και οι αθλήτριες του ΑΓΟΠ Μυρτάλη,

Ζωή Κολοβού και Μαρία Κοτταρίδη. 

Στην κατηγορία Senior Cheer freestyle

pom το Ελληνικό αστέρι κατέκτησε την

3η θέση με τις αθλήτριες Συμεωνίδου

Ιωάννα και Καραμυτηλιού Ραφαέλα

καθώς επίσης την 3η θέση στην κατη-

γορία Junior Cheer Freestyle Pom με τις

αθλήτριες Κατερίνα Αποστολάτου και

Μαρία Μπαϊρακταρίδου, πίσω από δύο

ομάδες της Ρωσίας. 

Σε ομαδικό επίπεδο στην κατηγορία

Senior Cheer Freestyle Pom οι Αμαζό-

νες Βάρης ανέβηκαν στην  5η θέση από

49 ομάδες, ενώ στην κατηγορία  Junior

Cheer Freestyle Pom, οι Αμαζόνες

Βάρης (L2) και Ηλιούπολης στην 5η και

6η θέση αντίστοιχα, από 78 ομάδες που

συμμετείχαν συνολικά στην κατηγορία. 

Στην κατηγορία JUNIOR Cheerleading

Team Coed, o ΑΚΟ Λειβαδιάς κατέλαβε

την 10η θέση στην Ευρώπη.

Συνολικά στις 8 από τις 10 ηλικιακές και

αγωνιστικές κατηγορίες, βρέθηκαν 60

ελληνικές συμμετοχές και μάλιστα στις

δύο κατηγορίες εξ αυτών, η πρώτη

θέση ήταν ελληνική.

H Ελλάδα στις πρώτες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Cheer League

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματο-

ποίησαν οι αθλητές/δρομείς

αποστάσεων του Γ.Σ. Γλυφάδα-

Στίβος, σε όλες τις κατηγορίες

που συμμετείχαν, στον 64ο

δρόμο σε ανώμαλο έδαφος ‘’Κ.

ΚΟΤΖΙΑΣ’’ και Αναπτυξιακού

αγώνα δρόμου σε ανώμαλο έδα-

φος για το 2020, που διεξήχθη

στο Δημοτικό Άλσος Ν. Σμύρ-

νης, Κυριακή 12/1/2020.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΩΝ

-ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-1ος -ΜΑΤ-

ΘΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-2ος -ΔΕΣΠΟΥ-

ΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-5ος

ΑΝΔΡΩΝ Β΄

-ΚΑΛΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-1ος

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄

-ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-1ος -

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-2ος

-ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-3ος -

ΔΕΡΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΦΗΒΩΝ

-ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-3ος

-ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄

-ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -

ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ-1η

ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄

-ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-1η

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-2η

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

-ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-3η

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄

ΚΟΝΤΑΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄

-ΣΕΚΟΥΡΗ ΜΕΛΙΝΑ -ΚΑΡΝΑ-

ΣΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Καλό ξεκίνημα για τον

Γ.Σ. Γλυφάδα-Στίβος
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE 1
Το ντέρμπι, ο Ελ Αραμπί και οι ρατσιστές

Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ στο ντέρμπι «Δικεφάλων»,

το νικηφόρο πέρασμα του πρωτοπόρου Ολυμπιακού από τη

Λαμία και η πολύτιμη νίκη του Αστέρα επί του ΟΦΗ ήταν τα

αποτελέσματα που ξεχώρισαν στη 15η αγωνιστική της

Super League 1, ενώ για άλλη μια φορά σημειώθηκε ένταση

με αφορμή διαιτητικές αποφάσεις, κυρίως στο ντέρμπι.

Κρούσμα ρατσισμού στη Λάρισα
Εκτός από το γνωστό εξωαγωνιστικό σκηνικό που συνο-

δεύει σχεδόν κάθε αγωνιστική του φετινού πρωταθλήμα-

τος, αυτήν την αγωνιστική είχαμε και ιδιαίτερα επικίνδυνο

περιστατικό ρατσιστικής επίθεσης στη Λάρισα, στον αγώνα

ανάμεσα σε ΑΕΛ και Αρη, που έληξε ισόπαλος 0-0. Οπως

κατήγγειλαν οι φιλοξενούμενοι, ο παίκτης τους, Αμπού

Μπα, που μπήκε ως αλλαγή στο 63', με αφορμή ένα μαρκά-

ρισμά του έγινε στόχος ρατσιστικής επίθεσης από μερίδα

οπαδών των γηπεδούχων, που έφερε τον παίκτη στο σημείο

να ζητήσει να αποχωρήσει στο 83'.

Το περιστατικό κατήγγειλε επίσημα η ΠΑΕ Αρης, επιρρί-

πτοντας ευθύνες στον διαιτητή, ο οποίος δεν διέκοψε τον

αγώνα. Το καταδίκασε επίσης ο Σύνδεσμος των παικτών

(ΠΣΑΠ) σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως

δεν έχουν θέση στα ελληνικά γήπεδα συμπεριφορές και αν-

τιλήψεις που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Από πλευράς ΑΕΛ ο αρχηγός της ομάδας Βαγγέλης Μόρας

ζήτησε ισόβιο αποκλεισμό των ρατσιστών, ενώ και η ερασι-

τεχνική ΑΕΛ καταδίκασε το περιστατικό. Στο πλευρό του

παίκτη στάθηκαν τέλος αρκετοί παίκτες άλλων ομάδων με

αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο.

Με Βιεϊρίνια ο ΠΑΟΚ, 

με Ελ Αραμπί ο Ολυμπιακός
Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 την ΑΕΚ, σε έναν μέτριο

αγώνα από πλευράς θεάματος. Το μοναδικό γκολ σημείωσε

ο Βιεϊρίνια στο 57', εκτελώντας εύστοχα πέναλτι που κέρ-

δισε ο ίδιος από τον Σιμόες. Για τις αποφάσεις του Ισραη-

λινού διαιτητή Γκρίνφελντ φωνάζει η ΑΕΚ, η οποία

τελείωσε τον αγώνα με 9 παίκτες εξαιτίας αποβολής των

Χουλτ και Λιβάγια στις καθυστερήσεις.

Μόνος 1ος παρέμεινε ο Ολυμπιακός, που νίκησε 4-0 τη

Λαμία στη Φθιώτιδα με πρωταγωνιστή τον Ελ Αραμπί, ο

οποίος σημείωσε χατ τρικ (40', 51', 81'). Για τους «ερυθρό-

λευκους» σκόραρε επίσης ο Βαλμπουενά (70').

Νίκη - ανάσα στη μάχη που δίνει για παραμονή στην κατη-

γορία πήρε ο Αστέρας Τρίπολης επί του ΟΦΗ, με σκορ 2-0.

Και τα δύο γκολ των Αρκάδων σημείωσε ο Μπαράλες, στο

45'+ και στο 89'.

BASKET LEAGUE

Ανάσες για Λάρισα και Αρη

Η πολύτιμη εντός έδρας νίκη της Λάρισας επί του ΠΑΟΚ με

σκορ 95-85, σε μια αναμέτρηση κρίσιμη για τη μάχη της σω-

τηρίας, ξεχώρισε ανάμεσα στα αποτελέσματα της 15ης

αγωνιστικής της Basket League. Ανάσα πήρε και ο Αρης, νι-

κώντας 69-63 τον Ηρακλή στο θεσσαλονικιώτικο ντέρμπι.

«Σκούρα» τα βρήκε στη Νίκαια ο Προμηθέας Πάτρας, αλλά

τελικά έκαμψε την αντίσταση του γηπεδούχου Ιωνικού και

πήρε τη νίκη με σκορ 73-69. Με το «διπλό» έφυγε από τη

Ρόδο η ΑΕΚ, με σκορ 79-70 επί του Κολοσσού, στον πρώτο

αγώνα της μετα-Σαντ Ρος εποχής (πήρε μεταγραφή στην

ΤΣΣΚΑ Μόσχας). Με νίκες συνέχισαν το 4ο Περιστέρι (71-

61 το Ρέθυμνο) και ο 5ος Ηφαιστος Λήμνου (79-74 τον Πα-

νιώνιο). Τέλος, εύκολη νίκη με σκορ 105-74 πήρε ο πρωτο-

πόρος Παναθηναϊκός με αντίπαλο το Λαύριο.

Η βαθμολογία: Παναθηναϊκός 28, ΑΕΚ 26, Προμηθέας 26,

Περιστέρι 25, Ηφαιστος 24, Λαύριο 22, Ιωνικός 22, Πανιώ-

νιος 21, Ηρακλής 21, Λάρισα 21, Ρέθυμνο 21, Κολοσσός 20,

ΠΑΟΚ 19, Αρης 19.

Ήττα για τον Ολυμπιακό 86-93 από

την Άλμπα Βερολίνου στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός ήταν για ένα ακόμα ματς κάκιστος στην πε-

ριφερειακή του άμυνα και ηττήθηκε με 93-86 από το συγ-

κρότημα του Ρενέσες, με το… όνειρο της οχτάδας όλο και

να απομακρύνεται. Για ένα ακόμα ματς οι Ερυθρόλευκοι

είδαν την άμυνά τους να τους πληγώνει, την ώρα ο Μάρ-

κους Έρικσον σταμάτησε στους 22 πόντους με 6 τρίποντα.

Θετικότατος ο Κόνιαρης με 11 πόντους και κρίσιμες άμυ-

νες, δεν έφτασε η υπερπροσπάθεια του Μιλουτίνοφ και του

Πρίντεζη στο ποστ αλλά και του Σπανούλη που πάλεψε όσο

κανείς στο πρώτο ημίχρονο. Άφαντοι οι υπόλοιποι ξένοι του

Γιώργου Μπαρτζώκα. Ακολουθεί το ματς της Παρασκευής

με την Μπάγερν Μονάχου στις 20:30.

Ο Ολυμπιακός πέρασε με τη συνηθισμένη του πεντάδα με

τον Πριντεζη να πρωταγωνιστεί και με έξι πόντους του και

μία ασίστ του προσπέρασε με 12-6. Η είσοδος του Μπόλντ-

γουιν πρόσφερε άμεσο σκορ στους Πειραιώτες, ο Αμερικα-

νός πέτυχε το 16-11 και το 18-13, με τον Σίβα να μειώνει

το ματς στο 18-16.

Παρά το 20-16 του Μιλουτίνοφ, ο Έρικσον «εκτέλεσε» από

τα 6,75μ για το παιχνίδι να πηγαίνει στον πόντο. Το τέλος

της περιοδου ήρθε στο 22-19, με τον Μιλουτίνοφ να παίρνει

μια ακόμα επίθεση, την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι ψάχνον-

ταν στο παρκέ.

Η Άλμπα θύμισε… Φενέρ και ο Ολυμπιακός δεν είχε αντίδοτο

στην κακή του περιφερειακή του άμυνα. Σίβα, Έρικσον και

Όγκμπε πέτυχαν από ένα τρίποντο ο καθένας για να οδηγηθεί

το ματς σε αναγκαστικό τάιμ άουτ καθώς ο Μπαρτζώκας δεν

μπορουσε να μείνει άπραγος στο 26-30 της Άλμπα.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να διορθωθεί. Ο Κόνιαρης

έβγαλε ενέργεια στην άμυνα, πέτυχε και το τρίποντο, με

τους παίκτες του Ρενέσες πάντως να μην σταματούν να ευ-

στοχούν από΄την περιφέρεια. Ο Μιλουτίνοφ με νέο κάρ-

φωμα μείωσε στους 4 (49-53), αλλά και πάλι ο Έρικσον

«χτύπησε» με νέο τρίποντο για το +7 της Άλμπα.

Ο Ολυμπιακός σημάδεψε στο ποστ, ο Μίλου μαζί με τον

Σπανουλη πέτυχαν πόντους εκατέρωθεν και το ματς πήγε

στο 53-56. Ο Σίβα δημιουργούσε ακόμα προβλήματα, όπως

κάθε γκαρντ της Ευρωλίγκας στους Πειραιώτες, με τον Πα-

πανικολάου πάντως να επαναφέρει το ματς στους δύο.

Αμφότερες οι ομάδες βρήκαν σκορ, όμως  ο Ολυμπιακός

έκλεισε το δεκάλεπτο με το σκορ στο 71-68 έπειτα από τρί-

ποντο του Βεζένκοφ.

Η δεύτερη πεντάδα του Μπαρτζώκα ήταν προβληματική, ο

Ολυμπιακός δεν μπορουσε να πλησιάσει και από την στιγμή

που σκόραρε, έβλεπε την ομάδα του Ρενέσες να απαντάει

απευθείας.

Ο Χέρμανσον έκανε το 77-86, ο Ολυμπιακός μέσω του Κο-

νιαρη πλησίασε στους 6 (80-86 για τρεις), με τους Ερυθρό-

λευκους να ροκανίζουν κι άλλο την διαφορά.

Οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν το ματς στο 86-87, αλλά δεν

μπόρεσαν να ανατρέψουν την κατάσταση και έκαναν ένα

τεράστιο πισωγύρισμα αναφορικά με την πρόκριση στα πλέι

οφ της Ευρωλίγκας.

Έμειναν στο 1-1 Αστέρας 

και ΑΕΚ στην Τρίπολη

Με ένα σκορ που της δίνει προβάδισμα για την πρόκρισή

της στην επόμενη φάση του κυπέλλου γυρίζει από την Τρί-

πολη η ΑΕΚ. Η Ένωση αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον

Αστέρα και έχει τον πρώτο λόγο για το εισιτήριο που οδη-

γεί στους «8» του θεσμού. Γκολάρα από τον Κρέσπι, απάν-

τησαν με πέναλτι του Ολιβέιρα οι Κιτρινόμαυροι.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Η ανατροπή του ΠΑΟ και τα φαβορί
Η αγχωτική πρόκριση του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΣ Γιάν-

νενα και εκείνες των φαβορί στα υπόλοιπα ζευγάρια συνέ-

θεσαν την εικόνα των επαναληπτικών αγώνων της φάσης

των «16» του Κυπέλλου. Εχουν προκύψει έτσι οι 7 από τις

8 ομάδες των προημιτελικών, όλες από τη Super League 1.

Ανατροπή στην επανάληψη για τον ΠΑΟ
Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, που απέναντι στον ΠΑΣ Γιάν-

νινα χρειαζόταν ούτως ή άλλως ανατροπή (του εις βάρος

του 1-0 από τον πρώτο αγώνα), την έκανε εις διπλούν: Νί-

κησε 3-1, ενώ έχανε 1-0 στο ημίχρονο, και πήρε την πρό-

κριση. Ο αξιόμαχος ΠΑΣ, πρωτοπόρος της Super League

2, προηγήθηκε με γκολ του Παντελάκη στο 24' και φάνηκε

να πλησιάζει στην πρόκριση, στην επανάληψη όμως οι

«πράσινοι» ανέβασαν στροφές και με σκόρερ τους Δώνη

(56'), Σένκεφελντ (58') και Μακέντα (72' πέναλτι) πήραν το

αποτέλεσμα που ήθελαν. Ο Παναθηναϊκός φωνάζει για

ακυρωθέν γκολ του Ινσούα στο πρώτο μέρος, ενώ τελεί-

ωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του

Κουρμπέλη στο 77' με δεύτερη κίτρινη.

Με αλλαγές και άνεση ο ΠΑΟΚ
Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, αν και με αλλαγές στο βασικό

σχήμα, έφτασε σε δεύτερη ευρεία νίκη επί του ΟΦΗ, με

σκορ 4-1, μετά το 0-3 του πρώτου αγώνα. Πρωταγωνιστές

των νικητών ήταν ο Πέλκας, που πέτυχε δύο γκολ (23' πέ-

ναλτι, 55'), και ο νεαρός Λάμπρου, που άνοιξε το σκορ

(12'), ενώ το έκλεισε ο Σφιντέρσκι (80'). Για τον ΟΦΗ είχε

μειώσει προσωρινά ο Κοροβέσης στο 28'.

Χωρίς προβλήματα ο Ολυμπιακός
Δεύτερη νίκη σημείωσε και ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την

Καλαμάτα, με 4-1 στο Φάληρο, μετά το 2-0 του πρώτου

αγώνα. Για τους «ερυθρόλευκους», που αγωνίστηκαν με

πολλές αλλαγές, σκόραραν από δύο φορές οι Λοβέρα (3',

68') και Γκερέρο (17', 51'), ενώ το γκολ της Καλαμάτας ση-

μείωσε ο Ιντίσι στο 66'.

Αγχώθηκε η Λαμία
Παρά την εκτός έδρας νίκη της με 1-0 στον πρώτο αγώνα,

η Λαμία αγχώθηκε αρκετά μέχρι να πάρει την πρόκριση επί

των Τρικάλων, καθώς ο επαναληπτικός στη Φθιώτιδα έληξε

ισόπαλος 1-1. Οι Θεσσαλοί έβαλαν δύσκολα στους γηπε-

δούχους. Αν και βρέθηκαν να χάνουν 1-0 (Μπιανκόνι 11'),

ισοφάρισαν με τον Πέλκα (33') και στην επανάληψη βρέ-

θηκαν κοντά σε ένα δεύτερο γκολ που θα τους έδινε πρό-

κριση σε μια σειρά από περιπτώσεις, με πιο σημαντική το

δοκάρι του Πέλκα στα τελευταία λεπτά.




